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I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda i dels responsables de l'Institut Balear d'Economia i del
Centre de Documentació Europea, en relació amb el Projecte de
llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per a l'any 1996 (RGE núm. 2669/95).

EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, comença la sessió de la Comissió d'Hisenda i
Pressupostos per celebrar sessió informativa sobre els
pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l'any 1996.

Compareix l'Hble Sr. Conseller Jaume Matas i Palou,
conseller d'Economia i Hisenda, acompanyat de les autoritats
següents: Il•lm. Sr. Antoni Rami i Alós, interventor general de
la Comunitat Autònoma; Il•lma. Sra. Margalida Cabrer i
González, secretària general tècnica de la Conselleria
d'Economia i Hisenda; i l'Il•lm. Sr. Fernando Llanos i Aramburu,
gerent del Centre Balears Europa.

Abans de començar les intervencions, deman si hi ha
substitucions. Sí?

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Mauricio Rovira sustituye a Antonio Juaneda.

EL SR. PRESIDENT:

Més substitucions? No? Idò, Hble. Sr. Conseller Jaume
Matas, té vostè la paraula per exposar els seus pressuposts.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Jaume
Matas i Palou):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Fa
poc temps vaig poder comparèixer davant aquesta comissió per
poder explicar les actuacions que s'havien duit a terme en el marc
de l'Objectiu 2 de la comarca del Raiguer, i així mateix com he
tengut la possibilitat de demanar davant aquesta comissió una
intervenció específica per presentar el Pla de formació
quadriennal que ha aprovat el Consell de Formació de les Illes
Balears per unanimitat a la seva darrera reunió de la setmana
passada. Per tant, si ses senyories ho consideren correcte, voldria
deixar una mica de banda aquestes dues actuacions, que
lògicament han estat o seran objecte d'una actuació específica.

Anant al tema concret dels pressuposts que presenta la
Conselleria d'Economia i Hisenda per a l'any 1996. Vull dir que,
tal com ja vaig explicar en el seu moment en la compareixença
que també està lligada a la del dia d'avui, de la presentació dels
grans objectius de la legislatura, vaig poder exposar una sèrie de
ventalls de punts, dels quals sense cap dubte per l'exercici de
l'any 96 destaca com un element fonamental la millora del
sistema de finançament de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, sense cap dubte més finançament és més autonomia.

Quedi clar, abans de tot, que jo personalment tenc una
idea del que és, del que hauria de ser aquest sistema de
finançament autonòmic, que crec que sense cap dubte les
autonomies han de disposar d'uns imposts, i que s'ha
d'aconseguir el fet que la corresponsabilitat fiscal sigui ja un
fet en aquest nou sistema de finançament, en definitiva, que
els ciutadans sàpiguen quant paguen, a qui paguen i a canvi
de què.

Però com que avui, malauradament, això encara no és
així a l'Estat de les autonomies; avui en el territori espanyol
encara són moltes les autonomies que viuen de les
subvencions que reben, lògicament les valoracions que
estan implícites en les transferències des de l'administració
central. Per tant, el que en aquest punt pugui explicar
respecte a la millora d'aquest sistema de finançament, no té
per què pressuposar, ni vull que pressuposi un acord amb el
sistema en vigor de finançament.

Dins el terreny de la millora del sistema de finançament,
el Govern balear desenvolupa una política tan activa com és
possible, per poder tenir aquest reconeixement de la seva
postura diferencial respecte del finançament.
Lamentablement la major part de les vegades no hem pogut
anar junts amb els partits del Parlament de les Illes Balears
en les demandes i les reivindicacions d'aquest canvi
qualitatiu del model. En aquest terreny mantenim en aquests
moments no només un contenciós davant el Tribunal
Constitucional, impugnant tot el que és el sistema de
finançament anterior a l'any 92 -per cert, sentència que
inexplicablement encara no s'ha fet efectiva, a pesar que
gairebé ja han passat set o vuit anys de la seva interposició-,
sinó que a més a més hem duit a terme una tasca jo crec que
molt difícil per incrementar aquest finançament. El propi
conseller d'Obres Públiques en aquest cas ha estat
transcendental per aquesta tasca, i el resultat dins aquest
aspecte de col•laboració entre administració central i
administració autonòmica, la veritat és que tenen uns
resultats jo crec que almanco són esperançadors.

Hi ha davant Madrid el repte de la finançació definitiva
del quinquenni 1997-2001. No vull esmentar aquí, avui, en
aquesta compareixença el règim econòmic i fiscal, perquè,
com he dit moltes vegades, aquest règim econòmic i fiscal
s'adreça majoritàriament al 97% de l'economia illenca,
mentre que el sistema de finançament autonòmic s'adreça
bàsicament al 3% restant de pressupost públic.

A més del finançament davant Madrid, duim les gestions
per incrementar tot el que sigui possible la millora del
finançament de cara als fons europeus estructurals a
iniciatives comunitàries davant Europa. El Govern balear
dins el terreny del finançament europeu disposa d'una
agència, el Centre Balears Europa, que compta amb la
participació de totes les institucions públiques importants,
fins i tot privades, sense cap tipus de distinció ideològica,
com no podria ser d'altra manera. El Centre Balears Europa
és avui per avui una prioritat del Govern, perquè Europa és
una prioritat per a les Illes Balears.
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Som conscients que les Illes Balears estam a la coa en aquest
moment del finançament per capita de la recepció de fons
europeus; però també hem de ser conscients que hem pogut
millorar aquesta posició relativa en els darrers anys d'aplicació
de la nova reforma dels fons i de les noves iniciatives
plantejades. En aquest moment hem pogut accedir, almanco una
comarca ha pogut accedir a l'Objectiu 2 de la Unió Europea.
Gran part del territori és territori elegible del territori 5b, i
gràcies a l'IBIT, l'Institut Balear d'Innovació Tecnològica, en
aquest moment som l'autonomia espanyola amb més projectes en
el quart programa marc comunitari, lògicament dins la nostra
dimensió, projectes com l'aplicació de les noves tecnologies,
millora qualitativa de la formació, medi ambient, etcètera.

Dins aquest camp, com he pogut contestar a una pregunta que
els parlamentaris m'han fet recentment, el Govern ha actuat
sempre baix el principi fonamental d'optimitzar la relació cost-
benefici. Tenim un equip de gent en aquesta agència, algun d'ells
amb més de 17 anys de coneixement de la realitat de Brussel•les;
i tot això ens permet, juntament amb un acord que consider molt
important i fonamental un conveni amb el Patronat Català pro-
Europa, amb el qual tenim una excel•lent relació. Consider, per
tant, que amb aquests dos eixos es pot disposar d'una magnífica
infraestructura a un cost molt assequible, i l'accés a les grans
línies d'informació sobre la realitat europea.

En aquests moments es podria considerar fins i tot la
possibilitat de la instal•lació de qualque tipus de relació dins la
pròpia capitalitat de la Unió Europea, dins Brussel•les, però
lògicament aquesta instal•lació sempre passaria per l'anàlisi de
l'acord amb l'Imedoc, amb les Illes del Mediterrani Occidental,
i després d'analitzar d'una manera molt seriosa la relació despesa-
rendiment, cost-benefici que es podria tenir de tal instal•lació.

Dins aquesta línia, insistesc, ens hem ficat de ple dins
l'impuls ja compromès pel president del Govern, dins l'Institut de
la Mediterrània Occidental, que és un òrgan que integren
aquestes tres illes, i que pretén accedir d'una forma directa a les
institucions comunitàries. Es tracta d'intentar aconseguir el
reconeixement d'una política específica insular dins la reforma
dels fons estructurals.

La millora del finançament, idò, passa precisament pels
ingressos. Passa per la preparació del que serà la dura negociació
que s'haurà de realitzar al llarg de l'any 96 d'aquest nou sistema
de finançament autonòmic que haurà d'entrar en vigor dia 1 de
gener del 97. En aquest moment, la veritat és que s'intueix un
canvi de tarannà, un canvi important de postura pel que fa al
Partit Socialista Obrer Espanyol a les Illes Balears, que pareix
que lògicament mostra una sensibilitat superior a la que ha
vengut tenint durant aquests anys per millorar aquests aspectes
de finançament autonòmic. Per tant, jo crec que ens hem de
felicitar perquè es produeixi aquest canvi d'actitud, perquè es
reconeixi aquest reconeixement de situacions que han estat
negades fins al dia d'avui, i que esper que ens serveixi per
conjuntament poder obtenir aquesta millora del sistema.

Això vol dir assolir per part del Govern balear un nivell
de finançament comparable a les altres autonomies; el
reconeixement, lògicament, de qualque manera, de la
població usuària dels serveis. Això vol dir establir un
sistema real de corresponsabilitat fiscal que probablement
hauria de passar per les línies bàsiques establertes dins el
Llibre blanc del sistema de finançament; per tant dins
probablement la cessió d'una part de la base, a més d'una
part de la quota, amb possibilitat fins i tot de legislació
autonòmica per part de les autonomies, i sobretot
bàsicament per, d'una vegada per sempre, introduir criteris
d'independència legislativa pel que fa als tributs cedits que,
malauradament, encara avui continuen sent tributs estatals;
no són tributs autonòmics, malgrat que la recaptació sigui
l'únic que està transferit.

La millora del sistema de finançament també passa per
la negociació del sistema de transferències, lògicament, i
amb aquest sistema de traspàs de competències la postura
del Govern continua sent la mateixa que ha estat fins ara;
mai no podem acceptar una competència mal dotada a canvi
de l'eventual èxit de poder tenir més competències. Les
competències, lògicament, han de venir adequadament
dotades, d'acord amb els preceptes que estableix la Llei. 

Com no podia ser d'altra manera, la millora del
finançament també té a veure amb la gestió dels ingressos
propis, i parl lògicament de gestió, precisament pel que és
la capacitat de gestionar. Nosaltres hem de recordar en el
dia d'avui que malauradament no tenim llibertat legislativa
sobre aquests tributs cedits, per tant no fixam tipus, no
determinam bases d'aplicació de cap impost i, per
descomptat, estam sotmesos al control del legislador.
Enguany els nivells de recaptació d'aquests tributs tenen, i
ho podem avançar, una avaluació molt favorable, per
damunt del 13% de la recaptació total en el mateix període
de l'any 94, i això lògicament està basat en primer lloc en
una evolució econòmica positiva, i en segon lloc una
gradual millora de la gestió, sense cap dubte. 

És important recalcar també sobre l'aspecte de la gestió
dels ingressos, la gestió que es fa del deute públic de la
Comunitat, sense passar a valorar la quantitat del deute, que
crec que serà sense cap dubte un tema del debat general de
presa en consideració del projecte, però sí parlar de
l'optimització de la gestió d'aquest deute. El Govern manté
un deute viu d'uns 38.000 milions de pessetes enguany, l'any
95, amb un cost de poc més de 3.800 milions de pessetes; i
l'anterior deute era de 33.000 milions, amb un cost de més
de 4.400 milions de pessetes l'any 94. Això s'ha pogut
millorar amb la dedicació d'un equip de persones, fent un
control i seguiment dels mercats dels diners, i possiblement
amb una conjuntura favorable, amb un procés de
reconversió dels processos d'endeutament, que vàrem poder
col•locar més de 15.000 milions de pessetes a llarg termini,
amb un tipus d'interès realment molt bo, i que ha permès
estalviar molts de doblers a aquesta comunitat autònoma.
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Vull afegir que a més podem aportar una anàlisi de rating
financer de la Comunitat Autònoma, una vegada estudiats tots els
comptes d'aquesta autonomia, que ens va possibilitar la
col•locació d'aquest paper en aquestes condicions
extraordinàries. En aquest moment tenim una qualificació
relativament diferencial respecte a les altres autonomies de
l'Estat espanyol, i tenim una gestió d'aquest endeutament que
possibilita precisament que es puguin assolir uns costs financers
que en aquest moment representen un 8% de tots els pressuposts
com a càrrega financera.

Respecte als programes d'aplicació de les seccions
pressupostàries, que d'una o d'altra manera pertoquen a la meva
conselleria, vull dir que en termes generals contemplen les
normes generals del projecte de pressuposts presentats. Pel que
fa al capítol 1, amb una contenció important de la despesa,
variada per l'assumpció de noves competències a la secció 14,
amb un decrement de més del 8% de les despeses corrents, i amb
un capítol 4 que bàsicament contempla a la Conselleria accions
de foment de l'activitat econòmica; capítol 6, que contempla
bàsicament aspectes d'inversions d'immobles, i un capítol 7 que
baixa molt respecte a l'any anterior, precisament pels
compromisos que ha hem finalitzat en aquest període.

Pel que fa a la resta de les seccions, efectivament cal
contemplar que són seccions bastant més conegudes, pel que fa
a la secció de deute, secció de consells insular, i la secció dels
serveis comuns, que té un decrement general, però que de
manera principal i prioritària contemplen els projectes de
formació, els projectes d'iniciatives comunitàries, on es
contemplen ja les demandes que estan en aquest moment
pendents d'aprovació de (...), del Now, (...), Horizon, i els
projectes concretes d'iniciativa del quart programa marc, Coco,
Mintur, tots aquests projectes que ja han estat aprovats, i que
figuren d'una manera específica dins aquest projecte de
pressuposts, activitats de la diversificació econòmica, on es
contempla el darrer termini de l'adquisició dels terrenys del Parc
Balear d'Innovació Tecnològica, així com la confecció de les
Normes subsidiàries i el Master plan del projecte. Convenis de
divulgació de les noves tecnologies, com és el conveni amb
Telefònica per l'assumpció del territori balear com un territori
urbà pel que fa a les instal•lació de les centrals telefòniques; i tot
el finançament de programes comunitaris d'Objectiu 2, i la resta
de fons amb finançament europeu que no estan a les altres
seccions.

Això és en grans trets el que contempla aquest projecte de
pressuposts per a aquesta conselleria; i per tant a partir d'aquest
moment passaria a intentar contestar totes les preguntes que
tenguin a bé fer-me. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Jo pregunt a les senyores i
senyors diputats si volen fer un recés o podem continuar.

Gràcies, per tant continuarem amb el torn de preguntes.
Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears
té la paraula el diputat Sr. Eberhard Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Jo només volia fer uns quants apunts sobre els temes
que, en definitiva, han ocupat la major part de la intervenció
del Sr. Matas, és a dir no tant el tema de la despesa
corresponent a la seva conselleria, com els temes de
finançament, que han ocupat bona part de la seva
intervenció, i de gestió del deute.

En aquest sentit vull manifestar-li que, independentment
que el model de finançament, jo crec que globalment
considerat, probablement no arribem a una coincidència
plena, el que sí li vull manifestar, arrel de manifestacions
seves a anteriors compareixences, és que des del punt de
vista d'Esquerra Unida en primer lloc no estam d'acord amb
l'actual model de finançament; i segona, fins i tot dins
l'actual model de finançament consideram la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears mal finançada. Per tant, a
partir de les eleccions generals properes, que se suposa que
seran al mes de març, i en el marc d'aquesta negociació d'un
nou marc de finançament de les comunitats autònomes a
l'Estat espanyol, jo crec que sí que caldrà fer un debat
parlamentari i polític seriós, que permeti establir acords de
la manera com millorar precisament el finançament de la
nostra comunitat autònoma. I lògicament veim amb
simpatia, i apreciam amb molt d'interès la seva voluntat de
reivindicar per a la nostra comunitat la capacitat legislativa
sobre els tributs cedits de l'Estat espanyol, i que la nostra
capacitat en aquest terreny no es limiti a una pura recaptació
i una pura labor gestora d'aquests tributs cedits per l'Estat,
al marge del tema del règim econòmic i fiscal especial, que
tampoc no és tan cert que només es refereixi al tema
d'aquest 90% i busques de l'economia de les Illes Balears
fora del sector públic, sinó que també té una component que
afecta el finançament de la nostra comunitat.

Respecte del tema del deute, i més globalment
considerat el paper de la seva conselleria, se cerca, des de la
seva conselleria es duen a terme una sèrie de programes, es
tenen una sèrie de despeses de les quals s'informa en
aquesta compareixença, però també és cert que la seva
conselleria juga una paper fonamental en la gestió general
del pressupost, és a dir dotar d'un marc global aquests
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma i, emprant
les seves paraules de l'any passat en aquesta mateixa
compareixença, la seva conselleria té com a missió el fet de
cercar finançament perquè l'administració pública d'aquesta
comunitat pugui fer front al serveis que té encomanats, i en
definitiva jugar aquest paper de motor de l'economia.
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Per tant, sense avançar el debat general sobre els pressuposts,
que es donarà quan es plantegi la seva admissió a tràmit, i
eventuals esmenes a la globalitat d'aquests pressuposts, sí que
m'agradaria saber, a títol exclusivament de pregunta, si vostè té
calculat, en funció de les previsions de creixement de la nostra
economia de l'any 96, quin serà el creixement o decreixement de
la participació del sector públic de la nostra comunitat en el
global de l'economia, atès que precisament en un any de
previsible creixement econòmic, probablement no tan gran com
el que hem conegut darrerament, però sí qualitativament
important, es posaran en marxa mecanismes de restricció de la
despesa, que supòs que es materialitzaran en una variació
d'aquest pes específic de la despesa pública a la seva participació
en el producte interior brut de la nostra comunitat. Per tant,
m'interessaria saber si hi ha una avaluació d'això, si hi ha una
avaluació també de l'horitzó ideal en aquests termes, és a dir si
vostè té un horitzó ideal de quina hauria de ser aquesta
participació, perquè efectivament l'administració autonòmica
pogués complir aquest paper de motor de l'economia que a la
memòria del pressupost del 96 se li planteja; i atès que aquesta
política de restricció, en un marc econòmic expansiu, sembla
posar-se en relació amb la memòria del pressupost en el tema del
Pla de convergència, i de la necessària convergència amb
Europa, també m'agradaria saber si des de la seva conselleria hi
ha una avaluació sobre quina repercussió tendrà aquest esforç de
contenció de la nostra pobra economia en termes d'acostament de
l'Estat espanyol en el seu conjunt a aquests criteris de
convergència.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Sr. Conseller, per contestar té vostè la
paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Jaume
Matas i Palou):

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair-li la seva
postura pel que fa a la millora del sistema de finançament. Em
pareix qualitativament important amb la millora de l'autonomia,
el fet que la corresponsabilitat fiscal sigui una realitat després de
l'entrada en vigor del nou sistema de finançament, jo crec que és
l'aspecte qualitatiu probablement més important d'aquesta
negociació. Hem d'aconseguir entre tots fer quelcom distint del
que hem fet fins ara. La veritat és que no podem estar gens
satisfets, tots els que hem tengut part i responsabilitat en aquest
procés no podem estar gens satisfets del sistema de
corresponsabilitat fiscal que hem aprovat fins ara. És a dir, la
cessió del 15% -10% per als ciutadans de les Illes Balears- de
l'Impost sobre la renda de les persones físiques, la veritat és que
ha demostrat ser un model que pot ser tot el que vulguin, llevat
d'un model de corresponsabilitat fiscal.

Per tant, jo estaria d'acord amb vostè que el gran repte
qualitatiu, i a més, la veritat és que el Llibre blanc ho
especifica d'un manera molt clara. Jo crec que el Llibre
blanc no és perfecte, i jo hi estat molt crític, i sobretot el
Llibre blanc té un defecte de manca de valentia, perquè
parla molt de futur i parla poc de passat. I naturalment el
passat no es pot oblidar. Però sí estam d'acord amb les
previsions de futur, o amb algunes d'elles, i el Llibre blanc
d'una forma destacada efectivament demostra que és
imprescindible l'avanç amb el tema de la corresponsabilitat,
i el tema de la corresponsabilitat fiscal ha d'anar
precisament en aquest sentit, i amb la possibilitat que se
cedeixi autonomia legislativa per haver-hi una real
autonomia tributària de l'administració autonòmica.

La veritat és que el segon tema sí que és un tema que
entra molt en el debat que segurament tendrem dia 28, però
sí li puc avançar que la participació del sector públic
autonòmic serà una participació que baixarà -miri què li dic-
en termes reals, és a dir, l'increment que tendrà ja
l'economia en termes reals, deflectats els efectes nominals,
ja tendrà un decreixement de la participació, almanco de
0,5%. És a dir, que es pot dir que la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears gastarà menys -en termes reals- l'any 96
que l'any 95, efectivament, la participació baixarà en termes
reals.

Quina és la participació ideal? Aquí la veritat és que
mesclaríem dos conceptes que jo crec que si no són
contradictoris, sí que ens podrien induir a error, perquè la
participació del sector públic dins la despesa general d'una
comunitat autònoma com aquesta, és una participació que
ha de sumar el paper de totes les administracions públiques.
I la veritat és que és molt difícil, per no dir impossible,
aconseguir dades reals de despesa de participació de sector
públic estatal a les comunitats autònomes. Només una
comunitat autònoma, jo crec que en un moment de debilitat,
va aconseguir que la intervenció general de l'Estat, els
senyors de Madrid, donassin dades sobre la territorialització
de la despesa de la liquidació d'un pressupost, i va ser
Catalunya, i fa quatre anys.

La veritat és que és molt difícil accedir a aquesta
participació, per poder avaluar quina és la participació real
de l'economia. Jo de totes maneres crec, i no ens
equivocaríem si diguéssim que la participació global de tota
l'administració pública, inclosa l'autonòmica, que participa
amb un 3%, a l'economia té un decalatge almanco d'un 40%
inferior a la mitja nacional. El projecte de pressuposts que
l'Estat ha presentat a Madrid, i que ha estat rebutjat,
presentava una despesa consolidada de 29 bilions de
pessetes, un poc més. La participació real d'aquest sector
públic consolidat dins l'economia supera el 52%. De cada
100 pessetes, unes 52 les fa l'administració pública. Jo
m'atreviria a dir que, sense equivocar-nos, aquesta
participació a les Illes Balears és molt més reduïda que la
mitja nacional, si bé lògicament, insistesc, ens falten dades
per poder realitzar una avaluació científica; dades que tant
de bo poguéssim tenir, però que en aquest moment em
mostr absolutament incapaç de poder aconseguir, perquè
l'administració no les vol aportar.
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Quant als criteris de convergència, la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears és una de les poques comunitats autònomes
-i vostè ha tengut ocasió de llegir-ho a determinats articles
especialitzats que s'han realitzat sobre la matèria- que compleix
tots els criteris de convergència. Jo crec que aquest és
precisament un pressupost que en la mesura de les seves
possibilitats -que en termes relatius són escasses, pel nostre pes
percentual dins l'Estat espanyol- que el seu granet d'arena sí que
aporta perquè almanco l'objectiu d'endeutament, l'objectiu de
dèficit públic es pugui assolir a l'any 97 per l'Estat espanyol.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sr. Grosske, té la
paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies. No és tal rèplica en realitat, jo simplement
aprofit aquest torn per constatar la importància d'una reducció
del pes percentual de l'administració autonòmica en el conjunt
del producte interior brut de la Comunitat de mig punt, quan
anam en termes de 3 punts, és a dir, és una dada políticament i
econòmicament molt significativa però que, lògicament, ja
tendrem ocasió de debatre en profunditat el significat i
l'orientació d'aquesta dada en el debat global sobre el pressupost,
d'aquí a unes setmanes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Sr. Conseller, no. Pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr. Pere
Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes, Sr. Matas i Srs. membres
del Govern. I em permetrà Sr. Matas que no entri a debatre el
finançament autonòmic i em desviï cap a qüestions tan
secundàries i col•laterals en el dia d'avui, com són els
pressuposts de la Comunitat Autònoma; sobretot que, com que
tenc tantes preguntes per fer i només tenim deu minuts, no em
permet entrar en el debat que vostè ha suggerit al principi que el
deixarem per a una altra ocasió.

Volia entrar, primer, amb unes preguntes sobre el text
articulat, sobretot pel que fa referència a les modificacions dels
articles de la Llei de Finances que ens proposen. Ens dóna la
impressió que la modificació dels articles 65, 66 i 67 en
definitiva el que suposen és menys compromisos per part de les
empreses públiques i, per tant, manco control per part del
Parlament; suprimeixen l'obligatorietat de presentar programes
d'actuacions, de previsió d'inversions i de finançació;
suprimeixen l'ordre que establia la Llei de Finances de retre
comptes al Parlament i, en definitiva, entenem que aquesta
modificació dels articles provocarà, encara més, el divorci que
hi ha entre les empreses públiques i aquest Parlament.

També li volia fer, això era un comentar, una pregunta
concreta sobre la llei d'acompanyament que presenten a
aquests pressuposts i, concretament, és si vostè dóna per
complert l'article 39 de la Llei de consells insulars amb la
disposició addicional segona, quan diu que el sistema
definitiu de finançament de les competències atribuïdes per
llei del Parlament als consells insulars, serà actualitzat
d'acord amb l'IPC; si creu que amb aquesta disposició el
Govern ja dóna per complert l'article 39 de la Llei de
consells insulars? O si el deroga?

Una pregunta, simplement, referida al capítol
d'ingressos. A les publicacions a tot color del programa del
Pla de desenvolupament de les zones rurals, 5B, figura per
a l'any 96, pel 95, que corria en el 96, uns ingressos de
1.104 milions de pessetes de la Unió Europea i 165 de les
aportacions de l'Estat; mentre que l'aportació de la regió
eren 895 milions de pessetes; en canvi al capítol d'ingressos
veiem a ingressos prevists de la Unió Europea a través del
programa 5B únicament 376 milions de pessetes; ens pot
explicar a què es deu aquesta diferència d'ingressos tan
considerable?

Entraria ja a fer-li unes preguntes concretes de la Secció
14 i voldríem que, així com han fet alguns consellers, per
exemple, posaria com a modèlic la Conselleria d'Obres
Públiques, allà se'ns va donar amb molt de detall a què es
destinaven cada una de les partides de transferències
corrents, inversions reals i transferències de capital; per tant,
si vol prendre nota, del programa 6111, els 62 milions
d'inversions reals, a què estan prevists? Del programa 6112,
els 72 milions de transferències corrents a empreses
privades; del programa 6311, 17 milions i mig a empreses
privades, transferències corrents, i 23 milions de
transferències de capital; del programa, bé i això seria el
referent a la Secció 14 que, bàsicament, és una despesa
corrent i de personal i dóna poc joc per a la inversió.

Però anem al que és la superconselleria de conselleries,
el que són Serveis Comuns, perquè dins els Serveis Comuns
hi ha tota la política econòmica del Govern; crec que supera
totes les possibilitats d'actuacions conjuntes de la
Conselleria d'Indústria i Comerç, de la Conselleria
d'Agricultura i de la pròpia Conselleria d'Economia i
Hisenda; dins els Serveis Comuns, la Secció 31, es
concentra pràcticament tota la possibilitat d'inversió en
matèria econòmica i, per tant, ens hauria d'explicar, dins el
programa 1269, les aportacions patrimonials, vaja, els actius
financers, dues partides: una de 111 i una de 89 milions de
pessetes. Del programa 3220, també especificar les
transferències corrents del programa 3220, 80 i 60 milions
respectivament, així com tot el programa d'inversions reals.
Hem de tenir en compte que aquest programa ha augmentat
considerablement, l'any passat eren 995 milions de pessetes
i enguany ens anam a 1.389 milions de pessetes. Del
programa 6125 també, bé, aquí ja descriu els projectes de la
Unió Europea, aquí no importa s'hi estengui perquè hi ha
bastant de detall, així i tot les transferències de capital, 400
milions a empreses i altres ens públics si els pot explicar.
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Bé, veiem dins el programa del Parc balear d'innovació
tecnològica que disminueix la quantitat per adquisició de
terrenys i augmenten les inversions immaterials, 300 milions de
pessetes; quines previsions d'inversions hi ha amb aquests 300
milions de pessetes?

És curiós com el programa de foment de l'activitat
econòmica, dotat l'any 95 amb 738 milions de pessetes, enguany
només es dota amb 65 milions de pessetes. Ens imaginam que
aquestes inversions van cap a programes allà on hi ha
finançament europeu.

En definitiva, veiem però que, comparant amb els pressuposts
del 95, els capítols 4, 6 i 7 l'any 95 varen suposar 2.967 milions
de pressupost, no sabem quina previsió de liquidació tenen
aquests 2.967, però quasi 3.000 milions de pressupost, mentre
que en el 96 ha baixat a 2.568, és a dir, 400 milions menys que
l'any 1995.

En definitiva, amb aquestes preguntes, esper que ens contesti
a un enigma i és quines previsions de despeses hi ha per a
l'objectiu 5B, per a l'objectiu 2, perquè vostè sap que hi ha una
polèmica aquestes setmanes i, sobretot, una gran frustració dels
ajuntaments que els havien acompanyat a vostès en despertar
unes grans expectatives, il•lusions, esperances entre els
empresaris i, dins els mateixos ajuntaments, pressupostant o
projectant moltíssimes inversions, privades i públiques, que
s'estan frustrant aquests dies, i no voldríem que per a l'any que ve
passàs exactament el mateix.

D'altra banda, dins el programa 9.111, de transferències als
consells insulars, figuren les transferències corrents de 1.528
milions de pessetes i ens agradaria que especificàs per a cada
illa, per a cada consell insular, aquests 1.528 milions com es
distribueixen?

Tenia unes notes sobre amortització, sobre el deute públic,
però, si n'és el cas, ja ho comentarem en el debat de presa en
consideració. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Conseller, disposa vostè de la
paraula, per contestar.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Jaume
Matas i Palou):

Sí, gràcies Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr.
Sampol, miri, em sap greu defraudar-lo, però la reforma del
text articulat del 65, 66 i 67 és gairebé una proposta del
Tribunal de Comptes i és una proposta que han pres totes les
administracions públiques; no representa ni un sol tipus
d'informació menys per al Parlament ni de transparència,
simplement té origen en el que a l'any 79 va ser la
introducció del que era el pressupost d'empreses públiques
de dins els pressuposts consolidats. Té origen en el que era
l'anterior text de la Llei general pressupostària que, com
vostè coneix perfectament, ha estat modificat; aquesta
modificació d'aquest text de la Llei general pressupostària
fa que es modifiquin totes les lleis generals pressupostàries
que s'han anat desenvolupant. Vostè sap que la nostra Llei
de Finances és una llei que estava inspirada en molts de
punts precisament en el que era la Llei general
pressupostària a nivell global. Amb aquesta reforma del
text, la veritat és que la pròpia dinàmica de gestió de compte
de les empreses públiques, ha demostrat que el que era el
Paif era un tema que era inviable perquè estava superat pel
que era el procés de comptes que rendien les empreses i les
pròpies auditories que s'establien; que en aquell moment, on
es varen pensar els Paif no s'establien aquests processos de
fiscalització. Simplement li vull dir que és un aspecte tècnic
i, insistesc, aconsellat pel propi Tribunal de Comptes, i que
l'únic que sí canvia és el Paif. I els Paif no és que fossin
plans d'actuacions concretes, els Paif és un foli que cada any
s'entregava amb els pressuposts amb les empreses
públiques, enguany també, i que és una anàlisi de fluxos; la
veritat és que no massa orientatiu i, com ha demostrat la
pròpia legislació, no massa àgil, no és que sigui un
instrument que hagi demostrat la seva validesa, i per això es
canvia i s'adapta. Del que es tracta és, simplement,
d'adequar la pròpia legislació al devenir del temps i a la
pròpia pràctica d'aquesta fiscalització. Per tant, simplement
es modifica el Paif, i el Paif, insistesc, és l'anàlisi de fluxos,
i res més, que es produeixen a la pròpia empresa; de
qualsevol forma, l'anàlisi de fluxos, vostè agafant les
comptes d'explotació i el balanç de situació, podrà analitzar
aquesta anàlisi de fluxos sense cap problema.

Pel que fa a la Llei de mesures, d'acompanyament, crec
que és una llei que el que pretén, efectivament, és,
precisament, contemplar la necessitat de l'adequació del que
és l'actual procés de transferències al que és l'aplicació de la
Llei de consells insulars. El tema de l'increment que vostè
anomena és un tema que està aprovat a cada llei específica,
l'únic que fa és que es contempla un increment homogeni,
però és igual, perquè l'únic que fa és repetir el text de la llei
de cada transferència de les que s'han aprovat. De totes
maneres, estic segur que tendrem ocasió en el debat
parlamentari de poder discutir, precisament, aquesta
proposició, insistesc, de la contemplació d'un precepte de la
Llei de consells insulars i de l'adequació d'aquest procés al
propi calendari de transferències.
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El tema dels ingressos del 5B, li diré, miri, la realitat que es
contempla és la realitat prevista, el que passa és que se separa per
eixos. L'eix que vostè ha mirat, vostè ha mirat a la Secció 15 i,
efectivament, a la Secció 15, la retribució, l'ingrés de la Secció
15, quan m'ha xerrat dels 376 milions, i és que els ingressos el
que han ha estat separar-se per eixos. Efectivament, a la Secció
15 està contemplat el que és l'ingrés de la part del Feoga i els
altres dos eixos estan contemplats a les seccions que pertoca;
l'eix fonamental està contemplat a la Secció 31, perquè són
ingressos que van destinats l'FC, és a dir, el que hem fet ha estat
separar els ingressos dels programes per eixos; separar Feoga,
separar Fons social europeu i separar Feder; per tant, la resposta
a la pregunta a què corresponen els 376 milions de pessetes, li
diré que els 376 milions de pessetes són el retorn del 50% de
l'eix Feoga del 5B. A això, vostè, per completar la dualitat que
vostè ha llegit al document, s'hi ha de sumar el retorn de l'eix
Feder i també se l'hi ha de sumar el retorn de l'eix FC. Crec que
m'he explicat, és a dir, li repetesc: els 376 milions de pessetes
només és el retorn de l'eix Feoga, programa 5B; en el programa
5B, a més, hi ha retorn de dos eixos més que estan pressupostats
a la seva part corresponent, que és el retorn de formació de FC
i el retorn de Feder del 5B.

Pel que fa a les inversions, a la Secció 14. En primer lloc,
programa 6111, article 62, inversions reals, però 62 milions de
pessetes, inversió real correspon a la nul•litat de Troncoso, del
nou edifici d'Hisenda on hi ha avui ubicats els serveis d'Hisenda.
Els 72 milions del 6112 corresponen a accions de foment, per
tant, finançament de les línies de crèdits blans que es donen a les
empreses.Al programa 6311, tant el que és transferència corrent
com el que és transferència de capital és l'anualitat d'Isba; Isba
és una empresa que està privatitzada, però que el Govern segueix
tenint una participació dins el capital i ha d'acudir a les
ampliacions de capital, en una part lògicament molt més baixa de
la que era abans.

Pel que fa a la Secció 31, dins el programa 1269,
efectivament, dues aportacions patrimonials de 111 i de 82
milions de pessetes, que corresponen a l'aportació patrimonial al
Centre Balears Europa i l'aportació patrimonial a les accions que
el Govern adquireix i té de les ampliacions de Bitel, en aquest
cas, del que és Art Bit, del que es l'empresa del Silicon, Estudio
... Centers, i el que són les aportacions patrimonials en aquest
tipus de societats, de societats anònimes; insistesc, societats
anònimes en aquest cas d'aquestes noves on el Govern en el
màxim que participa és amb el 20% del capital.

Pel que fa al programa 3220, efectivament, el que són els
80 i els 60 milions de pessetes, corresponen al que són les
ajudes del programa part de l'objectiu 2, és a dir, part són les
ajudes a empreses privades i altres ens establertes en els
programes de l'objectiu 2, i part a les iniciatives
comunitàries que aquí estan exposades de Iostar, Nau,
Horizon i Adap bàsicament, que tenen, si són de capítol 4
estan pressupostades en el 44200 i en 47000 i si són de
capítol 6 en el 64000 i en el 64010; perquè la resta, que és
el gruix de la formació, són els 1.000 milions de pessetes
que són la primera anualitat del programa de formació de
l'objectiu 5B, de l'objectiu 2 i de l'objectiu 3, complementat,
insistesc, amb els 195 milions de pessetes, que estan
aprovats com a primera anualitat del Pla de formació que ha
aprovat el Consell de Formació.

Pel que fa al programa 6125, els 400 milions de pessetes
corresponen al conveni amb Telefònica, és l'anualitat
d'aquest conveni, sí, que es va firmar amb Telefònica per fer
tots els municipis de totes les Illes Balears, municipis
urbans, no rurals, pel que fa a connexió telefònica. En virtut
d'aquest conveni, avui, qualsevol persona que vulgui posar
un telèfon a les Illes Balears, a qualsevol lloc, no té perquè
pagar més del que seria una connexió urbana.

Els 8.199.000 pessetes, que són la suma dels 5 més el 3
i busques, corresponen a un conveni amb CAIB, CAEB,
Bitel, el ..., correspon al conveni que s'ha primer amb CAEB
i ja després es fa amb PIMEM per al finançament de
l'aplicació d'EDI a les 50 primeres empreses en el cas de
CAEB i de correu electrònic i connexió d'aquestes empreses
a Internet.

Pel que fa al programa del Parc BIT, efectivament,
comprèn, per una banda, el que és l'adquisició de terrenys i,
per l'altra, tot el que són les despeses, en primer lloc, de
normes subsidiàries de Master Plan, de plans parcials i el
projecte d'adequació de les instal•lacions de les cases que,
en aquest moment, són ja les que estan comprades pel
Govern; als efectes que probablement a l'estiu de l'any que
ve ja es pugui realitzar el concurs de l'execució de la
primera fase del pla parcial.

Pel que fa al foment de l'activitat econòmica,
efectivament, aquí hi ha pressupostats la resta dels
programes inraiguer i exraiguer i, efectivament, baixa molt,
perquè, com vostè molt bé ha intuït, tot el que són els
programes específics estan transferits a cada òrgan gestor;
per exemple, tot el que és formació ja està transferit a
formació, el que és activitat productiva dins les ajudes a
activitat productiva, i la veritat és que la majoria dels
projectes ja estan llançats pel volum de demanda que han
tengut.

En general, efectivament, la Conselleria 31, en general,
davalla. La realitat és que un dels motius pels quals davalla
també és per l'adequació del que eren les programacions
dels fons europeus, l'objectiu 2, lògicament, el gruix s'ha
gastat a l'any 95 perquè amb la convocatòria inicial, acabam
avui de fer el comitè de seguiment, a l'any 95 ens hem
excedit amb la línia més important que era l'activitat
econòmica, ens hem gastat el 115% de tot el programa. Dir-
li que els programes europeus més importants, és a dir, si
llevam el que són les iniciatives comunitàries, els
programes més importants de 5B i d'objectiu 2 estan
pressupostats integralment en les seves anualitats. Però és
que això no podria ser d'una altra manera, perquè amb això
anam un poc a remolc del que són les exigències, primer del
programa operatiu, i després del propi comitè de seguiment.
És a dir, el repartiment que vostè té en aquest llibre de
Feoga, FC i Feder, tant al 5B com a l'objectiu 2 està
contemplat i correspon a aquestes anualitat que vostè ha
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expressat aquí. També, com vostè molt bé ha dit, s'han
pressupostat el que són les despeses del Cedip, del Centre
d'Estudis d'Informàtica de la Universitat amb les noves
tecnologies, el que són els programes ja aprovats de Foro, de
Mintur que és el disseny de les especificacions tècniques per a la
realització d'una base de dades turística; el Tancra que és difusió
de la telemàtica dins el Raiguer, aquesta és una part del
programa també de l'objectiu 2, el programa Tancra; l'Hector i el
Coco que són iniciatives del quart programa marc aprovades dins
les iniciatives de sanitat, una és de la interrelació de la sanitat
primària, interrelació telemàtica de la sanitat primària en els
hospitals, i l'altra és la transmissió d'imatges mèdiques, que és el
programa Hector. Aquests dos programes s'han presentat fa tres
dies, aquí a la Cambra de Comerç. L'Encata, en canvi, és una
difusió telemàtica ja a nivell global de totes les Illes Balears, és
un poc la continuació de l'... Centers, i les altres despeses, ja li he
explicat, corresponen al conveni CAEB-PIMEM i a Telefònica.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Sampol, en torn de rèplica, té vostè
la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Respecte a la modificació de la Llei de
Finances jo no crec que el Tribunal de Comptes donàs instrucció
de derogar l'article 66.2 que, en definitiva, estableix que s'ha de
donar compta al Parlament de totes aquestes memòries i
previsions d'actuació de les empreses públiques; em pareix que
s'han passat un poc vostès amb aquesta aplicació.

La pregunta concreta que crec que no l'ha contestada i,
evidentment, ho debatrem al debat de presa en consideració, és
si vostès donen per derogat l'article 39 de la Llei de consells
insulars amb aquesta disposició addicional segona o si segueix
vigent l'article 39 de la Llei de consells insulars? És una pregunta
molt concreta, saber quina és la seva intenció real amb aquesta
disposició addicional segona.

Bé, voldria de la partida que dediquen a empreses Bitel,
Silicon, si la'ns podria detallar un poquet més, saber quina
previsió de participació a cada una d'aquestes empreses preveuen
per a l'any 1996.

I, finalment, efectivament, tal vegada ens ha induït a
confusió, que consti que miràvem el capítol 7 general del
pressupost d'ingressos; clar, hi havia la partida 70251 que parla
de fons de la Unió Europea via Administració de l'Estat,
programa 5B, 376 milions de pessetes. Ara, sí, la 70200, fons de
la Unió Europea via Administració de l'Estat, 3.415 milions de
pessetes. Ara ens diu que aquí dins també hi ha més 5B.

El problema pot ser que tant a ingressos com a despeses
trobam a faltar un programa transversal que reculli, que
reflecteixi tots els programes inclosos dins el Foner II i dins
l'objectiu 2. Vostè, ho té desglossat, deu tenir actuacions a
depuradores, deu tenir actuacions a 5B, a medi ambient,
etc.; crec que seria molt útil i ho trobam a faltar, aquest
programa transversal que recollís totes les inversions, tant
pel que fa a la part d'ingressos com a despeses, totes les
actuacions relatives als fons europeus. I li he de dir que
seguirem insistint i, si de cas, via documentació o amb
preguntes i suscitant tots els debats que siguin possibles, li
seguirem insistint; perquè fins ara no hem estat capaços
d'aclarir, ni nosaltres ni fins i tot els seus batles, els batles
del Partit Popular, què està passant amb l'Objectiu 5B, per
exemple, on pareix que hi ha un cert obscurantisme. No
creim que hagi de ser així, sobretot quan són programes, per
exemple, a l'Objectiu 2 hem assolit un nivell de consens jo
crec que admirable i que hauríem de mantenir, ara, això
passa per tenir una informació que en aquest moment no
tenim. Li ho comunic així i amb aquestes paraules perquè a
nosaltres, quan anam als ajuntaments, ens demanen què
passa amb l'Objectiu 5B, què passa amb les inversions que
hi havia previstes, i no les veim reflectides en els
pressuposts del 96, tampoc; hi veim unes xifres molt
importants, però no les hi veim concretades. Aleshores, li
prec que vostè prengui en consideració aquest suggeriment
que li feim, a veure si amb un programa transversal podria
recollir totes les actuacions que es fan amb els fons
europeus, jo crec que seria molt útil. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Conseller, en torn de
contrarèplica, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Jaume Matas i Palou):

En primer lloc, li contestaré una pregunta que he oblidat
l'altre pic, que era la secció 32, per a consells insulars.
Perdoni'm, és una dada que no tenc ara aquí, però és una
dada que tots els consells insulars tenen, i si no, la hi puc
facilitar demà mateix. Els consells insulars tenen i reben
sempre a primer d'any les despeses de participació, i
aquestes despeses són despeses de transferència automàtica,
aquestes despeses reben la part que els correspon d'aquests
1.500 milions de pessetes. Jo ara no ho tenc dins el cap,
però és una dada que és a la seva disposició.
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Pel que fa a l'article 65, de veritat, sé que per a vostè serà
difícil a la millor admetre aquesta visió, però cregui'm que no és
cap tipus de maniobra de modificació, d'oscurantisme ni de
llevar informació la reforma del 65, 66, 67 de la Llei de finances,
cap ni una. L'únic que se'n lleva, és el paif, i amb tots els
respectes, Sr. Sampol. I per favor, m'agradaria que tampoc no
sortís d'aquí. Estic segur que vostè, el paif, no l'ha mirat mai,
perquè és una cosa que havia perdut la seva utilitat. Estic segur
que vostè, el paif, fins que no ha sortit aquí, no sabia exactament
de què parlava, perquè resulta que la pròpia presentació dels
comptes d'una empresa privada dóna molta més informació que
la que donava el paif, el paif tenia sentit l'any 78 i l'any 79, però
cinc anys després el va perdre, la prova és que totes les
administracions públiques l'han llevat de la seva gestió. És a dir,
no s'amaga cap dada, d'entrada perquè el paif no era més que una
anàlisi de fluxos de comptes d'explotació, una altra cosa seria
que a vostè se li amagassin les auditories o els comptes
d'explotació o els balanços, però és que amb els balanços pot
tornar a fer el paif. Cregui'm que l'única reforma que afecta els
65, 66 i 67, i ho dic perquè consti en acta, és l'eliminació del paif,
perquè el paif és simplement una fulla.

Respecte de la Llei de consells insulars, jo crec que queda
absolutament clar que continua vigent la revisió del sistema
establert a l'article 39 de la Llei de consells insulars.

Pel que fa a la participació de les empreses, li diré que
bàsicament la previsió en aquest moment d'aquests prop de 80 i
busques de milions de pessetes són uns 30 milions de pessetes
aproximadament per a l'empresa Arbit, uns 25 per a l'empresa
Estudiobit, que són les dues empreses que juntament amb
Telefònica Multimèdia, que hi participa sempre amb la mateixa
quantitat que nosaltres, constituiran el training center del Silicon
Estudio i la resta, participació en el capital de Bitel.

En el cas del programa transversal, miri, és que el programa
transversal és, a dins un pressupost, impossible, perquè
precisament jo crec que afectaria, la prova és que cap
administració pública ho fa, cap, no hi ha cap administració
pública que ho faci, el propi origen dels pressuposts. Els
pressuposts tenen les seves especificacions orgàniques i
funcionals, com vostè ho vulgui, però no pot tenir una
participació transversal, perquè seria, jo ho crec, rompre amb
l'esquema d'una classificació de pressuposts per programes, que
jo crec que en aquest moment és l'esquema de classificació
acceptat per tots els tractadistes en hisenda pública. El que passa
és que jo no voldria que vostè ni tan sols deixàs el dubte, l'obra
de dubte, d'oscurantisme, és que és impossible; és a dir, pot
parlar vostè d'oscurantisme sobre el que vulgui, però, en fons
europeus, li assegur que no importa ni que hi perdi cinc minuts,
és impossible, no només és que no en tenguem intenció, en fons
europeus és impossible. La prova és que vostè té aquí un
document que li explica, d'un dels objectius, aquesta classificació
que vostè demana transversal. En els pressuposts del 96, vostè ho
pot veure pels ingressos i ho pot veure pels compromisos, en els
pressuposts del 96, bàsicament, hi ha contemplades les
anualitats, perquè se'n faci una idea, dels grans programes,
d'aquells que vostè coneix, del 5B, de l'Objectiu 2, el que passa
és que hi ha una separació que encara per a Brussel•les és més
important que la pròpia separació vertical que vostè vol fer, i és
la pròpia que fa Brussel•les d'eixos; per a Brussel•les, és molt
més important la separació d'eixos que la separació d'objectius.
A més dels objectius, hem de separar eixos, i tenim sempre, per
exemple, el 5B, efectivament, vostè ho ha dit, l'anualitat del 96,
i a més, està pressupostada, és, vostè n'ha dit 376 milions, de 732
milions de pessetes. Feoga, 5B, que és en la Conselleria
d'Agricultura, i efectivament, és en el programa, i és l'anualitat
que vostè aquí... Després, la part Feder, que són fons que hi ha
ales altres conselleries, perquè, lògicament, molta part d'aquest
Feder també són ajudes a empreses, i la part de formació, que la
part de formació és en la secció 31. No tenim doblers per
exhaurir tot el percentatge que ens podrien destinar a formació,

és a dir, en formació sí que sempre hi queden fons per
gastar. Jo li puc donar una notícia que és una primícia, que
és que l'Estat espanyol, Espanya, l'Admnistració central, ha
perdut 60.000 milions de pessetes en fons social europeu per
no poder executar-lo. En el fons europeu sí que hi hauria
més possibilitat. Les mateixes anualitats són les
contemplades en l'Objectiu 2, les que estan aprovades en el
programa operatiu, i després, l'altra part important és
l'Objectiu 3, menys, perquè l'Objectiu 3, en fons social
europeu, només hi té uns 500 milions de pessetes, quant a
Objectiu 3. Per tant, estam parlant d'Objectiu 5B, Feoga,
Feder i fons social europeu, Objectiu 2, que aquí no més en
té dos, a l'Objectiu 2 no hi ha Feoga, i l'Objectiu 3, i la resta
són les iniciatives comunitàries, que aquestes,
quantitativament, són més petites però no menys importants,
les que hi ha aquí, explicades a la memòria, al repàs de les
quals el convit, a la memòria del programa de formació
ocupacional. De qualsevol forma, qualsevol pesseta que es
gasti en aqueixos eixos sempre ha de passar pel comitè de
seguiment respectiu. Tots aquests doblers es gasten a cada
fons i a cada objectiu amb una anàlisi posterior d'avaluació
pels comitès de seguiment, i els comitès de seguiment són
els que han de donar el vist i plau que s'han gastats aquests
doblers, i aquesta informació dels comitès de seguiment
sempre es fa pública i se'n dóna pública explicació a qui la
vulgui tenir, perquè, a més, s'edita, és a dir, és impossible,
li ho torn a repetir, ni fer cap tipus d'oscurantisme ni desviar
cap pesseta del fons europeu perquè els programes operatius
estan aprovats i la informació està publicada en cada eix i
en cada fons. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, SR. Conseller. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el diputat Sr. Francesc Quetglas.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que estam davant d'una
compareixença pressupostària que probablement és la més
important, la més rellevant de totes, aquella en la qual tenim el
plaer de gaudir de la presència dels distints membres del Govern,
i estan davant la més rellevant tant perquè des d'aquí es pot
establir l'anàlisi de l'enfocament global del pressupost de la
Comunitat Autònoma, que emana lògicament de les directrius de
la Conselleria d'Economia i Hisenda, com d'un fet al qual crec
que no es dóna prou importància, amb caràcter general, que és
que estam davant la conselleria que gestiona els programes que
representen la part del lleó dels pressuposts de la Comunitat
Autònoma. Estam, efectivament, davant d'una conselleria que,
entre una cosa i l'altra, gestiona ni més ni manco que 11.000
milions de pessetes, que ja està bé, dels quals 5.200 fan
referència a deute públic, són bastant obligats, 1.500 són
transferències als consells insulars, 1.300 són els que apareixen
com a gestió pròpia de la conselleria, però hi ha un racó molt
important de 2.800 milions de pessetes que són..., 2.871, que són
la secció 31, que és la que val la pena analitzar, perquè és on hi
ha els programes operatius de la conselleria. No obstant això, jo
voldria remetre'm a les qüestions de caràcter general, i voldria
demanar al Sr. Matas una valoració estrictament tècnica, perquè
jo voldria reprendre el to concret d'aquestes compareixences, són
compareixences informatives,. no es tracta aquí de fer debats ni
interpel•lacions, que em donàs una valoració sobre un fet, i li
pregaria que no entràs en debat, que és més propi de plenari, en
el qual, sens dubte, hi entrarem.

Sr. Matas, enguany no hi ha pressuposts generals de l'Estat.
En aquest moment ens trobam en una situació en què l'exercici
de 1996, pel que fa als pressupostos generals de l'Estat, és a
l'aìre. Aquest pressupost, això no obstant, s'ha elaborat tenint en
compte unes previsions d'ingressos provinents del pressupost
general de l'Estat, em pareix que no és el moment de fer una
dissecció de quins són els ingressos d'aquest pressupost, però, a
grans trets, del tota d'ingressos prevists, 17.000 milions de
pessetes són transferències corrents de l'Estat i 4.456 de
transferències corrents. D'aquests 17.000 de transferències
corrents, 15.000 són (...) ingressos de l'Estat i 1.300 milions són
concerts o convenis i fons finalistes. És possible que la
participació en ingressos afectats pugi queda afectada pel fet que
no hi hagi pressupostos. M'agradaria una valoració objectiva,
simplement, tècnica, sobre aquesta qüestió, m'agradaria una
valoració sobre el tema dels 1.300 milions de pessetes i sobre el
futur del desenvolupament d'aquells programes que estan
simplement dotats amb mil pessetes perquè són partides
ampliables a l'espera que des del pressupost general de l'Estat es
puguin rebre quantitats que permetin l'elaboració de convenis,
etc., és a dir, com a efecte, el fet que en aquest moment,
jurídicament, no hi hagi la possibilitat més que d'una pròrroga,
que en aquest moment no sabem amb quin terme s'establirà, als
ingressos d'aquest pressupost.

Segona qüestió de caràcter molt general, a mi me pareix
que és molt important, Sr. Matas, i no ha donat complida
resposta a allò que li ha plantejat el Sr. Sampol, es tracta del
tema del finançament dels consells insulars. La Llei
d'acompanyament, a la disposició addicional corresponent
assenyala que el finançament definitiu de les transferències,
de les competències transferides de l'Administració a la
Comunitat Autònoma, als consells insulars, serà el
provisional corregit amb l'IPC, i no hi ha més discussió, és
a dir, aquesta és una llei, la Llei d'acompanyament, que
determina quin és el finançament definitiu transcorreguts els
cinc anys que assenyala la Llei de consells insulars i
assenyala que aquest finançament definitiu és el provisional
corregit amb l'IPC. Per tant, a mi personalment, em pareix
que políticament, si em permet la paraula, Sr. Matas, és
impresentable que una qüestió tan important com és la de
determinar el finançament definitiu de les competències
transferides als consells insulars es despatxi amb una
disposició addicional d'una llei d'acompanyament dels
pressupostos de 1996. Crec que és un tema prou important,
sobre el qual el Govern s'ha compromès en reiterades
ocasions a fer un debat de revisió, de quin serà aquest
finançament, a veure quins són els dèficits que els consells
insulars tenen. Demà tendrem en el plenari d'aqesut
parlament una discussió sobre anàlisi de les competències
transferides en matèria d'urbanisme, on, a la documentació
que ve dels consells insulars, l'única constant de tots és que
les competències estan mal dotades. S'ha de dir als consells
insulars que aquestes competències que ells consideren mal
dotades, són les que el Govern proposa que siguin les
definitives, Senzillament, em pareix que això reclama un
altre tipus de debat, reclama una valoració i reclama una
pregunta: com ha arribat el Govern a la conclusió que el
nivell òptim de finançament de les competències
transferides abans de cinc anys de la situació, de la data
actual, és el finançament provisional corregit amb l'IPC?

I ràpidament, passant a l'anàlisi de les seccions i
competències que vostès gestionen, començarem per la
secció 31, que és la important, la de serveis comuns. És un
programa de 2.871 milions de pessetes. Jo crec que a la
Conselleria d'Economia i Hisenda es podria reclamar que
fos exemplar a l'hora de pressupostar i a l'hora de presentar
els documents pressupostaris, precisament perquè és d'on
emana la filosofia, i jo, la veritat, hi veig nombrosos
defectes que reclamen explicacions.

Comencem, per exemple, a la secció 31, pel
subprograma de serveis comuns generals, un programa en
el qual, si un llegeix la memòria, la descripció d'objectius,
el resultats previstos, se'ns parla de descripció
d'activitats.per ser breu i senzill, convocatòria de beques i
desenvolupament de cursos per a formació, són les activitats
que, segons aquesta memòria, s'han de fer en relació amb
aquest subprograma. Idò bé, per a això ens demana 72
milions de pessetes a capítol 2, en concepte d'"altres", és a
dir, en el més indefinit de tots, 50 milions de pessetes
d'inversió nova i ni més ni manco que 201 milions de
pessetes de capítol 8 per participar amb 111 milions a
aportacions patrimonials i amb 89.500.000 per a adquisició
d'accions i empreses. Tot això per convoca beques i
desenvolupar cursos. La veritat, en llegir objectius, resultats
previstos i la memòria de descripció del programa, no hi
veig quina és la necessitat que tenen els serveis comuns,
despeses diverses per adquirir accions i fer aportacions
patrimonials a ens i consorcis. M'agradaria, per favor, Sr.
Matas, que m'ho explicàs.
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Així mateix, en el subprograma de parc Bit, una cosa
semblant. Hi ha 300 milions de pessetes en inversions
immaterials, n'hi ha que tenen la temptació d'anomenar-les
inversions espirituals, quasi quasi fantasmals, no?, inversions que
amaguen, com vostè sap perfectament, i ja ho hem dit en altres
ocasions, realment molta despesa de capítol 1 i de capítol 2
disfressada de capítol 6, que neteja els ratios inversors del
pressupost que se'ns presenta, d'una manera més o manco
subreptícia i dissimulada. Bé, hi ha 300 milions de pessetes sense
concretar per a què són, se suposa que per a qualque cosa
relacionada amb l'elaboració de plans urbanístics del parc Bit,
però m'agradaria un detall sobre com han arribat a aquesta
conclusió d'aquests 300 milions de pessetes i com es pensen
gastar, si tenen més projecció plurianual, etc.

Continuam en els serveis comuns. Subprograma de foment de
l'activitat econòmica. Hi ha un subprograma que només té capítol
6, 65 milions de despeses en inversions reals, despeses una altra
vegada amb aquest caràcter eteri, vaporós i fantasmal que són les
inversions immaterials, absolutament incompatibles amb la
memòria, amb la descripció d'activitats, on es parla d'ajudes a
la'inversió creadora d'ocupació, si són ajudes, són transferències,
si són transferències, han de ser capítol 4 o 7, no capítol 6, ajudes
per millorar competitivitat de les empreses, programes de
formació empresarial, creació de centres, assessorament
empresarials per a pimes, etc. En resum, detall, per favor, de
quines son les intencions en relació amb el programa de 65
milions de pessetes, (...), serveis comuns, subprograma de
foment de l'activitat econòmica.

Continuam, subprograma Ibit. Continuam a la secció 31. 300
milions de pessetes també en inversions amb caràcter immaterial,
300 milions de pessetes difícilment compatibles amb una
descripció d'activitats que fa referència disseny jurídic, coordinar
la redacció de normes subsidiàries...

Perdó, ara m'he equivocat, ho he tornat a repetir, m'he
equivocat de pàgina.

Estam parlant del subprograma, 100 milions d'inversions
immaterials...

És que com que acabava en "bit", he agafat la pàgina de parc
Bit enlloc de la pàgina de programa Ibit.

Bé, 100 milions de pessetes de caràcter immaterial. Li
agrair sr. Matas, per favor, un detall, una concreció de quins
són els objectius, quina és la programació que té la inversió
d'aquests 100 milions.

Pel que fa a la secció 34, deute públic, 5.200 milions de
pessetes. He cregut sentir, Sr. Matas, quan vostè parlava de
l'estructura del deute, que deia que la Comunitat Autònoma
tenia un deute de 38.400 milions de pessetes que li
suposaven una càrrega financera de 3.000 i busques de
milions de pessetes a l'any, si no ho he entès malament. El
subprograma de deute públic per a l'any 96 és de 5.200
milions de pessetes, dels quals 4.600 són en concepte
d'interessos i nom's 551 en concepte d'amortització. Voldria
una explicació sobre aquesta qüestió.

Passam ja a la secció 14, la secció pròpia de la
Conselleria d'Economia i Hisenda. Aquí hi ha una cosa que
crida molt l'atenció, perquè això sí que és un defecte de
presentació dels programes per part de la Conselleria
d'Economia i Hisenda absolutament difícil de justificar.
Programa de serveis comuns, despeses diverses, programes
comunitaris de foment d'ocupació, objectius i resultats
previstos, és a dir, tot allò que fa referència a la memòria és
la fotocòpia calcada dels programes de formació
professional no reglada, exactament la mateixa, els
objectius del fons social europeu, etc. Vostè en dirà que
l'únic que passa és que a la secció 14 hi posam els capítols
1 i 2, capítol de despesa corrent, i a la secció 31 aquells que
fan referència a inversions i transferències, i despesa de
béns corrents i serveis també. Això seria acceptable si no
fos perquè..., bé, seria acceptable, seria difícilment
acceptable perquè els responsables de la gestió dels dos
programes són dos responsables distints; per un costat, a la
pàgina 238 de la memòria se'ns diu que el responsable de la
gestió de la secció 31, serveis comuns, és el secretari
general tècnic per un costat i per l'altre ho adjudica al
director general de formació professional, no sé en aquest
moment quin nom té, bé, la direcció general corresponent.
Hi ha una espècie de disfunció estranya, una espècie
d'estranya duplicitat, de divisió d'unes partides que van per
a una mateixa funció, que van incardinades en un mateix
programa, que estan subdividides entre dues seccions i entre
dos responsables distints. És difícilment compatible amb el
que és una correcta pressupostació per programes, em
pareix.

Continuam. Al programa de serveis generals hi ha
62.400.000 pessetes d'inversió nova dels quals no es fa
menció en la memòria. M'agradaria, per favor, un
aclariment sobre quins són els projectes concrets que
emparen aquest programa d'inversió.

Quant als 72 milions de pessetes del programa d'acció de
foment, ja ho ha contestat al Sr. Sampol.
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Programa de gestió de tributs. Jo li he de confessar, Sr. Matas
que hi veig una escassa rellevància a la qüestió relativa a la
inspecció de tributs, no hi veig una atribució concreta, un
assenyalament, més que una vaga referència a la memòria que
diu "elaboració d'un pla d'inspecció". A mi m'agradaria, si fos tan
amable Sr. Matas, aclarir dels 321 milions de pessetes del capítol
1 del programa de gestió de tributs, quina part es destina en
concret a la inspecció de tributs.

I per últim, programa de política financera. La memòria no hi
fa referència ni hi té res a veure, amb l'existència de 17,5 milions
de pessetes a capítol 4, 23,1 milions a capítol 7, que no tenen
determinació. La pregunta concreta és simplement: per a què són
aquestes dues quantitats dedicades a transferències de corrents i
de capital respectivament?

I amb això, Sr. President, donaria per acabada aquesta
primera intervenció. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Conseller, té vostè la paraula per
contestar.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Jaume
Matas i Palou):

Sí, gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Efectivament, 11.000 milions de pessetes que únicament suposen
una responsabilitat molt important, la gestió d'aquests 11.000
milions de pessetes, però, com vostè molt bé ha dit, són 11.000
milions de pessetes que estan bàsicament compromesos abans de
començar el pressupost.

A mi em pareix interessant el seu plantejament respecte de la
pregunta què passaria i en què afecta la pròrroga del pressupost
a aquest projecte. La pròrroga del pressupost a aquest projecte,
si les coses evolucionen com nosaltres pensam, jo crec que no
tendrà un efecte significatiu. Jo crec que si efectivament el
Ministeri d'Economia i Hisenda administra en concret, assumeix
els seus compromisos establerts en el darrer Consell de política
fiscal i financera, jo crec que no hi haurà problemes irresolubles
pel que fa al finançament ordinari i pel que fa a aquest projecte,
entre altres coses perquè això que a vostè preocupava, aquests
1.300 milions de pessetes, és també participació, el que passa és
que és la participació que ve de la transferència als consells
insulars, no són convenis específics. Vostè no va tenir ocasió en
la passada legislatura de viure la transferència dels hospitals al
Govern de les Illes Balears, però si l'hagués viscuda, vostè,
sabria que aquests 1.300 milions de pessetes corresponen a una
participació en percentatge no dins la participació en percentatge
de comunitat autònoma, però sí de diputacions, i que és la que en
aquest moment ve a la Comunitat Autònoma. Per tant, està
garantida, amb la pròrroga, aquesta participació.

La participació, per tant, es podria veure afectada, jo
crec que amb un efecte financer, amb un efecte financer
sobre si l'evolució, el Pib nominal o l'Itae o la despesa
equivalent i la seva repercussió en l'increment... Bé, sí, s'hi
podria produir un petit efecte financer, que seria l'efecte del
decalatge de l'increment, no és que ningú ens llevàs
l'increment, simplement que aquest decalatge de l'evolució
dels tributs vendria a la Comunitat Autònoma un poc més
tard, i aquí si que es produiria un efecte financer,
lògicament, o a la millor una sèrie de dècimes pel que fa a
la liquidació del pressupost i poder triar una d'aquestes tres
regles d'evolució del sistema, però la veritat és que el gruix,
allò que és important dels ingressos, està assegurat, i si, hi
insistesc, el ministre assoleix l'actualització d'aquesta
participació amb l'índex d'inflació previst i, a més, si el
ministre també garanteix en el decret de pròrroga, tal com
s'hi va comprometre, que es prorrogui el sistema de
corresponsabilitat fiscal, per tant, jo crec que els ingressos,
el gruix, estan assegurats. Una altra cosa serien aquells
projectes d'inversió que fa l'Administració central
directament aquí, on jo, lògicament, no entr, perquè el que
faig és contestar la seva pregunta concretament, i per tant,
en aquells ingressos, jo crec que no hi tenim afectació.

Quant al tema dels consells insulars, jo crec que he
contestat concretament la pregunta al Sr. Sampol, que anava
dirigida al mateix caire, al qual vostè fa referència, i
insistesc que això no suposa més que un manteniment
precisament d'aquesta necessitat de la revisió, adaptada a les
circumstàncies.  De totes maneres, estic segur que tendrem
ocasió de discutir aquest tema al llarg de la tramitació del
projecte.

Jo vull ser molt benvolent amb la seva actitud, perquè la
veritat és que crec que és una actitud bàsicament
constructiva, el que passa és que li vull recordar que moltes
de les preguntes que vostè m'ha fet les duia preparades, però
que jo les he contestades al Sr. Sampol. Jo li record que li he
contestat allò dels 62 milions per a Troncoso, els 72 milions
per a ajudes a les pimes, tal com les he contestades al Sr.
Sampol, i els 65 milions que he dit al Sr. Sampol de foment
de l'activitat econòmica, que eren capítol 6, que corresponen
als programes, a la resta dels dos programes que en queden,
Inraiguer i Exraiger.

Efectivament, vostè m'ha entès malament allò que he dit
de la càrrega financera, jo he dit que aquests 3.800 milions
de pessetes eren la càrrega financera de l'any 95.
Efectivament, la de l'any 96 ja correspon al deute que hi ha
viva l'any 96.

Jo li vull dir, i li ho vull recordar, que la secció 31,
efectivament, és molt important. La secció 31 pressuposta,
com el seu nom indica, les activitats de serveis comuns. Hi
ha d'haver un responsable i, lògicament, el responsable n'és
el conseller d'Economia i Hisenda.
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Quant al tema de la importància de la secció 31, 2.800
milions de pessetes, vostè hi hauria de tenir en compte que, dels
2.800 milions de pessetes, n'hi ha 1.400 dins el programa de
foment a l'ocupació, 1.400 de formació i els seus derivats,
efectivament, quasi 500 d'allò que són terrenys, normes
subsidiàries que ara explicaré i plans del parc Bit, i la resta, que
és el conveni amb Telefònica, són 400 milions de pessetes.
Malgrat siguin 2.800 milions de pessetes, és fàcilment
intel•ligible on van destinats, aquests 2.800 milions.

Vostè ha fet referència a 100 milions d'inversió, que són els
100 milions de l'Institut balear d'innovació tecnològica, que són
activitats telemàtiques dirigides a fomentar precisament la
participació de la societat balear en aquests projectes europeus
i nacionals. Aquí hi ha el projecte Bitur, aquí hi ha el tema de
cofinançament del Cedip i cofinançament d'aquests projectes
d'inversió tecnològica dins la societat privada. Són totes les
iniciatives que nosaltres hem presentat i que necessiten
finançament dins el quart programa marc comunitari, on hi ha
una infinitat de projectes que li puc fer arribar quan vostè ho
vulgui, projectes on participen des de companyies d'aviació,
Universitat; tot allò que s'ha presentat dins l'Institut balear
d'innovació tecnològica, dins el quart programa marc i totes les
activitats de l'Institut balear d'innovació tecnològica. L'Institut
balear d'innovació tecnològica és un organisme que vostè coneix
perfectament on participen un poc tots els experts en temes de
telecomunicacions de les Illes Balears, gent que hi té el seu
prestigi reconegut.

El tema de la formació i dels fons de formació, jo comprenc
que a la millor és un tema que a vostè li crida l'atenció, però
sàpiga que el responsable dels dos programes és el director
general de foment a l'ocupació, són els programes concretament:
3220, de la secció 31, si vostè el repassa, hi ha una petita
equivocació que no té importància, i el 3241 de la Secció 14.
Miri, això té sentit, la Secció 31, com a tal, no té Secretaria
General Tècnica més que la pròpia de la conselleria i no té unitat
de gestió econòmica, tot el que és la part del programa de
formació que pertany al que és la despesa corrent de la Direcció
General de Formació Ocupacional ha d'estar dins la Secció 14,
i tots aquells programes que se gestionen però que són programes
de Serveis Comuns, que són de formació, estan pressupostats a
la Secció 31. A mi, i perdoni, respect una opinió contrària, em
pareix que és el més adequat, puc estar equivocat però em pareix
que és el més adequat.

Englobar la formació, la despesa de formació dins un sol
programa a la Secció 31 crec que és molt lògic, perquè inclou tot
el que són mesures de l'objectiu 3, tot el que són mesures de
l'ojbectiu 2, el pla de formació; en definitiva que, insistesc,
tendré ocasió de presentar a aquest Parlament a petició pròpia;
tot el que són les despeses de formació de l'FC, i després totes les
iniciatives de formació d'Adap, de Nau, Iostar, etc., que també
estan a la Secció 31 perquè són iniciatives que corresponen a
totes les seccions pressupostàries; n'hi ha d'educació, com és
Leonardo, que també està pressupostada; n'hi ha que no són
d'educació, n'hi ha que són d'acció social; hi ha la de la dona,
vull dir que hi ha moltes iniciatives i com que són Serveis
Comuns estan allà. Però la Direcció General de Formació, com
a tal, ha d'estar a la 14, perquè, orgànicament, respon a la 14; i,
per tant, insistesc que podem estar equivocats, però tampoc no
crec que sigui un assumpte tan transcendental.

Els 62'4 milions de pessetes també li he contestat al Sr.
Sampol, eren de Troncoso. I els 17 milions i mig, els 23
milions i mig, també li he contestat al Sr. Sampol, li he dit
que eren d'Isba, se'n recorda; de capítol 4 i de capítol 7.

El tema de la inspecció de tributs és un tema important.
Doncs miri, exactament el mateix que passa al pressupost
general de l'Estat; la inspecció de tributs és una inspecció
que té uns mitjans humans i els materials suficients per
desenvolupar la seva labor; és a dir, la inspecció de tributs,
el més important són els mitjans humans, lògicament.
Nosaltres, desgraciadament, vull dir, la pregunta seva és
quina part de la gestió és la part d'inspecció? La part
d'inspecció és, bàsicament, la part de personal, la part,
lògicament, de dietes de desplaçament, que els inspectors en
tenen moltes, i tota la part de despesa corrent que necessiten
per desenvolupar la seva labor; la part més important és la
part de personal. Desgraciadament hem estat quatre anys a
què l'Administració central ens pogués transferir inspectors.
La veritat és que ha estat una denegació permanent a les
nostres súpliques de transferència de personal d'inspecció,
permanent, permanent; encara ara és impossible aconseguir
que ens transfereixin un inspector més financer-tributari. Jo,
si vostè, amb la seva influència que té en els seus companys
de Madrid, em pot ajudar i pot fer que ens transfereixin un
inspector tributari li agrairia moltíssim. En canvi, l'any
passat, per primera vegada vàrem tenir la transferència,
varen acceptar la meitat del que demanàvem, jo havia
demanat sis subinspectors, sis, ens varen tallar la meitat i
varen dir que ens en transferien tres l'any passat a la
Comunitat Autònoma amb serveis nous, que ja estan ara
pressupostats al capítol I, l'any passat eren serveis nous,
varen venir tres subinspectors; que aquestes tres
subinspectors, més dos que ja estaven transferits a la
conselleria, més un que està a l'agència d'Eivissa i un que fa
funcions a Menorca, són la plantilla, lògicament, tots
dependents de l'Administrador Jurídic Tributari que és un
inspector financer-tributari, i això és la plantilla d'inspecció.

De totes maneres, si se seguia produint la negativa de
l'Administració central a transferir gent dels seus cossos no
ens quedarà més remei que fer el mateix que ha fet
Catalunya, que és crear el seu propi cos. Vostè sap que som
company seu i som funcionari i la veritat és que creia que
era millor acceptar la transferència des de l'Estat, crec que
mentre es pugui doncs tampoc no era aconsellable crear un
propi cos, i mentre l'Administració central que té els seus
molt ben preparats i tenen un prestigi reconegut, ens cedís
aquesta gent, doncs no hi hauria per què acudir a la creació
del propi cos d'inspecció. La veritat és que si el
plantejament segueix sent la negativa, tard o prest haurem
de prendre aquesta mesura. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Quetglas, en torn de rèplica, té la
paraula. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Jo don per contestada la pràctica
totalitat de les preguntes i li deman disculpes al Sr. Matas si he
reiterat alguna de les preguntes que s'han fet amb anterioritat.

De totes maneres n'hi ha unes que li he de dir que vostè no
m'ha contestat i em pareixen importants i són aquelles per les
quals he començat. Estic parlant del subprograma de serveis
comuns generals; estic xerrant d'un subprograma que té, entre les
seves activitats, la convocatòria de beques de desenvolupament
de cursos de formació; els objectius són processament
d'informació, atenció al públic, prestar assistència tècnica a les
entitats que integren el centre, constituir-se en interlocutor de les
Illes Balears davant la Unió Europea, coordinació de
l'eurofinestreta i realització d'activitats de formació; i per a això
aquesta secció demana al Parlament autorització per 72 milions
de pessetes de capítol 2, 50 de capítol 6 i 201 de capítol 8. No hi
veig cap relació entre les quantitats sol•licitades i la memòria
d'activitats descriptives i em pareixen importants, perquè aquí
estam parlant de 200 milions de pessetes d'adquisició de
participació en empreses, sigui per via de participació en el
capital sigui per via d'adquisició d'accions, em pareix que és un
tema que val la pena insistir en l'aclariment.

Diu vostè, creu que la pròrroga dels pressuposts generals de
l'Estat no tendrà efectes significatius sobre la Comunitat
Autònoma, sí, sempre que el Ministre compleixi els
compromisos en el decret de pròrroga, compromisos que va
adquirir a la reunió del comitè de política fiscal i financera.

Bé, jo no vull entrar aquí en un debat polític sobre aquesta
qüestió, però bé, a mi em pareix que, xerrant baix el punt de vista
estricte de tècnica pressupostària, el tema, la qüestió és que aquí,
el pressupost de la Comunitat Autònoma està comptant amb uns
ingressos provinents de l'Estat que, jurídicament, avui per avui
estan en l'aire; jurídicament, avui per avui, no tenen no ja un
suport jurídic quant a expectativa, no podria ser d'una altra
manera, no seria lògic que els pressuposts estiguessin aprovats,
sinó que el que en aquest moment se sap és que a l'any 96 no en
tendran. Aquest fet, ja només aquest fet, obligaria a un
replantejament d'alt a baix dels pressuposts de la Comunitat
Autònoma, i aquesta és una valoració que vostè ha obviat, no ha
volgut plantejar, confiant en què el Ministre, en el decret de
pròrroga, complirà els seus compromisos.

Ja ho veurem aquest tema, de fet, en aquests moments la
qüestió important és que, li retornaré la pilota, ja que vostè
és tan afeccionat a posar dins el mateix sac la representació
en el Parlament de les Illes Balears del Grup Parlamentari
Socialista amb el Govern de l'Estat, jo també em permetré
el fet d'unificar la seva responsabilitat de Govern amb la
responsabilitat del Grup Parlamentari Popular al Congrés
dels Diputats, de dir que, bé, que vostès estaven votant en
contra d'una sèrie de coses amb les quals després, ara aquí,
vostès hi compten, la qual cosa no deixa de ser una
contradicció política bastant flagrant. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Conseller, té vostè la paraula
en torn de contrarèplica.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Jaume Matas i Palou):

Sí, miri, el programa, efectivament, que no li havia
contestat, el programa d'aquest, efectivament, vostè sap que
els objectius són els que s'especifiquen en aquest programa
i els 72 milions de pessetes corresponen a despeses
imprevistes, són la partida típica que fins ara, en fi, ningú no
ha passat mai a discutir, que contenen tots els pressuposts
com a despeses imprevistes i que no mereixen cap tipus
d'explicació a la memòria. És una despesa que sempre ha
estat en el pressupost, en aquest i a tots.

Els 50 milions d'inversió nova associada als serveis, més
els 180, més els 89, efectivament corresponen al que són
activitats d'instal•lació del programa de l'Edi ... Center i de
l'eurofinestreta a nivell de difusió empresarial. Està com a
objectiu, efectivament, no està com a activitat més que al 6
I que són les beques de formació relacionades amb Edi ...
Center. Què es fa amb aquests doblers? Miri, amb aquests
doblers l'Edi... Center doncs presenta anualment, juntament
amb la Conselleria de Cultura, la convocatòria dins la
Universitat d'unes beques de gent per fer la difusió
d'aquestes tecnologies dins el món empresarial, i aquestes
beques es financien, cada any es financien amb aquests
doblers, que és la partida aquesta que vostè veu aquí, perquè
ha de menester una adquisició important d'inversió en
aquest tipus de tecnologia i amb aquest tipus de maquinària
per poder implantar els resultats de l'eurofinestreta i el
resultat de l'Edi dins el món empresarial i el món que té
relació amb el Centre Balears Europa i el món que té relació
amb aquest centre.

Els 111 milions i els 89 són els que he explicat abans,
perquè, els 111 són els del Centre Balears Europa; és a dir,
tota la despesa del Centre Balears Europa són els
111.980.000 pessetes; i els 89 milions de pessetes són
l'adquisició patrimonial que he explicat abans al Sr. Sampol
de les accions del Silicon Estudio, d'Art Bit i de Bitel. Crec
que li queda explicat.
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Per una altra part, a diferència de vostè, no refuso en absolut
el compromís del meu partit a nivell nacional, perquè consider
que els partits són únics, lògicament. Miri, insistesc, a mi per
descomptat que un consell de política fiscal i financera, un
Ministre de l'Estat espanyol doni la seva paraula sobre una
qüestió, sobre un tema, a mi em mereix tota la credibilitat del
món, sigui del partit que sigui, fins i tot del Partit Socialista
Obrer Espanyol, del seu partit. Per tant, a mi no em cab cap
dubte que el Ministre complirà els seus compromisos. Però vostè
parteix d'un error, que crec que és important, miri, en aquesta
Comunitat Autònoma, a diferència de les altres, no depenem dels
ingressos, via transferència, sinó que majoritàriament depenem
d'altre tipus d'ingressos i vostè ho sap, tota aquesta participació
representa un pes percentual reduït sobre el total. I el fet que a un
executiu se li rebutgi el seu projecte de pressuposts no vol dir en
cap moment que l'Administració se'n vagi en orris perquè això ha
passat molts d'anys i en moltes ocasions; i la figura del
pressupost prorrogat és una figura que contempla precisament
aquests compromisos. I com que el nostre únic compromís ferm
i real és el de la participació a percentatges i ingressos de l'Estat,
i la veritat és que difícilment es veurà alterada per una pròrroga
o per una no pròrroga, crec que vostè pot estar d'acord en què les
previsions que es fan en aquest pressupost són absolutament
reals i d'acord amb el que és un decret de pròrroga dels
pressuposts.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari del Partit
Popular, té la paraula la diputada Sra. Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Sres i Srs. Diputats. Jo crec, Sr.
Matas, que està clar que estam davant uns pressuposts que es
podrien qualificar de restrictius, de màxima contenció de la
despesa, però que, no obstant això, és deixa veure clarament que
hi ha una intenció de màxima eficiència i eficàcia a l'hora de
gestionar els doblers públics, els doblers de tots els ciutadans i
que s'ha intentat mantenir un nivell d'inversió crec que bastant
important.

Els pressuposts de la seva Conselleria d'Economia i Hisenda
tenen marcats una sèrie d'objectius, que crec que són bastant
ambiciosos i que amb les seves explicacions sobre les diverses
xifres que dedicaran a un programa i a l'altre, aquests 11.000
milions de pessetes que, en certa manera, gestiona, doncs, crec
que es podran dur a bon terme aquests objectius i aquests
programes que s'ha marcat la seva conselleria.

Volia remarcar tres punts en concret. Un d'ells és el tema
del Pla de formació ocupacional, que el President de la
Comunitat en el discurs que hi va haver sobre acció política
va remarcar d'una manera clara, on estam xerrant molt
d'atur, de la problemàtica del tema de l'atur i, evidentment,
el Govern balear i la seva conselleria estan apostant d'una
manera forta per intentar pal•liar, en certa manera, aquesta
problemàtica amb un pla molt ambiciós, envoltant els 1.000
milions de pessetes, per intentar millorar la formació,
millorar la qualitat de la feina que fan els nostres
treballadors, per intentar superar aquesta barrera, de passar
de l'atur a les persones que es puguin incorporar al mercat
laboral.

Un altre punt important, que crec que marcarà d'una
manera significativa el futur de la nostra comunitat, és
intentar millorar el sistema de finançament de la nostra
comunitat, millorar el sistema en el sentit que sigui un
sistema just, que no només contempli la població de dret
sinó que es contempli d'una manera decidida la població de
fet que, evidentment, una comunitat com la nostra, una
comunitat turística on hi ha molta població flotant, crec que
per aconseguir un sistema de finançament just s'ha de
contemplar d'una manera clara la població de fet de la
nostra comunitat. Crec que per a això serà bàsic el paper
que juguin els diversos grups parlamentaris i que hi haurà
d'haver una col•laboració crec que decidida per part de tots
per millorar aquest sistema de finançament i per començar
a xerrar d'una manera seriosa del que podria ser un sistema
de corresponsabilitat fiscal, que crec que seria beneficiós
per a la nostra comunitat.

I, per acabar, Sr. President, crec que hem de remarcar el
paper important que juga el Centre Balears Europa que tot
i que té un pressupost petit, s'hi dedica una quantitat no
massa grossa, s'estan aconseguint una sèrie d'objectius
importants; que s'han aconseguit ajudes abundoses quant a
l'objectiu 5B, quant a l'objectiu 2, quant a iniciatives
comunitàries per a incentius comunitaris; crec que això és
una tasca molt important que realitza el Centre Balears
Europa.

Crec que la seva conselleria té marcats una sèrie de
reptes importants i que li desitjam el nostre grup, el Grup
Popular, el màxim d'encerts i l'ajudarem en tot el que faci
falta per dur-lo per bon camí. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula per
contestar.
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EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Jaume
Matas i Palou):

Sí, gràcies, Sr. President. Vull agrair a la Sra. Diputada que
precisament posi de manifest aquest suport i, sobretot, que sàpiga
sintetitzar el que ha estat d'una forma global la posició d'aquesta
conselleria de finançament de millora del finançament,
lògicament, de tota la política del Govern. Lògicament és el fet
prioritari, el mandat prioritari que tenim de cara a l'any 96.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Acabat el torn d'intervencions, només
queda agrair la presència i les explicacions de l'Hble. Conseller
d'Economia i Hisenda Sr. Jaume Matas i Palou; i agrair la
presència del Sr. Antoni Rami Alós, Interventor General de la
Comunitat Autònoma; de la Sra. Margalida Cabrer i Marçal,
Secretària General Tècnica de la Conselleria d'Economia i
Hisenda i l'Il•lm. Sr. Fernando Llanos i Aranburu, Gerent del
Centre Balears Europa. Gràcies també a tots els diputats per la
seva col•laboració.

S'aixeca la sessió i els dic que les sessions recomençaran el
dimecres, dia 15, a les nou del matí en aquesta mateixa sala.
Moltes gràcies i s'aixeca la sessió.
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DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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