
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

D.L.P.M. 351-1992 Fq.Con.núm.33/27 IV Legislatura Any  1997 Número 43

Presidència
de l'Honorable Sr. Antoni Marí i Calbet.

Sessió celebrada dia 12 de novembre del 1997, a les 10 hores.

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I.- COMPAREIXENCES:

1) De l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, en relació al Projecte de llei de pressuposts general de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1998 (RGE núm. 5644/97) 1094



1094 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 43 / 12 de novembre del 1997

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, Senyores i Senyors Diputats, Sr. Conseller.
Començarem la sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts
relativa a la tramitació dels pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1998. En
primer lloc jo deman si hi ha substitucions.

Gràcies, no hi ha substitucions.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda, en relació al Projecte de llei de pressuposts general de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1998
(RGE núm. 5644/97)

Per informar sobre el tema té la paraula l'Hble. Conseller
d'Economia i Hisenda, Sr. Antoni Rami i Alós. Sr. Conseller,
té vostè la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
comparesc avui davant aquesta Comissió per exposar els
pressuposts del departament d'Economia I Hisenda amb el
convenciment de no estar aportant només  un document jurídic
i comptable, sinó un instrument de suport financer a una acció
de govern de dimensió política indubtable, al qual
s'especifiquen, des d'un vessant econòmic, els objectius i les
finalitats que des de la Conselleria ens proposam de realitzar;
objectius i finalitats que no quedaran determinats només per la
nostra actuació, sinó per la de la resta de seccions
pressupostàries, fruit de les sinèrgies que provoca la política
impulsada des de les seccions  que afecten l'àrea
economicofinancera. 
  

Aquesta compareixença suposa la materialització dels
principis pressupostaris de legalitat, anualitat i control que
imposen la Constitució i el nostre Estatut d'Autonomia als
poders públics, i se centra en l'àmbit competencial gestionat
des del nostre departament, que es concreta en diverses
seccions pressupostàries. Per això, vull destacar, dels
pressuposts que avui es presenten aquí, amb l’equip de la
Conselleria, més que el que són les dades concretes, que sense
cap dubte vostès saben analitzar perfectament, els grans trets
del que és la nostra activitat, que es finançarà mitjançant els
pressuposts de la secció 14, Conselleria d’Economia i Hisenda;
la secció 31, Serveis Comuns; la secció 32, Ens territorials; i la
secció 34, Servei de Deute.

Abans, però, vull dir que crec que el caràcter anual dels
pressuposts i la seva tramitació formalista no haurien de
convertir les successives compareixences en actuacions de
tràmit dirigides cap a la producció d'una simple norma
d'aprovació. Ben al contrari, comparesc avui davant aquesta
cambra amb l'ànim de sotmetre el pressupost de la Conselleria
a l'examen, esmena i, si escau més endavant i és voluntat de la
Cambra, a la seva aprovació.

En aquest sentit, realitzaré una breu anàlisi dels programes
d'inversió i de despesa gestionats per la Conselleria, en el
que entenc que és un pressupost amb el qual s'ha realitzat
una assignació equitativa dels recursos públics, així com
una programació i execució que respon perfectament als
criteris d'eficiència i economia. 

L'epicentre de les seccions pressupostàries dependents
de la Conselleria d'Economia i Hisenda correspon a la
secció 14, que és l'element motriu des del qual es dóna
suport econòmic, administratiu i financer a la resta de
seccions pressupostàries, amb l'objecte d'elevar la cota de
competitivitat de les Illes Balears i situar-les un any més
com a regió capdavantera en l’exigent Mercat Únic
Europeu.  

Així, els principis d'equitat i d’economia ja esmentats,
per una banda i, per l’altra, els criteris de convergència que
exigeixen les polítiques comunitàries, motiven una
confecció, en el que afecta la Conselleria d'Economia i
Hisenda, d'uns pressuposts ajustats a un objectiu molt clar:
tornar a elaborar un projecte auster, que no es deixi dur per
l'eufòria que podria generar-se si es consideren les dades
macroeconòmiques que ens ofereixen l'exercici 97 i les
previsions per al 98.

En aquest sentit, vull recalcar que la Conselleria
d’Economia i Hisenda, juntament  amb la de la Funció
Pública, té un caràcter bàsic de departaments de serveis
interiors cap a la pròpia administració autonòmica, podríem
dir un caràcter de servei horitzontal, en contraposició
d'aquells que diríem departaments verticals, que serien
aquells que tenen una actuació directa en la millora de la
nostra qualitat de vida social  i que, per tant, són els que
contenen la major part dels objectius del Govern, que a la
vegada són l'autèntica raó de ser de la nostra activitat com
a institució pública, això es, retornar als nostres
conciutadans una prestació de serveis o producció de béns
públics d’alta qualitat. 

Així doncs, una vegada destacat el caràcter subsidiari de
la nostra activitat, vull fer-los notar que són justament els
pressuposts de les conselleries d'Economia i de la Funció
Pública els que experimenten els creixements més reduïts en
aquest pressupost. 

Creim que un dels trets principals del pressupost per a
l'any 98 és l'increment de la dotació de totes i cadascuna de
les conselleries, però encara més important és la distribució
que es fa d'aquests augments. Així, com els hem dit, les
conselleries de serveis horitzontals són les que menys
creixen i reservam les majors pujades al desenvolupament
d'un model educatiu adaptat a les necessitats específiques
de l'ensenyament dels nostres fills, a la protecció d'un dels
nostres principals actius, com és el medi ambient, i al Pla
Mirall, que suposa una aposta decidida i ferma per a la
millora del nivell de qualitat de vida de què ara ja gaudim a
les nostres ciutats i als nostres pobles.
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Mantenim també les inversions en infraestructures, les línies
de suport als diferents sectors productius de la nostra economia
i els programes de dinamització del creixement del mercat
laboral, tot això amb un pressupost molt equilibrat, amb
disminució de la pressió fiscal i un baixíssim grau
d'endeutament i un gran esforç inversor,  i això ho aconseguim
gràcies a molts i molts d'anys d'una correcta política
pressupostària, que ens ha situat com una comunitat autònoma
capdavantera en solvència financera i en prestació d'uns serveis
públics de qualitat.

Fruit d'aquesta política, presentam avui aquí un pressupost
amb un increment d'un 5,5% que puja la nostra dotació
econòmica fins als 1.600 milions i ens situa com una petita part
del conjunt del pressupost, només un 1,3%, cosa que valoram
molt positivament, ja que, amb l'austeritat en la despesa dels
serveis interns de l'administració autonòmica, aconseguim
l'augment de la nostra capacitat inversora i possibilitam una
major concentració de recursos en la millora dels serveis de què
volem que gaudeixin els nostres ciutadans.

Enguany, malgrat l'absorció d'importants competències de
gestió, el nostre pressupost manté aquesta relació, com
demostra, per exemple en el cas de la Conselleria d'Economia,
el fet que el capítol de despeses de personal hagi disminuït tres
punts en relació amb el seu pes en el conjunt de les despeses
totals. En referència a les despeses en compra de béns i serveis,
el pes sobre el total del pressupost de la secció es redueix mig
punt respecte de l'exercici anterior. En relació amb el capítol 6,
les inversions pugen un 48%, amb la qual cosa queda millorada
la relació entre despesa inversora i despesa corrent. Així,
demostram amb números, amb el nostre pressupost, que donam
suport a l'estratègia de competitivitat del Govern balear i fem
realitat l'objectiu de col•locar la nostra administració
autonòmica en un lloc preponderant entre les regions europees
més modernes. 

Amb aquesta finalitat, hem organitzat el nostre pressupost
al voltant de projectes dissenyats per donar suport econòmic i
financer a la resta d'actuacions previstes pel Govern. A més
d'aquest suport, s'incideix un any més en les iniciatives
destinades a millorar la infraestructura administrativa, objectiu
en el qual s'emmarquen les inversions en informàtica
corporativa; no hem d'oblidar que tenim com a reptes, aquí
voltant el cantó, el de l'euro o el del canvi de mil•leni i de la
necessitat de renovació informàtica a la nostra comunitat. 

D’altra banda, es pretén potenciar el disseny de polítiques
econòmiques i fiscals que volen aconseguir una administració
pública moderna, eficient i eficaç, incidint en la contenció de la
despesa i la restricció del dèficit, tot això adreçat  a assolir els
escenaris de convergència pactats pels estats europeus i
impulsar el desenvolupament econòmic de la nostra societat.

Des d'aquest punt de vista, s'articulen els programes dels
diferents departaments en què s'estructura la Conselleria
d'Economia i Hisenda, que ara els passaré a detallar.

La Direcció General d'Economia destina el seu
pressupost a programes de previsió econòmica, anàlisi de la
conjuntura i de les estructures productives, coordinació dels
departaments del Govern en les qüestions relacionades amb
la Unió Europea i el sistema de finançació autonòmic.

El pressupost de la Direcció General de Planificació i
Pressuposts, que es manté pràcticament invariable,
reflecteix la intenció d’efectuar un seguiment dels processos
de canvi en els quals ens trobam immersos i d'aconseguir la
millora de les sinèrgies de les actuacions dels diversos ens
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El control intern i de la comptabilitat, que depèn de la
Intervenció General, concentrarà la seva actuació en la
comptabilització de les operacions administratives
mitjançant la integració informàtica de tots els actes de
transcendència comptable i reforçarà enguany el control
previ de l’activitat financera dels ens autònoms i de les
societats anònimes de la CAIB, en el marc de la
reorganització dels serveis fins ara gestionats per les
empreses públiques, que des de gener del 98 han de
sotmetre a controls addicionals les operacions de
contractació, personal, tresoreria i endeutament. 

D'altra banda, la Tresoreria dedicarà el seu pressupost a
la gestió i optimització integral de tots els recursos
financers, amb les finalitats d'obtenir la màxima rendibilitat
financera, minimitzar els costs per a la Comunitat
Autònoma i racionalitzar el finançament de tots els
organismes dependents de la Comunitat Autònoma. Així
mateix, la  Tresoreria General intensificarà la política
financera dirigida al seguiment dels mercats financers,
l'estratègia i planificació financera de la CAIB. Igualment
es reforçaran les línies que ja es varen començar els anys
passats d'assessorament cap a les corporacions locals que
han demanat aquesta funció d'assessorament, donades les
bones experiències que hem tengut a la Comunitat
Autònoma des de l'àmbit de la política financera.

Pel que fa al deute públic, m'agradaria destacar l'esforç
de gestió que fa l'equip de la Conselleria, amb un control i
un seguiment del mercat dels diners, per tal de reconvertir
els processos d'endeutament, de forma que ens permetin
estalviar molts de doblers a aquesta comunitat autònoma.
Així, l'optimització de la gestió del nostre deute queda
reflectida en les xifres d'endeutament que ara tenim: som la
comunitat amb un endeutament més baix en relació al
producte interior brut per càpita.
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A més, es pot afegir a aquesta consideració l'anàlisi de la
situació financera de la Comunitat i que torna situar les Balears
en una posició extraordinària i, a més d'aquesta qualificació
diferencial, que ens situa per damunt les altres autonomies, es
podria afirmar que la gestió que feim del nostre endeutament
ens permet assolir l'any 98 uns costs financers que representen
només un 4,19% del total dels pressuposts, més de vint punts
per sota del nivell permès per la Llei de finançament de les
comunitats autònomes, que a més a més és un 2,8% menys del
que suposà la càrrega financera dels pressuposts d'enguany.

I gràcies a aquesta correcta política financera i de gestió de
l'endeutament de la Comunitat, l'agència avaluadora de la
solvència d'empreses i d'entitats públiques, entitats i
administracions, com és Standard & Poor's, ha tornat certificar
en el seu darrer informe la sòlida situació financera de la
Comunitat de les Illes Balears, que va obtenir la millor
qualificació atorgada a una comunitat autònoma de règim comú
de l'Estat espanyol. Així, la seva puntuació, AA-, va ser només
superada pel País Basc, autonomia amb un sistema foral que la
diferencia de la resta del territori nacional.

Segons l'informe de Standard & Poor's -una de les dues
agències amb més prestigi del món en l'elaboració d'aquest
tipus d'estudis- el rating atorgat al deute de la Comunitat
reflecteix la sòlida situació financera de la nostra comunitat. A
més a més, l'estudi qualifica l'actuació pressupostària de la
Comunitat de “molt ferma”, la qual cosa permet que la regió
demostri un alt índex de finançament sense endeutament.

Per a Standard & Poor's, “la flexibilitat de la despesa de
capital de la Comunitat és elevada a causa de l'adequat nivell
d'infraestructures bàsiques i al desenvolupament d'un
important programa d'inversions en depuració d'aigües”.
L'agència atribueix un caràcter conservador a la política
financera de la CAIB,  conclou que les Balears tenen una
perspectiva d'evolució estable i preveu que l'índex de
finançament sense deute es mantendrà alt i que el deute directe
en relació amb els ingressos corrents continuarà la seva
tendència decreixent, cosa que avala la bona i prudent gestió
que la Comunitat Autònoma ha fet de les seves possibilitats
financeres.

En un altre àmbit d'actuació, la Direcció General d’Hisenda,
i bàsicament en aquest context pressupostari, programa un
esforç molt important cap a l’atenció al públic i cap a una
gestió dels tributs encara millor. A més, l'any 98 es registrarà
un augment de l'activitat tributària, que prové de la plena
entrada en vigor del nou sistema de finançament autonòmic,
que implica la cessió de la potestat normativa dels tributs cedits
de transmissions, actes jurídics, successions..., a més de la
cessió del 30% de l'IRPF, amb l'esforç que s'ha de fer per
establir una coordinació amb la Hisenda estatal per a la gestió
d'aquest 30%.

Amb aquest increment  de l 'activitat tributària, es fa
patent la necessitat de dotar totes les àrees de la Direcció
General d'una adequada infraestructura especialitzada en
l'àmbit tributari, així com proveir-la de les prestacions
informàtiques adients per poder complir les seves tasques al
major nivell, la qual cosa suposarà, a la fi, un servei més
eficaç i eficient davant el compliment de les obligacions
tributàries pels ciutadans.

Per això, es pressuposten 60 milions per repetir una
iniciativa que iniciàrem l'any 97 i que valoram com a molt
positiva, en la mesura que va contribuir a simplificar els
tràmits d'emplenament de la declaració de la renda dels
nostres contribuents i agilitzar les devolucions de les
declaracions negatives, així que durant l'any 98 estam
disposats a repetir l'experiència que ens va permetre fer
efectiva la corresponsabilitat fiscal mitjançant una millora
del servei prestat als nostres ciutadans, amb el compromís
que avui faig públic aquí de millorar i perfeccionar encara
més aquest innovador sistema de gestió del programa
PADRE; intentarem que si aquest any les devolucions han
arribat més prest que mai, això quedi superat per la gestió
de l'any 98.

Justament aquí mateix dèiem l'any passat, durant la
nostra compareixença per exposar el pressupost del 97, que
el nostre propòsit era treure el màxim profit del nou sistema
de finançament autonòmic per als interessos generals de la
nostra comunitat autònoma mitjançant una inversió
important en l'estudi de les possibilitats d'anar adaptant la
nostra fiscalitat a les nostres particulars circumstàncies.
Asseguràvem l'any passat que faríem un ús absolutament
prudent de la corresponsabilitat fiscal i, per descomptat,
dirigit al fet que no s'incrementi la pressió fiscal.

Bé doncs, enguany compareixem davant aquesta
comissió amb els deures fets, amb els compromisos llavors
assumits acomplerts i amb les promeses expressades ara fa
un any, fetes realitat. Per això, consideram adient continuar
destinant part del nostre pressupost a analitzar amb molta
cura les possibilitats que ens ofereix el nou sistema, la plena
entrada en vigor del qual es produirà el pròxim exercici
econòmic. 

Així, el projecte de pressuposts que vàrem lliurar fa uns
dies a aquest parlament inclou una bateria de rebaixes
fiscals que beneficien les rendes més baixes i els col•lectius
més desfavorits, potenciant així la cohesió de la nostra
societat. A més a més, hem volgut reduir alguns sobrecosts
generats per la insularitat, incidir especialment en la doble
insularitat, contemplar els efectes de l'estacionalitat de la
nostra economia i donar suport a l'empresa familiar,
important generadora de llocs de feina, com també pensam
que ho és un sector que pot ser clau per al futur de la nostra
economia, el de la societat de la informació. 
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D'aquesta manera, el projecte de pressuposts d'enguany
situa la fiscalitat de les nostres illes per sota la de la península,
objectiu que enguany feim realitat gràcies a la plena entrada en
vigor del nou sistema de finançament autonòmic que es deriva
del traspàs de les noves competències, que determina a més a
més un augment de la nostra autonomia financera i la
transferència a la Comunitat Autònoma de diferents recursos
abans gestionats per l'Administració central, com són les taxes
de lloguer d'embarcacions d'esbarjo, l’autorització per a
l'exercici de les escoles nauticoesportives i centres lucratius
d'activitats subaquàtiques, que se sumen a les taxes i altres
quotes fixes dels tributs que gestionarem, com cada any, només
amb la variació que es derivi de l'actualització feta pels
pressuposts de l'Estat.

En un altre àmbit d'actuació, la secció 31, la de Serveis
comuns i despeses diverses, aglutina totes les accions
corporatives del Govern balear que contribueixen a millorar
quantitativament i qualitativament la seva acció política i
administrativa. Una part important de l'acció corporativa queda
representada pel programa de desenvolupament informàtic, que
es produeix amb el perfeccionament de la informatització dels
sistemes econòmics i financers i la culminació d'acords com el
que, en el cas de Telefònica, ha fet possible el servei que avui
presta el telèfon d'emergències 112. Aquesta secció també
inclou les aportacions patrimonials de la Comunitat al consorci
Centre Balears Europa i les realitzades pel desenvolupament de
les activitats previstes en la Llei de creació del Parc Balear
d'Innovació Telemàtica.

En relació a les aportacions al Centre Balears Europa, es
pretén materialitzar l'objectiu de totes les entitats que
conformen aquest consorci -consells insulars, cambres de
comerç, ajuntaments i, fins i tot, entitats privades- juntament
amb tots els ciutadans de les Illes, volem que tota la societat
balear pugui tenir una veu conjunta a Europa, un instrument a
través del qual aconseguir el màxim rendiment possible de la
participació en la Unió Europea. Les activitats del Centre
pretenen situar les entitats que el conformen com a interlocutors
de les institucions comunitàries, rebre i fer la difusió de tota la
informació sobre les seves actuacions, i prestar una assistència
tècnica sobretot allò relacionat amb afers comunitaris que, com
a exemple, la inclusió de la declaració del reconeixement de la
insularitat en el nou Tractat de la Unió Europea demostra que
és efectiva i útil per a la defensa dels interessos generals
d'aquesta comunitat autònoma.

De la secció 31 també es nodreix  l'avanç tècnic, urbanístic
i d'infraestructures emmarcat en l’estratègia de
desenvolupament i innovació telemàtica previst en la llei de
creació del Parc Bit, desenvolupament que en els
pressuposts d'enguany s'articula amb la finalització del
masterplan del projecte per part de l'arquitecte Richard
Rogers, la seva presentació, la participació en diferents
programes de la Unió Europea i l'inici de les obres de
rehabilitació de les cases de Son Espanyol, que hi hauria, en
aquestes cases, un viver d'empreses per dinamitzar les
activitats dins el Parc Bit i amb relació amb la Universitat.
Queda així pressupostada com a societat anònima el Parc
Bit Desenvolupament SA, amb un capital social que,
inicialment, serà en un 100% subscrit i desemborsat per la
Comunitat Autònoma. Per a l'exercici 98 comptarà amb un
pressupost de 354 milions de pessetes, desglossats en 34
milions en concepte de transferències corrents i 320 milions
en concepte de transferències de capital, majoritàriament
procedents de fons europeus i que aniran dirigits als
objectius que hem assenyalat abans. Les inversions de la
societat per al 98 giraran entorn de la rehabilitació de les
cases i edificis annexos a la finca de Son Espanyol, on
s'ubicarà un viver d'empreses -com hem assenyalat- que
iniciarà la promoció dels solars i dels immobles, dels
terrenys i la instal•lació de les primeres empreses amb
activitat relacionada amb la societat de la informació. 

Ja per acabar, vull fer referència al pressupost de la
secció 32, Ens territorials, que fa referència al compliment
dels continguts econòmics contemplats en les  lleis
d’atribució de competències als consells insulars, i al
pressupost de la secció de deute públic, i quedar a la seva
disposició per les preguntes que em vulguin fer sobre
aquestes quatre seccions pressupostàries que depenen del
departament d'Economia i Hisenda.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, per les seves explicacions, i abans
d'entrar en el torn de preguntes o observacions dels diferents
grups parlamentaris, jo deman si volen fer un recés i, en cas
afirmatiu, de quant de temps.

Sí, Sr. Grosske?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Jo proposaria un recés de 10 minuts, per favor.

EL SR. PRESIDENT:

10 minuts? D'acord. A les 10 hores i 45 minuts tornarà
a començar la sessió.

EL SR. PRESIDENT:

Recomença la sessió. Procedirem al torn de preguntes o
observacions per part dels diferents grups polítics. Per
començar, té la paraula per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears el diputat Sr. Grosske.
Té vostè la paraula.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. He d'agrair al Sr. Conseller a
seva compareixença i la seva exposició, i intentaré ràpidament
exposar alguns dubtes i algunes sol•licituds de majors
aclariments que ens presenta l'exposició realitzada, més fent
èmfasi en temes, a la millor, d'enfocament general de la política
pressupostària que realment en les seccions estrictes que
gestiona el Sr. Conseller i que, com bé ha explicat, són una part
molt petita, malgrat que substancial, pel seu caràcter
horitzontal, del conjunt dels pressuposts.

I el tema del deute, que evidentment és un dels paràmetres
a partir dels quals un s'adona que en aquestes coses dels
números és molt important com es presenten, i el Sr. Conseller
ha dit que la nostra comunitat autònoma té el deute més baix,
dins el conjunt de les comunitats, en relació amb el PIB per
càpita, també és cert que nosaltres tenim un PIB per càpita molt
alt i, per tant, lògicament, és un punt de referència que convé a
aquests efectes, que és, d'altra banda, perfectament legítim
utilitzar, però també hem de tenir en compte que tenim una
administració una mica atípica, és a dir, la Comunitat
Autònoma encara no és una administració que gestioni el
conjunt del que serien les competències d'una administració
pública d'un estat normal, i, per tant, sempre hem de tenir
aquest mecanisme de correcció. En qualsevol cas, jo el que li
agrairia seria una referència explícita al que és el deute viu
actual a la nostra comunitat autònoma, tant de l'Administració
com de les empreses públiques de la nostra comunitat, amb
xifres concretes.

Després hi ha un recurs a l'endeutament de 2.023 milions
dins el pressupost d'ingressos; en el pressupost de despeses hi
ha una amortització també d'una partida de milions, i
globalment això significa que hi ha un major endeutament de
la Comunitat Autònoma en el pressupost del 98 de 1.600
milions de pessetes, aproximadament, si les meves xifres són
exactes. Llavors, una mica m'agradaria saber el criteri, malgrat
que jo som d'aquells que pensen que no és un retret que es
pugui fer a aquesta comunitat autònoma el fet de practicar un
endeutament desbocat, el criteri d'aquest major endeutament de
la nostra comunitat autònoma, en funció de quines necessitats
o de quins projectes s'ha posat en marxa aquest mecanisme.

Després, he observat una davallada molt important en
l'amortització del capital del deute respecte de l'any anterior, de
1.200 milions de pessetes a 400 milions de pessetes, cosa que,
evidentment, alleugera el capítol del deute dins el nostre
pressupost de despeses, i m'agradaria saber també, en funció de
quin mecanisme, o en funció de quin criteri, hi ha aquesta
davallada tan substancial en el que és l'amortització del deute
de la nostra comunitat.

Sobre el tema de les inversions i de la relació inversió-
despesa corrent, l'any 97 es presentava una relació que era
pràcticament d'equiparació, 50-49, despesa corrent i
inversió, i ara, amb la transferència d'educació, la proporció
varia molt, ens anam a un 60% de despesa corrent i a un
35% d'inversió. No passa res, des del nostre punt de vista,
no passa res. Però això significa també que quan des
d'aquesta comunitat autònoma s'ha fet tanta bandera de
l'elevat percentatge de recursos destinats a inversió, una
mica s'estava jugant amb cartes trucades, perquè,
lògicament, aquesta comunitat no gestionava competències
que, per la seva naturalesa, impliquen necessàriament una
gran quantitat de despesa corrent, i així, naturalment, és
bastant més fàcil que els números surtin més aparatosament
brillants pel que fa al pes de la inversió. En la mesura que
assumim educació, evidentment, els paràmetres de relació
despesa corrent-inversió d'anys anteriors és senzillament
irrecuperable, i en la mesura que aquí s'assumeixi  sanitat i
assistència sanitària, i altres tipus de competències, aquesta
proporció també anirà minvant, i això no vol dir una mala
gestió, vol dir simplement que, com he dit al principi, que
s'ha d'anar molt alerta com es presenten els números i que
s'han de fer sempre en termes homogenis. Hi ha com una
espècie de patètic intent dins la memòria dels pressuposts de
presentar quadres i quadres, llevant educació, perquè els
paràmetres o la relació despesa corrent-inversió es
mantengui en els supòsits anteriors, però, vaja, supòs que
l'any que ve no es continuaran fent quadres i llevant
educació, idò, no, tenim educació i això significa..., el que
significa quant a això; és a dir, és una cosa que no s'ha de
sacralitzar. La despesa corrent pot ser una despesa
socialment molt útil, socialment molt útil, econòmicament
molt útil, políticament molt útil, i s'ha de fugir de la
simplificació que despesa corrent és inútil o que significa
malgastament de doblers públics i que l''çunica cosa que
compta positivament és la inversió. El mateix passa amb les
despeses de personal. Lògicament, l'any 99 s'incrementaran
molt en la mesura que educació deixi d'estar dins el capítol
dos, com passa en aquest moment.

Hi ha una dada que a mi m'interessaria, no sé si aquesta
és la compareixença adequada, que seria la proporció de la
inversió immaterial dins el conjunt de la inversió total que
contemplen els pressuposts, i quin percentatge d'aquesta
inversió és inversió de caràcter immaterial. És una pregunta
que també li planteig.

Quant al tema dels ingressos, la corresponsabilitat fiscal,
examinant diversos projectes de llei d'acompanyament, em
fa l'efecte que, al final, la corresponsabilitat fiscal serà una
cursa per la desfiscalització, i la veritat és que ens preocupa
una mica, a nosaltres, sobretot si ha d'afectar imposts de
naturalesa..., en principi, o de possible utilitat progressiva,
com és l'Impost de la renda de les persones físiques. No
entraré ara en aquest debat, farem el plantejament quan es
debati la llei d'acompanyament i ja farem les nostres
propostes a través de les esmenes corresponents, però
simplement vull apuntar això, és a dir, la corresponsabilitat
fiscal de les comunitats autònomes jo crec que és una cosa
importantíssima, però tal volta s'hauria de fer l'esforç polític
que aquesta corresponsabilitat no fos simplement que les
comunitats autònomes entren en una cursa per la
desfiscalització.
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M'agradaria també un aclariment, dins el capítol d'ingressos,
què és el que representa la millora, diguem-ne, del sistema de
finançament, és a dir, al marge dels majors ingressos per noves
competències, allò que entraria dins aquests escenaris que es
plantejaven quan es va signar el nou model de finançament
respecte de la Comunitat Autònoma, és a dir, aquest nou
sistema de finançament, com es reflecteix l'any 1998 en termes
de millora del finançament de la nostra comunitat.

També, respecte de determinats imposts, com el de
successions i donacions, on veig que es contempla un increment
d'un 30%, ni més ni manco, en la recaptació, patrimoni i
transmissions patrimonials, a mi m'agradaria saber, perquè no
n'he vist res en les memòries o en els objectius, si hi ha
realment una anàlisi feta o un estudi fet o una prospecció feta
sobre el frau fiscal que pugui existir en aquestes figures
tributàries i quina política es duu a terme a aquest respecte,
perquè hi diu aquest increment del 30%, però no sé si és
atribuïble, vaja, difícilment, només a creixement econòmic,
supòs que hi haurà també una millora de la recaptació o no sé
si hi haurà també una eliminació de frau fiscal, i en aquest
sentit volia saber si hi ha estudis possibles, fets, o de prevists,
en aquest terreny.

Després, també m'agradaria, dins el que és l'impost sobre
instal•lacions que incideixen en el medi ambient, l'impost
ecològic, per entendre'ns, que ens digués quatre paraules sobre
com està la situació d'aquest impost que navega pressupost rera
pressupost.

Sobre el tema del Parc Bit, hi ha 354 milions pressupostats.
En fi, ja sé que això és una compareixença sobre els pressuposts
del 98 però una pregunta interessant seria: Quant ens ha costat
ja allò del Parc Bit, a aquesta comunitat autònoma?,
simplement per (...), i sobretot quan els suposats beneficis
econòmics i socials comencin a expandir-se de manera
generalitzada sobre el conjunt de les Illes Balears, estaria bé
saber, per fer-ne un balanç, el que ens ha costat aquesta
operació, i, per tant, m'agradaria tenir-ne dades.

Després hi ha una sèrie de qüestions ja de caràcter més
puntual que li volia plantejar, per exemple, la memòria de la
secció 14, pàgina 314, quan hi planteja allò de promoure un
règim econòmic i fiscal, a veure si no s'hauria d'actualitzar la
memòria, com que ja això de règim econòmic i fiscal..., com a
mínim allò de fiscal ja ha caigut, allò d'econòmica ja coixeja
una mica, i bàsicament és un règim especial, com es va dir en
el debat de política general, a la millor, perquè després no hi
hagi decalage entre aquest document i el que passin en la
realitat, si no hauríem d'actualitzar la memòria aquesta, que, per
cert, rellegint la compareixença de l'any passat d'aquesta
comissió, relativa al règim econòmic i fiscal..., li deix tot el
camí i tot el terreny, al Sr. Quetglas, perquè realment el debat
que hi va haver en aquesta comissió va ser substanciós.

Sí, te lo dejo todo para tí. No hay problema.

Bé, després hi ha a la pàgina 764, és a dir, al que és el
programa 126901, 485 milions d'inversions de caràcter
immaterial. M'agradaria simplement que s'explicàs d'una
manera mínimament detallada on anirien aquests 485
milions d'inversions immaterials, i d'una manera semblant,
en el programa 432201, el que fa referència al Parc Bit,
efectivament, aquestes transferències de capital per valor de
319 milions, que ho explicàs una mica també; s'hi ha fet una
mica de referència a la primera intervenció del conseller,
però si es pogués fer amb una mica de detall, ho agrairia.

I si es contesten totes aquestes preguntes, estaré molt
satisfet. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Són moltes preguntes, no sé si seré capaç de contestar-
les-hi totes, però, si no, amb l'ajuda de qui m'acompanya...

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè cinc minuts per contestar.

(Rialles)

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Cinc minuts, molt bé.

Vostè ha començat parlant del deute, de quin deute
tenim. Bé, doncs, mantenim en aquest moment el mateix
nivell de deute que teníem l'1 de gener del 97. (...), no li'n
puc dir la xifra exacta, perquè no la tenc aquí, però són uns
42.000 milions de pessetes, i a l'àmbit de les empreses
públiques, estam sobre 20.000 milions de pessetes. Aquest
és el nivell. Li estic donant una xifra de memòria, no la hi
puc dir exactament; si vol que li digui exactament la xifra,
la puc contestar a una pregunta escrita.

Bé, vostè feia unes consideracions en relació amb el
deute, en relació que la situació que tenim a les Balears no
és tan bona, no és tan solvent com pareix, que nosaltres
agafàvem el ratio que més ens afavoria, que és comparar el
nivell d'endeutament amb el producte interior brut per càpita
i que, bé, que, efectivament, no discuteix el ratio però que,
en fi, el nivell de competències que teníem, etc. no
permeten comparar-nos amb altres comunitats.
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Bé, jo li diria que el ratio que s'utilitza no és..., o sigui, no
som nosaltres qui elegim aquest ratio, aquest és el ratio que és
l'element central per comparar nivell de solvència d'una
societat, d'una economia, amb d'altres, i no és un ratio, és el
ratio. Per tant, fer aquesta comparació, no només és legítim,
sinó que és el que és correcte, és el que han de fer les
administracions, les administracions que responen d'una regió,
els municipis, en relació amb el seu municipi, per comparar-se
amb d'altres. I, efectivament, no tenim les mateixes
competències. L'any 98, la resta de comunitats de l'article 143
no tindrà les competències d'educació i esperem que nosaltres
dilluns puguem signar l'acord de comissió mixta, pel qual a
partir de l'1 de gener del 98 tindrem aquestes competències
d'educació no universitària.

Per tant, passam a ser la comunitat més avançada de les de
l'article 143, quant a àmbit competencial, i en aquest sentit és
remarcable que, a pesar d'això, continuam sent, després de
l'emissió de deute previst per a l'any 98, la comunitat amb un
nivell de deute més baix en relació amb el PIB sobre la situació
de les altres comunitats.

Igualment, s'ha de dir que l'altra forma de comparar el nivell
de solvència econòmica de la nostra administració és acudir a
les empreses especialitzades a nivell internacional que fan
l'avaluació del risc de solvència de l'emissió de deute de les
comunitats autònomes, de les institucions, en general. En
aquest sentit, com ja els he dit abans, Standard&Poor's ens dóna
la màxima qualificació, només per davall del país basc, que té
un sistema de finançament que el fa, evidentment, molt més
solvent que nosaltres, però en qualsevol cas, a pesar d'aquesta
diferència de sistema de finançament, no cregui que el nostre
nivell de solvència està molt allunyat del que té el país basc,
estam a un nivell per sota d'aquest punt, i la nostra avaluació,
que fa Standard&Poor's, és d'un caràcter molt solvent, o sigui,
que no seria d'estranyar que algun dia fins i tot poguéssim estar
al mateix nivell que el país basc.

Ha fet unes altres consideracions també amb el tipus de
despesa, a la relació despesa corrent-despesa d'inversió. Ens
crítica que fem quadres dels quals trèiem les competències en
educació no universitària, les comparacions, per mantenir uns
nivells de despesa inversora i de despesa corrent. Això no és
una voluntat de manipular dades, això és simplement complir
amb el que fem tots els anys, és a dir, comparar el pressupost en
termes homologables. No podem comparar el pressupost del 97
amb el del 98 sense detreure les noves competències que hi ha
incorporades al pressupost del 98. Per tant, quan en trèiem es
competències en educació, no és perquè això ens afavoreixi,
sinó simplement per poder comparar homogèniament dos
pressupostos amb uns títols competencials similars. En aquest
sentit, no només estam treient les competències d'educació no
universitària, sinó també les competències del Fons europeu de
garantia agrària, que pràcticament és tot inversió, i en aquest
sentit ens perjudica. Per tant, el que n'estam treient no és una
àrea funcional determinada, sinó les competències que
s'incorporen a aquest pressupost, per poder-lo comparar.

Quant a la proporció d'inversió immaterial sobre la inversió
total, és d'un 28%, un 28% sobre el total de la inversió total,
de la inversió immaterial sobre la inversió total. En aquest
sentit, com aquest és un tema que preocupa molt el Sr.
Quetglas, estic segur que se l'ha preparat per a després, i ens
farà una disquisició sobre aquest tema; en tot cas, si no la
vol fer, ja m'hi anticip, en contestar al Sr. Grosske, que la
inversió immaterial és, jo diria que cada vegada més, una
inversió més important per al futur de les nostres illes. Qui
pot discutir que la inversió en formació és una inversió?, és
una inversió cap al futur. Si mirem el nivell de consens que
hi ha en aquest sentit, jo li diria que si vostè llegeix el Llibre
blanc, de Jacques Delors, per a la creació d'ocupació, per a
la competitivitat i el creixement europeu, un dels eixos
fonamentals sobre el qual cridava l'atenció era la necessitat
que les administracions públiques fessin un increment cada
vegada major d'aquest tipus d'inversions, de les inversions
immaterials, d'aquelles inversions que no es veuen i que és
invertir en qualitat de les persones i en millora dels elements
immaterials. També dèiem l'any passat que aquest és un
concepte que es va introduir en la tradició pressupostària
espanyola a principis dels vuitanta, que l'hi va introduir el
Sr. Borrell, i nosaltres l'únic que hem fet ha estat importar-
lo a la nostra tradició pressupostària, incorporar-lo a la
nostra tradició, a més, és un concepte que prové dels
sistemes de comptabilitat privada, on hi ha els immobilitzats
fixos i els immobilitzats ficticis, parlen d'immobilitat
fictícia o immobilitzat immaterial.

Quant a la corresponsabilitat fiscal. Suposo que no
rebutja la rebaixa d'impostos que hem plantejat en aquesta
llei. fa unes consideracions sobre la bondat o maldat del
sistema de corresponsabilitat fiscal, reconeix que
incrementar la nostra capacitat d'autogovern és un fet
positiu, cosa que compartim, però tal vegada no
compartiríem, almenys al cent per cent, considerar que una
certa competència entre comunitats autònomes sigui
dolenta. Jo crec que al contrari, que els ciutadans puguin
veure que determinades polítiques l'únic que fan és
incrementar la pressió fiscal sobre la butxaca dels ciutadans
sense obtenir-ne uns serveis, uns resultats, uns beneficis
socials importants, és positiu, i en aquest sentit, que es
pugui comprendre la diferència que hi ha entre unes
polítiques que valoren l'austeritat i altres polítiques que
menyspreen aquesta austeritat i que consideren que tot que
el fa el sector públic, només pel fet de fer-ho el sector
públic, és bo i que tot e que fa el sector privat és explotació
d'unes persones sobre d'altres, i poques coses més; doncs,
crec que no és positiu. Per tant, jo crec que aquí segurament
hi trobaríem segurament no el cent per cent de
discrepàncies, però segurament hi trobaríem unes certes
discrepàncies.
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El rendiment que aquest sistema de finançament autonòmic
ens ha suposat, i molt especialment la introducció de la
corresponsabilitat fiscal, la vinculació al 30% de la recaptació
de l'IRPF a la nostra comunitat autònoma, ens suposa uns
rendiments que es produiran amb el temps, que es consoliden
amb el temps, i que, fins que no es produeixin les primeres
liquidacions de recaptació, no podrem especificar exactament,
però, en qualsevol cas, aquests rendiments, el conjunt del
sistema de finançament autonòmic, ens creix, ens fa créixer,
l'any que ve en uns 8.000 milions de pessetes de finançament
que teníem, sobre l'any anterior.

A més, hi ha un dels guanys que vàrem aconseguir a la
negociació del sistema de finançament autonòmic, molt
especialment la Comunitat de Múrcia, la Comunitat de
València i la de Balears, que va ser que en cap cas podríem
tornar a estar en la situació en què ens han deixat els sistemes
de finançament autonòmics anteriors, que era la situació que
patíem fins fa un any, d'estar al 75% de finançament autonòmic
per càpita. El nou sistema garanteix que, com a mínim, haurem
de quedar a un nivell del 90% del finançament per càpita, és un
sòl mínim que es garanteix per a totes les comunitats
autònomes, i en aquest sentit, evidentment, aquest nou sistema
de finançament ens crea uns rendiments molt importants, els
quals es veuran sobretot al final de del període d'aquest sistema.
En qualsevol cas, per a l'any 1998 estam parlant de 8.000
milions de pessetes, que en torn a uns 1.000 milions de
pessetes, no arriba, aniran destinats a aquestes reduccions
fiscals que a vostè li fan por, i que esper que poc a poc li anem
traient aquesta por.

No estem fent cap estudi extraordinari, cap actuació global,
cap actuació de xoc per combatre el possible frau que pugui
existir, ni en l'impost de successions ni en el de transmissions
ni en el d'actes jurídics documentats, que era una de les seves
preguntes, el que és ja de fa molts d'anys, des que gestionam
aquestes competències una actuació continuada de control, de
gestió, d'inspecció, i aquesta actuació continuada ens determina
uns nivells que avaluam com un dels més baixos de frau fiscal
arreu de tot l'Estat espanyol. Per tant, entenem que no fa falta
cap actuació extraordinària precisament perquè estem en una
situació correcta; estem en una situació si no la millor
d'Espanya, doncs una de les millors d'Espanya quant a gestió
tributària a aquestes figures fiscals, i no hi ha cap necessitat de
fer un esforç extraordinari, només una continuïtat amb el que ja
s'està fent, continuïtat que s'introdueix en el pressupost d'aquest
any en el sentit d'introduir nous sistemes informàtics que han de
possibilitar una millora en aquesta gestió.

L'impost sobre instal•lacions que incideixen sobre el medi
ambient, com està? Bé, doncs, com vostès ja saben, aquest
impost grava una sèrie d'empreses molt importants, molt fortes,
que estan produint una resistència jurídica molt important a la
vigència d'aquesta llei. S'ha passat per totes i cadascuna de les
possibles situacions d'un contenciós administratiu. Els plets han
apurat totes les vies administratives, han apurat les vies
contencioses, han anat al Tribunal Suprem. Tots els plets han
estat guanyat, tots absolutament tots, per la Comunitat
Autònoma, i únicament estam pendents en aquests moments de
finalitzar aquest rosari de resistència jurídica, rosari que es va
reduint a mesura que es va consolidant la jurisprudència, i
únicament estam pendents de la Sentència del Tribunal
Constitucional contra la llei que vàrem posar totes aquestes
empreses. Tots els deutes estan avalats, per tant en qualsevol
moment en què la recaptació es pugui materialitzar, es puguin
executar els deutes, no hi ha cap perill que aquestes empreses
desapareixin o qualsevol cosa això. Tots els deutes estan
garantits en el seu pagament, i per una altra banda tots els
deutes estan devengant uns interessos de demora que en aquests
moments són fins i tot més cars que aquestes mateixes
empreses trobarien en el mercat financer. Per tant, estan fent un
mal negoci aquestes empreses suspenent el pagament del deute,

cosa que fa que no tinguem una pressa especial perquè
paguin, en aquests moments tenim una bona col•locació
d'aquests ajornaments. Estam fent negoci -per dir-ho en una
forma més planera- amb les suspensions d'aquests deutes,
cosa que no entenc com no entenen aquestes empreses, però
aquesta ja és una problemàtica d'ells, no nostra.

Quant al Parc Bit demanava quant ens ha costat. Li
contest, perquè és una pregunta legítima, encara que crec
que no és el fet, evidentment, l'obligació de l'administració
no és plantejar-se aquest projecte, no només aquest projecte
sinó el conjunt de projectes que es desenvolupen sota la
denominació d'estratègia Bit, el paper de la Comunitat
Autònoma no és plantejar-se quant costa, sinó quins
beneficis podem obtenir, i si els beneficis són superiors o no
a aquest cost. Però en qualsevol cas en el cas del Parc Bit li
puc dir que no només no costa res, sinó que obtenim guanys
del projecte del Parc Bit. El Parc bit suposa l'adquisició
d'uns terrenys per uns 300 milions de pessetes, terrenys que
a partir del moment en què la llei del Parc Bit els qualifica
com a urbanitzables, i determina uns nivells d'urbanització,
per tant uns nivells de possible venda d'aquests immobles,
d'aquestes empreses que s'hi puguin instal•lar, doncs
obtenim uns beneficis comptables, evidentment, perquè
només es materialitzarien a partir del moment en què es
vagi venent aquest immobilitzat, però el qualsevol cas el
cost d'adquisició dels terrenys va ser -li estic donant de
memòria- d'uns 300 i busques de milions de pessetes, i en
aquests moments la valoració que els perits fan d'aquests
immobles és d'uns 2.000 i busques de milions de pessetes.
Per tant, el cost del Parc Bit és -1.700 milions de pessetes,
1.600 milions de pessetes. 

En qualsevol cas, crec que ni vostè des de la seva
sensibilitat, ni nosaltres des de la nostra, podem avaluar
aquest projecte en termes econòmics, en termes de costos o
beneficis econòmics, sinó en termes de beneficis socials, de
millora estratègica de la composició de les activitats
econòmiques de la nostra economia. Entenc que vostè estarà
d'acord amb mi que el desenvolupament de la societat de la
informació pot ser una gran oportunitat per a l'economia de
les nostres illes, per superar algun dels problemes de
monocultiu que tenim a les nostres illes, i un complement
independent del sector turístic que pot reforçar la nostra
estratègia de millora de la qualitat de vida, en definitiva el
factor competitiu que tenim per atreure activitat de la
societat de la informació. És la nostra qualitat de vida, poder
oferir a empreses específiques tenir un nivell de vida
superior al que poden tenir al centre d'Europa en ciutats
congestionades i amb activitats que es desenvolupen en un
context mediambiental desagradable. En aquest sentit crec
que tenim una gran oportunitat de reforçar la situació que
tenim aquí, lligant aquestes activitats a una millora de la
qualitat de vida a les Illes.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Se m'acaba el temps, oi?

EL SR. PRESIDENT:

No, se li ha acabat (...) Faci el favor d'anar acabant.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Si em deixa mig segon, l'única qüestió que em queda per
contestar és el tema del règim econòmic i fiscal, però com que
li ha deixat al Sr. Quetglas, tendrem oportunitat de contestar-li
també.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Li agraesc al Sr. Conseller totes les respostes donades.
Quasi quasi hem completat el catàleg, han quedat un parell de
qüestions, que esper que en la contrarèplica, i anant molt
ràpidament es puguin contestar, i sobre les qüestions de caràcter
general, per no perdre massa temps, només dues
consideracions: Des del Grup d'Esquerra Unida no se'l
perseguirà ni pel tema del deute ni pel tema de la quantitat de
despesa corrent. Són dues variables que a nosaltres en principi
no ens fan ni massa fred ni massa calor; depèn per què
s'endeuta una administració, depèn a què respon això, depèn de
quina és la inversió. En definitiva, s'ha d'entrar en el tema; i de
la mateixa manera que ens sembla poc adequat que des del
Govern se sacralitzi la gestió econòmica pressupostària dient
que es tenen no sé quant d'inversió; és que tenim no sé quant
s'inversio; és que poc deute. Doncs tal vegada el millor si tens
poc deute i tens necessitats que no atens, doncs tal vegada fas
una mala política. Depèn, i per tant aquesta és la posició del
nostre grup. Són variables que si es queden en elles mateixes no
tenen gaire contingut polític. S'ha d'entrar més al fons d'aquesta
qüestió per analitzar uns pressuposts.

Feta aquesta observació, que ja entrarem en els debats
corresponents, en el tema de la desfiscalització; vostè em
demana una mica reptador "supòs que no estarà en desacord
amb les rebaixes fiscals?" Ja li desvetllaré el secret. De
qualsevol manera, vostè m'ho planteja d'un forma com si
des de l'oposició, o des de qualsevol persona que opinàs
sobre el tema s'hagués d'estar d'acord amb qualsevol rebaixa
d'imposts. És a dir, vostè presenta un paquet, i diu "supòs
que no estaràs en desacord amb aquest paquet", o amb
qualsevol altre que s'hagués plantejat. És a dir, qualsevol
política desfiscalitzadora és bona. No. Ja veurem amb què
estam d'acord i amb què estam en desacord d'aquestes
mesures. Però la qüestió que qualsevol política
desfiscalitzadora és bona, això, efectivament, hi ha un
diferent polític importantíssim. I vostè a més ho planteja en
uns termes molt fotuts; pràcticament va parlar de
competència entre comunitats i de dumping fiscal; és a dir,
aquestes comunitats el que han de fer és intentar rebaixar
imposts, de tal manera d'atreure, se suposa, activitat
econòmica, etcètera. Això des del punt de vista social és
realment perillós. El seu discurs, afortunadament, se
circumscriu a una comunitat que té uns marges de maniobra
petits, etcètera; però això traslladat a filosofia general de
l'Estat, o ja no parlem d'Unió Europea, és socialment
perillosíssim. Això vol dir que les administracions
públiques al final per sobreviure econòmicament les seves
comunitats corresponents, o els seus estats, o les seves
regions, hauran de procedir a entrar dins la lògica del
dumping fiscal, i es quedaran sense recursos per fer
polítiques social, per exemple. Això és tremend, és d'una
filosofia política que efectivament nosaltres no compartim
i que ens sembla molt perillosa.

Fet això, simplement li recordaria una sèrie de qüestions
que no m'ha contestat, malgrat que -insistesc- m'ha contestat
a la majoria. Una: per què hi ha aquesta minva tan important
en l'amortització del deute al pressupost del 98 respecte del
97?, pràcticament baixen dues terceres parts els recursos
que posam per amortitzar deute. Segona, de l'increment del
deute objectivament existent, quin és el criteri?, és a dir, per
quines necessitats o amb quins objectius s'incrementa en
1.600 milions de pessetes el deute viu de la nostra
Comunitat Autònoma? Una altra qüestió, respecte del Parc
Bit, home, el plantejament que em fa, què vol dir?, que la
Comunitat Autònoma ha fet un pelotazo urbanístic
meravellós amb al Parc Bit, que hem comprat uns terrenys
a sòl rústic, els han declarat urbanitzables, i ara a preu de
mercat ns surts a  2.000 milions de pessetes? És una mica
fort com a plantejament. A mi ni se m'acut que efectivament
al final aquests terrenys poguessin sortir al mercat per fer
allà un aquacity o una cosa d'aquestes característiques, ara
bé, seria el darrer, i hem fet un negoci de 1.700 milions. No,
ens han costat 300 milions de pessetes els terrenys, i també
hi ha hagut altre tipus de despesa. O no hem gastat res en el
Parc Bit, a part de comprar el terreny? Hi ha més despeses
que han fet, no és ver? Hem encarregat projectes, hem fet
propaganda, hem sostingut serveis administratius al voltant
d'aquesta qüestió, hi ha més despeses, que efectivament jo
ja li he dit al principi, després s'haurà de comparar amb els
beneficis quan arribin, si és que arriben, però lògicament hi
ha uns costos efectius per a la nostra comunitat, ara només
faltaria que demà sortís al diari que la Comunitat Autònoma
ha guanyat 1.700 milions de pessetes amb el Parc Bit
mitjançant una operació d'especulació immobiliària.
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I darrera qüestió, que eren les qüestions puntuals que jo li
plantejava al final de la meva intervenció: memòria de la secció
14 de règim econòmic i fiscal -si vol ja ho deixa pel debat
posterior-, i -això sí que m'interessaria- l'especificació de les
inversions materials del programa 126901 i de transferències de
capital del 432201. Amb rapidesa, que si no, el Sr. Marí Calbet
li llevarà l'ús de la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, torn de contrarèplica, i
ara sí que són cinc minuts.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Moltes gràcies, intentarem complir-los. En relació amb el
tema del deute crec que no ha fet cap pregunta, és una
consideració el que fa vostè. Únicament hi vull afegir que em
sembla molt bé que vostè no vulgui sacralitzar el que és el
deute i el que és la despesa corrent, el que puguin créixer. El
que sí em preocupa més és que a vostè no li preocupi que el
deute creixi o que la despesa corrent creixi. Evidentment ha de
tenir la seva raó, evidentment tenir les competències d'educació
o tenir les competències de sanitat incrementa la despesa
corrent i baixen les ratio de relació despesa corrent-despesa
inversora; però crec que hem de mantenir tots una tensió, una
voluntat que les despeses corrents siguin mínimes, i
evidentment suficients, però que siguin mínimes per tal de
possibilitar la flexibilitat de les nostres institucions i poder
invertir en allò que en cada moment sigui més necessari. Hem
de tenir en compte que els increments de deute i els increments
de despesa corrent més tard o més d'hora acaben convertint-se
sempre en increment d'impostos per als nostres ciutadans. Això
és un tema que és una forma que els polítics tenen moltes
vegades de dissimular aquests increments d'impostos: Jo
increment el deute explicant actuacions meravelloses que he de
fer, i el que vengui darrere que incrementi els impostos, aquesta
és la filosofia d'alguns grups polítics. Nosaltres intentam que
aquesta filosofia no sigui la nostra pràctica, i en definitiva per
això estam fent sempre uns increments de deute que siguin
moderats, que siguin assumibles pels nostres nivells de
creixement amb la finançació, i per això ens mantenim en el
nivell de deute més baix de l'Estat espanyol en relació amb el
creixement del nostre producte interior brut, i per tant això és
el que determina que el nostre nivell de solvència sigui màxim
dins Espanya.

Amb les reduccions d'imposts diu que sí, que està en
desacord, i que ja ens ho dirà més envant. Bé, doncs
esperarem a conèixer quin és aquest desacord sobre aquests
impostos. Vostè diu "aquestes reduccions d'impostos que
fan estan destinades a atreure empreses, aquesta idea de
competència fiscal entre comunitats està destinada a atreure
empreses". Jo li diria que no, que no és aquest l'objectiu.
L'objectiu fonamental que jo parli d'una certa competència
fiscal entre les comunitats autònomes no és tant atreure
empreses, sinó atreure l'estima dels nostres conciutadans en
la mesura que els ciutadans puguin veure que determinades
polítiques determinen reducció de la capacitat adquisitiva,
perquè suposen més impostos, avui o demà. Hi ha altres
polítiques, polítiques d'austeritat, polítiques de contenció de
la despesa corrent, polítiques de contenció en els nivells
d'endeutament que permeten reduccions dels impostos, i per
tant increment de la capacitat adquisitiva per als ciutadans.

En definitiva, estam contraposant una concepció en la
qual es creu més o menys en el sector privat. Quan un creu
en la iniciativa privada, en la creativitat, en la innovació, en
l'esforç individual, doncs vol que la possibilitat d'actuació
d'aquest individu sigui màxima;i quan un creu més en
l'actuació de les administracions públiques, doncs un vol
tenir més impostos i més capacitat d'actuació de les
administracions públiques, però sempre en contra de la
capacitat d'actuació dels individus.

Efectivament, m'havien quedat dues preguntes, perquè
les tenia apuntades en una altra pàgina, i ja he acabat la
pàgina anterior, però ara li puc contestar: Les inversions de
caràcter immaterial, aquests 489 milions que són a la secció
31 del pressupost corresponen a les despeses d'informàtica
corporativa, de la Comunitat Autònoma, bàsicament a la
modificació del sistema comptable descentralitzat, que ha
de preveure un canvi substancial, primer d'adaptació a unes
noves tecnologies que s'han incorporat. Aquest sistema és
un sistema que està dissenyat sobre la tecnologia dels anys
85-86. L'any 97, encara que és un sistema que manté la seva
idoneïtat funcional, està perdent totes les oportunitats
d'adaptar-se als nous sistemes client-servidor, a les
possibilitats de comunicació d'Internet, d'Intranet, i per altra
banda estem obligats a fer una modificació d'aquest sistema
per l'entrada en el nou mil•lenni i per la incorporació de
l'euro. Hi ha, per tant, una sèrie de despeses previstes per
aquesta renovació dels sistemes, i també pel sistema de
gestió de personal que ha d'incorporar-se; té unes
explicacions similars.
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Igualment l'altra pregunta era la de les inversions de 354
milions. Aquestes inversions són les que m'he referit en la meva
exposició primera, són les inversions destinades al Parc Bit.
D'aquests 160 provenen de projectes cofinançats amb la Unió
Europea, objectiu 2, i tenim una finançació conjunta d'un 50%
d'aquests 350 milions de pessetes. Vostè parlava abans de
pelotazo en el Parc Bit. Jo no sé què és el que vostè entén per un
pelotazo; per a mi un pelotazo és el que fa el Mallorca dia a dia
a la lliga de primera divisió. En qualsevol cas jo supòs que
vostè no es referia a això, supòs que es referia al fet que alguns
particulars -que aquí és on està la diferència- que l'empresa
Parc Bit i la Comunitat Autònoma no som cap particular, som
els 760.000 habitants que vivim com a residents permanents en
aquestes illes, tots estam guanyant aquestes plusvàlues que es
produeixen en la requalificació d'aquest terreny. Per tant, si
això és un pelotazo, com diu vostè, és un pelotazo en el qual hi
guanyem tots els ciutadans de les Illes.

Però aquest no és, com li he dit abans, un projecte per
guanyar doblers. No és la nostra voluntat que tots guanyem
aquests milions de pessetes, sinó que la voluntat és utilitzar
aquests guanys per atraure unes activitats econòmiques, uns
sectors econòmics que entenem que són estratègics per al futur
de les nostres illes, primer perquè suposa el desenvolupament
avançat a les nostres illes de la societat de la informació, un
sector econòmic que pateix menys que altres sectors econòmics
els costos, la problemàtica, les limitacions de la insularitat; per
tant, igual que fa 30 anys uns empresaris individuals a les Illes
Balears, i no l'Administració, varen ser capaços de veure que hi
havia una oportunitat en el desenvolupament i en l'explotació
econòmica del sector turístic, i gràcies a aquesta iniciativa,
avui, som una de les comunitats amb menys atur d'Espanya i on
hi ha una economia més forta, més sòlida, més competitiva, en
definitiva el que feim és intentar, aquesta vegada sí des de
l'Administració, i no sé si és aquesta la seva crítica, supòs que
no, perquè seria entrar en una incoherència des de la seva
sensibilitat, doncs el que intentam és des de l'Administració
ajudar que el sector privat, els individus, en definitiva, puguin
veure una pista d'aterratge per desenvolupar aquest nou sector
que en aquests moments al món és el sector que més creix,
encara que no a Europa, més als Estats Units, més al Japó, i
esperam que les Illes Balears puguin ser un indret de la
geografia, de la societat de la informació d'aquí a 20 o 30 anys.
El Parc Bit no és l'única actuació per aconseguir aquest
objectiu, hi ha un conjunt de mesures dins el que s'ha anomenat
l'estratègic Bit, el Parc Bit és un dels elements d'aquesta
estratègia, i bé, estam convençuts de la bondat d'aquest projecte
i continuarem endavant amb ell, evidentment, amb mesura, amb
austeritat pressupostària i intentant finançar aquestes despeses
de la millor forma possible, i evidentment les plusvàlues que es
produeixen en aquest terreny, producte només d'una llei que va
ser aprovada pel Parlament, considerem que és una bona forma
de finançar aquesta estratègia i que no estam gens penedits
d'haver-la posada en marxa, al contrari, creim que és un model,
és un exemple per a altres comunitats autònomes que vénen
aquí precisament a copiar no només aquesta iniciativa, sinó el
conjunt de l'estratègia Bit.

I ara crec que sí, que no m'he deixat res.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, un any més començaré fent-li
una petició o una petició pregunta, per a quan el Govern de
la Comunitat Autònoma que ha apostat per la innovació
tecnològica, per la telemàtica, ens presentarà els pressuposts
amb suport informàtic. Ja no serem els primers, hem vist
amb enveja com el conseller de la Generalitat de Catalunya,
el Sr. Artur Mas, la setmana passada, arribava al Parlament
de Catalunya amb un maletí, no massa gros, l'obria, i de
dins treia un disquet i feia lliurament dels pressuposts al
president del Parlament. Crec que devia ser l'any 93 que per
primera vegada vaig plantejar aquesta qüestió a l'aleshores
conseller d'Economia i Hisenda, Sr. Forcades, i em va dir
"l'any que ve, si ja és possible", bé, ha passat un quinquenni
i encara no ha estat possible. Això sí que seria una mesura
emblemàtica. 

Bé, ara li volia plantejar dues qüestions formals. El
conseller d'Economia i Hisenda tendrà coneixement del fet
que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM ha sol•licitat la
paralització de la tramitació dels pressuposts per una qüestió
formal, però important: perquè no consten els antecedents
necessaris perquè els diputats ens puguem pronunciar amb
coneixement de causa, especialment pel que fa referència a
la variació o a la repercussió de les mesures tributàries.
Aquí hi ha abundant documentació sobre la qualitat de les
lleis, la tramitació pressupostària i tots els especialistes que
hem consultat -aquí hi ha moltíssims d'articles- coincideixen
en el fet que la tramitació legislativa i la tramitació
pressupostària ha d'anar acompanyada dels antecedents
imprescindibles perquè els diputats es puguin pronunciar
amb coneixement de causa; fins i tot s'esmenta l'article 88
de la Constitució i hom coincideix, unànimement, que s'ha
d'avaluar, calcular, el cost d'una norma i, concretament,
hauria d'acompanyar aquest pressupost un estudi econòmic
i financer de les repercussió de la variació de cada mesura
tributària. Difícilment el podrem esmenar si no acompanyen
aquest estudi econòmic i financer. 

És a dir, per cadascuna de les mesures tributàries, quines
repercussions tendran sobre el pressupost?, perquè ens
podríem trobar que si això no està justificat tenguéssim els
pressuposts desquadrats, i que un càlcul que vostès han
estimat en 1.000 milions de pessetes, no sabem com, al final
fossin 2.000 o 3.000 milions de pessetes i hi hauria un
desquadrament pressupostari. Aquesta és una primera
qüestió formal, però crec que de fons.
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La segona fa referència a la Llei d'acompanyament.
Naturalment hi ha una qüestió política important que és la
modificació de la Llei d'espais naturals, una llei que jo he
qualificat de "sagrada", en aquest parlament, i que per la porta
de darrere es modifica per permetre una residència d'alts
càrrecs. Aquí també aprofitaré per citar algun d'aquells juristes
de prestigi, catedràtics de Dret Administratiu, que fan
referència a aquesta qüestió, a la inclusió, via Llei
d'acompanyament de pressupost, de variacions d'altres mesures
legislatives que no tenen relació amb la tramitació
pressupostària. Per exemple, el Sr. Luís María Cazorla Prieto,
catedràtic de Financer i Tributari i lletrat de les Corts Generals,
condemna aquesta pràctica i cita un altre jurista de prestigi, el
Sr. García de Enterría, i diu que aquestes "espectaculares leyes
que anualmente acompañan a la Ley de presupuestos generales
del Estado" -aquí llegeixi Illes Balears- "han irrumpido como
elefante en una cacharrería en nuestro ordenamiento jurídico";
s'està provocant una inseguretat jurídica que, per conèixer
realment com està una determinada llei, te n'has d'anar a la Llei
d'acompanyament dels pressuposts perquè, any rera any, veus
com es modifica la Llei de funció pública, es pot modificar, en
el nostre cas, la Llei de consells insulars, avui, fins i tot, la Llei
d'espais naturals. 

Encara n'hi citaré un altra: "A través de las llamadas leyes de
acompañamiento presupuestario, asistimos en España a una clara
y contundente manifestación de lo que podríamos llamar
reduccionismo parlamentario", és a dir, que, per una part, hi ha
una pèrdua de la qualitat de les lleis, primer per aquesta
dispersió legislativa i, segon, perquè mitjançant els mecanismes
de la Llei de pressupost, aquí s'introdueix tot un debat legislatiu
en el qual no podem entrar a fons els diputats, i això repercuteix
en una mala qualitat de les lleis; "La calidad de las leyes" es diu
aquest llibre. 

Per tant, aquestes dues qüestions ja serveixen per esmenar
a la totalitat els pressuposts sense entrar en les qüestions de les
xifres. Constitueixen una vertadera trampa procedimental que
situen en una greu indefensió els diputats.

Bé, entrant en el tema de la seva secció, 14, 31, 32, la veritat
és que abans hi ha hagut un debat molt important i jo ja he anat
esborrant temes a mesura que vostè contestava. Així mateix, a
partir del fet que gestionam un tram de l'impost de la renda de
persones físiques, vostès ja haurien d'estar en condicions de
conèixer quin és l'estat de la tributació i quina és la distribució
de riquesa a les Illes Balears. M'ha respost -fa unes setmanes-
a una pregunta parlamentària sobre la tributació per trams,
l'impost de renda de les persones físiques, i ha dit que ho
desconeixia; aquesta resposta l'hem obtinguda parcialment via
Senat, però creim que prest vostès ja haurien d'estar en
condicions de tenir aquesta documentació si realment gestionen
l'impost de renda de persones físiques.

Quant al deute, li faré una pregunta molt concreta, és a
dir, vostès ara han llançat un pla molt ambiciós d'inversió en
col•laboració amb els ajuntaments i els consells insulars, el
famós Pla Mirall, un pla que, a diferència dels plans d'obres
i serveis, disposa d'un percentatge de subvenció bastant
inferior als plans d'obres i serveis i obliga a una despesa
important per part dels ajuntaments; naturalment els
ajuntaments, com sap, no tenen, en aquest moment, una
situació financera massa bona i, per tant, s'haurà de recórrer
a l'endeutament per poder executar els projectes presentats
al Pla Mirall. La pregunta concreta és: quina previsió
d'endeutament per al finançament del Pla Mirall ha previst
que hauran de revisar els ajuntaments?, a través de
consorcis o a través del propi endeutament municipal?,
perquè jo crec, sobretot quan intentam complir els objectius
marcats per Maastricht i quan s'ha recomanat a les
administracions públiques una execució pressupostària
austera, que en aquests moments vostès inciten els
ajuntaments a l'endeutament, sigui com a corporació
municipal o a través d'aquests consorcis com el consorci que
ha fet l'Ajuntament de Palma i que obliga a un endeutament
molt important.

I voldria acabar analitzant una frase que he intentat
copiar textualment; vostè ha dit que la flexibilitat de la
despesa de capital de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears és elevada a causa de -escoltin bé- l'adequat nivell
d'infraestructures bàsiques, és a dir, que el conseller
d'Economia i Hisenda ens ha dit, i supòs que constarà en el
Diari de Sessions, que "les Illes Balears tenen un adequat
nivell d'infraestructures bàsiques" -ho he posat entre
cometes. Si és així, esper que no arribi a Madrid, perquè
encara no hem firmat el conveni de carreteres. Supòs que
per això s'ha fet innecessari el conveni de torrents que
estava firmat i que no s'ha respectat. Ahir parlàvem d'aigua,
de les necessitats de proveïment d'aigua, les obres
multimilionàries. Què hem de dir del transport públic? Avui
els nostres treballadors de l'empresa Serveis Ferroviaris de
Mallorca estan en vaga perquè els obliguen a fer excessives
hores extraordinàries. Surt una notícia sobre el fet que s'ha
constituït una comissió per reivindicar l'hospital d'Inca. Què
hem de dir del tema de centres escolars i instituts? Això és
un adequat nivell d'infraestructures bàsiques?

Amb aquest triomfalisme de la compareixença del Sr.
Rami ja comprenem que hagi abandonat, com deia el Sr.
Grosske, aquella reivindicació d'un règim econòmic i fiscal
diferenciat. Si som els més rics i a més a més tenim ben
cobertes les infraestructures bàsiques, el que hem de fer és
pan y circo. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, per contestar té vostè
la paraula.
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EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Bé, li contestaré per l'ordre dels temes que vostè ha tractat.
Vostè ha tractat sobre una demanda que fa temps que diu que
fa, que és demanar que els pressupostos siguin presentats en
suport informàtic. Bé, fa molts d'anys que en aquest parlament
els pressuposts es presenten en suport informàtic, es lliuren al
departament administratiu del Parlament precisament perquè
pugui gestionar una ràpida publicació d'aquestes dades i que en
el BOPIB pugui sortir publicat d'una forma ràpida, etc., el que
passa és que, bé, mai no hem cregut necessari, com es veu que
va creure necessari el Sr. Artur Mas, presentar-nos davant els
mitjans de comunicació presentant un disquet i, en aquests
moments, per aquesta comunitat autònoma això no seria cap
novetat; tal vegada per a Catalunya sí que ho sigui. En
qualsevol cas, jo el que li deman és que faci aquesta demanda
als serveis propis del Parlament que puguin crear les
corresponents còpies d'aquests pressuposts en suport
informàtic. Nosaltres complim amb el que és la tradició, que
crec que són uns conceptes que no s'han de perdre mai, la
tradició de presentar la documentació en paper dels
pressupostos. Crec que no tots els grups, tal vegada, participen
de la seva voluntat innovadora en la gestió de l'anàlisi dels
pressupostos i, tal vegada, la tasca per als grups parlamentaris
no és només de rebre la informació en un disquet, sinó també
d'estar capacitats per poder treballar-los amb aquest disquet. En
qualsevol cas, insistesc que nosaltres presentam tant en suport
informàtic com en suport de paper la documentació al
Parlament des de fa anys.

Hi ha un altre tema que ha plantejat que era la paralització
de la Llei de pressupostos perquè el seu grup considera que no
hi ha la documentació necessària per poder analitzar aquesta
llei. Bé, la documentació necessària està establerta a la Llei de
finances i hi ha un compliment estricte i absolut dels continguts
de la Llei, està absolutament ajustat a la Llei de finances el
contingut de la documentació que es presenta al Parlament i,
evidentment, el Grup Parlamentari del PSM i tots els grups
estan en l'absolut dret de demanar tota la informació
complementària que considerin necessària per poder analitzar
aquests impostos. Crec que vostès primer ho varen anunciar en
els mitjans de comunicació i dies més tard han presentat -avui,
crec- a la Mesa del Parlament una ampliació d'informació sobre
aquesta matèria i, evidentment, nosaltres estarem encantats de
facilitar-los tota la informació, tota la documentació que els
sigui necessària per poder analitzar aquesta llei.

També fa un comentari no gaire positiu cap al fet que a
la Llei d'acompanyament hi hagi una prescripció que suposa
una modificació de la Llei d'espais naturals relativa a la
possibilitat de construir, en una petita part de Cap Pinar, una
residència per a autoritats, per a personalitats que puguin
venir a les Illes Balears a passar uns dies de vacances, etc.
Des del Govern i des del Grup Parlamentari Popular es
considera que aquesta és una iniciativa que pot ser
extraordinàriament positiva per a la promoció turística de
les Illes Balears i per la capacitat de coneixement,
d'influència, per apropar-nos a les autoritats que, arreu de tot
el món o arreu d'Espanya, puguin fer ús d'aquestes
instal•lacions. Creim que és una oportunitat que no hem de
deixar passar i, en aquest sentit, la introducció d'aquesta
modificació a la Llei d'acompanyament no té un altre
objectiu. No sé si la seva discrepància és contra aquest
objectiu; no sé si vostès no valoren com a positiu la
promoció turística que ens pot suposar que el Sr. Clinton
vengui aquí a passar uns dies, que pugui venir qualsevol
altra autoritat o persona de prestigi a les illes a passar uns
dies de vacances, d'esbarjo. Entenc que aquest objectiu
justifica aquesta modificació, i si hi ha juristes de molt de
prestigi que consideren que els procediments han de ser uns
altres, doncs, estam disposats a estudiar qualsevol iniciativa
de qualsevol jurista de prestigi, però, en qualsevol cas, no
estam disposats que les opinions d'aquests juristes ens
impedeixin desenvolupar amb rapidesa aquesta iniciativa
que és de gran interès per als ciutadans d'aquestes illes.

Ens demana també quina previsió hi ha de l'endeutament
que puguin tenir els ajuntaments a través de la iniciativa del
Pla Mirall. Evidentment nosaltres no tenim cap previsió
d'aquest endeutament perquè aquesta és una responsabilitat
que correspon als ajuntaments, als municipis. Els municipis
són els que decideixen si volen finançar aquestes actuacions
mitjançant endeutament o mitjançant els pressupostos
ordinaris; supòs, pens, aquesta és la informació que tenc,
que tots aquells que poden fer front, amb els seus
pressuposts ordinaris, a aquestes inversions ho fan així, això
és el que comprovam, i n'hi ha d'altres que pensen fer front
als seus pressuposts ordinaris però al llarg de diversos anys,
i aquests consideren més oportú gestionar una operació
d'endeutament a través del consorci. En la mesura que
aquests ajuntament no tenguin cap limitació per fer-ho així,
evidentment des de la Comunitat Autònoma no tenim res a
dir i ho consideraríem una transgressió de l'autonomia
municipal per fer-ho així.
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I quant al fet que jo he afirmat, en la meva intervenció
prèvia, que a la Comunitat Autònoma disposam d'unes
infraestructures bàsiques, doncs li he de dir que vagi a la
transcripció que hi pugui haver d'aquesta compareixença perquè
tal vegada podria ser així, però per descomptat no és el que jo
havia de dir, perquè si no ha estat així, el que jo intentava dir-li
i pens que és el que he dit perquè per descomptat és el que
porto escrit en la meva intervenció i estic absolutament segur
que ho he dit, és que, per Standard & Poor's, l'opinió de
l'empresa Standard & Poor's, que és l'empresa que fa les
anàlisis de solvència del nivell d'endeutament de la Comunitat
Autònoma, la flexibilitat de la despesa de capital de la
Comunitat és elevada a causa de l'elevat nivell
d'infraestructures bàsiques i el desenvolupament d'un important
programa d'inversions en depuració d'aigües. Perquè es pugui
entendre, allò que Standard & Poor's posa de manifest aquí és
que la Comunitat Autònoma disposa d'un nivell
d'infraestructures bàsiques que, comparat amb altres territoris
europeus o amb altres territoris insulars o amb els territoris que
ells considerin que ens han de comparar, som d'un nivell
adequat, d'un nivell elevat, la qual cosa no significa que, des del
Govern, estiguem satisfets en aquest nivell. 

Evidentment nosaltres, fins que no tinguem les
infraestructures que els nostres ciutadans mereixen que,
evidentment, són les millors que pugui haver en el món, mai no
ens donarem per satisfets, la qual cosa no significa que aquesta
ambició en els nostres objectius ens faci perdre de vista les
possibilitats financeres que tenim per aconseguir aquests nivells
de les infraestructures, i allò que Standard & Poor's contempla
és, primer, "aquests senyors no estan tan malament", tal vegada
ho diu perquè ha llegit alguna vegada les manifestacions que
alguns grups de l'oposició fan en els mitjans de comunicació,
però, en definitiva, Standard & Poor's diu que els nivells
d'infraestructures de les Illes Balears no estan tan malament
com per obligar a urgentíssims i importantíssims plans
d'inversions a costa del pressupost de la Comunitat Autònoma.
Això determina que el nivell de pressuposts d'inversions de la
Comunitat Autònoma és flexible i pot atendre aquestes
iniciatives amb un temps raonable i amb un nivell d'exigència
financera no elevat, la qual cosa no té res a veure amb el que
vostè ha posat en els meus llavis.

Jo crec que amb això hem contestat les seves preguntes.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, he deixat una pregunta abans, i
aprofitaré perquè no em torni quedar dins el tinter. Per a l'any
98, quins estudis tenen prevists?, perquè ja sabem que la seva
és una conselleria molt estudiosa. I, per cert, l'any passat es va
aprovar una esmena del nostre grup per realitzar un estudi sobre
balança fiscal i no n'hem vist els resultats, encara. Per tant, com
tenen l'estudi sobre la balança fiscal acordat ara fa exactament
un any?

També es va admetre una esmena que era realitzar una
campanya de prevenció de la ludopatia, en vista que tenim les
competències sobre el joc; tampoc no l'hem vista en els mitjans
de comunicació. 

Ja entrant en rèplica, naturalment demanar els
pressuposts en suport informàtic no vol dir que no els hagin
de presentar en paper, també, han de presentar les dues
coses; el que passa és que el suport informàtic creim que
seria molt útil sobretot a l'hora d'esmenar els pressuposts
perquè, com vostè sap, quan es proposa una alta s'ha de
treure una baixa d'alguna part, és a dir, que les esmenes han
d'estar quadrades, i moltes de vegades, fins i tot, entre tots
els grups podríem arribar a deixar un pressupost
desquadradíssim. En definitiva, el que li vull dir és que seria
molt útil treballar sobre disquet, presentar les esmenes en
disquet i que, en definitiva, és la tendència i és qüestió de
temps arribar-hi, i pensam que ja és la Conselleria que ens
hauria de facilitar aquesta feina.

Bé, en el tema de l'estudi econòmic i financer li faig la
petició formal, és a dir, vostès han de tenir quantificada la
repercussió de cadascuna de les variacions de les mesures
tributàries i això s'ha d'aportar al Parlament. La variació de
cadascun dels imposts, què significa?, com l'han calculada?,
i això ho necessitam. Per tant jo li deman que abans de la
presa en consideració faciliti aquesta documentació als
grups parlamentaris perquè tenguem coneixement de causa
sobre l'abast de les mesures que vostès proposen, perquè el
que no puc ni imaginar és que vostè hagi fet una
quantificació global de 1.000 milions de pessetes pegant a
pens, imagin que tendrà un suport documental que és el que
creim que està obligat a presentar en el Parlament.

Bé, en el tema del Cap Pinar no li he parlat d'objectius,
li he parlat, primer, de la perversió que suposa la
modificació de la Llei d'espais naturals via Llei
d'acompanyament dels pressuposts i, per tant, és una qüestió
formal però molt important i que consideram que obri un
precedent gravíssim, és a dir, cada any hi pot haver un
goteig de modificacions legislatives d'aquestes
característiques que el nostre grup condemna. Qüestionam,
per tant, les formes i que aquesta residència s'ubiqui en el
lloc adequat; sobretot creim que a les Illes Balears hi ha
molts d'edificis emblemàtics que servirien per a aquesta
funció, que servirien perquè el Sr. Aznar, entre d'altres,
estiuejàs entre nosaltres i, a la vegada, podríem complir una
funció de rehabilitació d'edificis emblemàtics. Ara, la
perversió de modificar la Llei d'espais naturals via Llei
d'acompanyament és el que aquí, en aquest moment,
qüestionam i que servirà, com pot imaginar, d'esmena a la
totalitat a aquesta llei d'acompanyament.

I finalment, en el tema del Pla Mirall, jo crec que vostès
estan obligats a fer una previsió, i quan llancen un pla
d'aquesta envergadura, i sobretot en uns moments en què
l'Administració de la Comunitat Autònoma es troba en un
procés de contenció de l'endeutament que ningú no els
discuteix, el que no podem fer és forçar els ajuntaments a
endeutar-se, i el Pla Mirall, en aquests moments, obliga els
ajuntaments a contreure un endeutament que no tenien
previst, i afortunadament en el cas de Mallorca, el Consell
de Mallorca va declarar compatible el Pla Mirall amb el Pla
d'obres i serveis, perquè si no, bé, la majoria d'ajuntaments
haurien renunciat al Pla Mirall perquè no li haguessin pogut
fer front o, com a mínim, haguessin renunciat a una part
important dels pressuposts. Creim que això, quan dins l'estat
es lluita per complir els objectius de Maastricht és una
previsió que hauria d'haver fet el Govern, naturalment que
vostè no coneix en aquest moment el grau d'endeutament, el
pot tenir previst, no el coneixerà amb detall, però sí pot
conèixer amb detall quant pujarà l'endeutament dels
consorcis, perquè vostès aquí sí que hi participen, a veure si
aquesta pregunta me la pot contestar.

Moltes de gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Bé, jo crec que vostès han fet ja la demanda formal sobre el
tema del suport informàtic han tornat a tractar els mateixos cinc
temes que he plantejat al principi, sobre el tema de suport
informàtic crec que no hi ha més dubtes, només considera que
seria bo que s'informatitzés més la gestió de la tramitació de la
Llei de pressuposts dins la tramitació del Parlament, hi estic
d'acord, però és un tema que no l'ha de dirigir al conseller
d'Economia, sinó als òrgans de gestió del Parlament.

Quant a la paralització de la Llei per la manca d'antecedents
que avaluïn les mesures tributàries, jo crec que no he d'afegir
res més del que he dit abans, crec que no hi ha cap raó per
paralitzar aquesta llei i tampoc per demanar la paralització
d'aquesta llei, és una exageració, seria irresponsable que entre
tots paralitzàssim aquesta llei perquè hi ha un grup parlamentari
que vol més informació sobre una qüestió determinada;
evidentment vostès han demanat aquesta informació i nosaltres,
quan puguem, els enviarem tota la informació que tinguem
sobre aquest tema, per tant encantats d'enviar-los tota aquesta
informació, s'ha parlat de 1.000 milions de pessetes com una
forma d'arrodonir aquestes quantitats, ja que mai no es pot dir
que el cost és de tantes pessetes, evidentment és una estimació,
una avaluació, crec que aquesta avaluació en termes més
exactes és devers 900 milions de pessetes, per això es parla de
1.000 milions de pessetes aproximadament.

El tema de la trampa procedimental, de la indefensió dels
diputats, de la modificació de la Llei, bé, jo crec que els
procediments es classifiquen en dos tipus, procediments
regulars i procediments irregulars, no procediments que ens
agraden i procediments que no ens agraden. Si la
modificació de la Len a través de la Llei d'acompanyament
és un procediment regular, que ho és, no veig que tinguem
res a oposar al procediment, i, per tant, en l'únic que ens
podríem oposar és amb l'objectiu d'utilitzar aquest
procediment. És raonable utilitzar aquest procediment per
a aquest objectiu?, sí o no?, vostès està a favor que existeixi
una residència de personalitats, d'alts càrrecs, en fi, de
persones que poden ser interessants per a les Illes de
convidar-los a passar uns dies aquí, la qual cosa ens permet
fer les relacions públiques oportunes, fonamentals per a
aquestes illes, que són unes illes petites, unes illes que mai
no tindran un pes polític important, ja que la seva petita
dimensió mai no ens podrà permetre de tenir devuit diputats
al Parlament i, per tant, forçar polítiques al llarg del temps,
com a màxim podríem, algun dia, alguna legislatura, tenir
un diputat, dos diputats que fossin claus, però tot el que
aconseguíssim amb quatre anys ho perdrien l'any següent,
per tant, creim que és més important fer una gestió
continuada a través de les autoritats que siguin en cada
moment, a nivell espanyol, a nivell europeu, a nivell d'altres
països, guanyar-nos les simpaties d'aquestes autoritats fent
el que aquí sabem fer molt bé, que són les relacions
públiques, passar uns dies de vacances, etc., en definitiva
possibilitar que una instal•lació com aquestes pugui donar
una passa més enllà com el fet que el Rei sigui resident
habitual d'aquestes illes, creim que és un objectiu del màxim
interès, de la màxima prioritat per a les nostres illes, i creim
que amb la modificació a través de la Llei
d'acompanyament de la Llei d'espais naturals per tal de
possibilitar la rehabilitació d'unes edificacions que ja
existeixen, això també és un element important, el que es fa,
en definitiva, és construir sobre unes edificacions que ja
existeixen, per tant no es perd el caràcter virginal, natural,
la zona de Cap Pinar, i per una altra banda el que feim és
possibilitar per a un ús molt millor que l'actual; en
definitiva, Cap Pinar, en aquests moments, és una àrea
reservada d'ús militar, i el que feim és transformar una àrea
reservada d'ús militar en una altra d'ús molt més interessant
per als nostres ciutadans.
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Hi ha una altra manifestació que vostè diu: "amb el Pla
Mirall obligam a endeutar determinats ajuntaments". No
obligam ningú, cadascú té la llibertat de fer el que vulgui,
cadascú té la llibertat de proposar els projectes que vol fer, amb
l'ambició econòmica i financera que vulgui i correspon a
l'autonomia municipal decidir com volen finançar aquestes
ambicions de fer inversions. Jo crec que tampoc no s'oposa
vostè als objectius del Pla Mirall, que en definitiva és millorar
la qualitat de vida dels nostres ciutadans en els pobles i a les
ciutats, millorar l'entorn urbà en què vivim, i no sé si té alguna
cosa a dir sobre com financen les corporacions municipals
aquests projectes d'inversió, de millora de la nostra qualitat de
vida, però en qualsevol cas no li ha de dir al conseller
d'Economia, sinó que ho haurà de dir a través dels representant
del Partit Socialista de Mallorca als municipis on estigui
representat. En qualsevol cas, entenc que en aquells municipis
on el Partit Socialista de Mallorca governa, no hi ha una
actuació molt diferenciada del que fan a altres municipis, i
sense dubte, des del Govern balear no hi ha hagut cap
discriminació en contra de cap municipi estigui governat per
qui estigui governat. Crec que en aquest sentit serà molt difícil
que puguin criticar aquest Pla Mirall.

I no m'ha dit res en relació a la meva manifestació sobre
l'adequat nivell d'infraestructures bàsiques, amb la qual cosa
entenc que està completament d'acord amb el que jo li he
contestat abans. I com que no hi ha més temes a tractar.

Ah!, sí, estudis. Els estudis, sí, també ha manifestat quins
estudis faríem al Govern, ha plantejat l'estudi de la balança
fiscal, l'estudi de la ludopatia, una esmena que es va aprovar
l'any passat i quins estudis hi ha prevists fer l'any que ve. Bé,
els estudis prevists de l'any que ve és una llista molt llarga, i ,
a més, no la tinc aquí i no la hi podria dir, però sí li puc dir de
memòria que hi ha una continuïtat amb tots els estudis que es
fan any rera any, l'estudi de la despesa turística, els estudis de
seguiment de conjuntura econòmica, els estudis amb Hispalink,
amb la Universitat, hi ha l'estudi, tal vegada el més important,
el que més destaca per la seva importància quantitativa i perquè
es fa una vegada cada deu o quinze anys, que és l'estudi de les
taules imput-output i que començam en aquests moments a
treballar conjuntament amb Sa Nostra, amb el Departament
d'Estudis de Sa Nostra per finançar-lo conjuntament i, per altra
banda, vostè ha plantejat l'estudi de la balança fiscal, en aquest
tema s'han fet diversos estudis que s'han publicat i que són d'ús
públic, circulen per tot arreu, supòs que vostè en deu tenir
algun, perquè ha fet ús algunes vegades de les dades que hi
surten, i, per tant, la urgència que sigui la Comunitat Autònoma
que faci aquest estudi, pensem que no és tanta, possiblement té
més valor poder utilitzar aquestes dades quan és un tercer que
ha fet l'estudi, que no quan és un interessat ja que sempre hi ha
la sospita que hagi pogut utilitzar o manipular les dades en
benefici propi, per tant, entenem que la necessitat d'aquest
estudi en aquests moments no és palesa, ens estalviarem uns
doblers amb aquest criteri d'austeritat de què parlam
contínuament, ens estalviarem uns doblers si utilitzam els
estudis que ja estan publicats per terceres persones. Quant a
l'estudi de ludopatia que evidentment no és cap problema
fonamental d'aquesta comunitat autònoma, no és una de les
patologies més greus que tenim a les Illes Balears, és un estudi
que ens vam comprometre a fer a demanda de la sensibilitat del
Grup Parlamentari Socialista de Mallorca, i evidentment el
farem i el farem inclòs en el conjunt de l'estudi que volem fer
estudiant el conjunt del sector del joc i de la possibilitat de
modificació de l'oferta de reestructuració de l'oferta de joc a les
Illes Balears.

Crec que ara està contestat tot.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per
la seva compareixença. Jo voldria que aquesta intervenció,
la meva i la del conseller es limitàs exclusivament a
aspectes recordatoris, fer una compareixença purament
informativa, els debats els deixarem per a millor ocasió, ja
veurem si podem resistir la temptació de fer-ho així, i
m'agradaria que em contestàs a alguna de les preguntes que
tan concretament com em sigui possible li intentaré fer.

Ens trobam davant un pressupost amb un increment molt
important, passa de 73 mil milions a 121 mil milions, amb
un increment d'un 65%, a causa, lògicament, això és ben
sabut, a les transferències en matèria d'educació. Molt bé,
aquesta pujada impressionant, a una primera anàlisi que
nosaltres feim, li veim un gegant que té peus de fang, i els
peus de fang són els ingressos, Sr. Conseller. Els ingressos
d'aquest pressupost no trobam que tenguin la justificació
necessària per donar-li solidesa, i li posaré alguns exemples
i m'agradaria que aquests exemples li servissin per
justificar, per donar-li solidesa argumental.

A tots els rendiments dels ingressos, imposts sobre les
successions i les donacions prevists per a l'any 97, si un els
compara, perdó, per a l'any 98, si un els compara amb la
previsió de l'any 97 i el seu rendiment a 30 de setembre del
1997, no veu que se'n pugui fer una previsió raonable. Tant
l'impost sobre successions i donacions, com les
transmissions patrimonials, com el mateix cànon d'aigua
sofreixen unes inflades que no tenen justificació. Per
exemple, l'any passat, donacions i successions tenien
prevists 4.000 milions de pessetes, enguany en preveuen
5.200, com surt això si a 30 de setembre tenen un contret
líquida de 3.792, d'on surten aquests 5.200? És a dir, això és
un exemple, ... no, 5.200, 5.200 sobre donacions i
successions.

Transmissions patrimonials, el previst per al 1997 són
12.550 milions de pessetes, a 30 de setembre tenen un
contret líquid de 10.591, i extrapolant, el 1998, 14.370. Bé,
totes aquestes coses són petites inflades que pugen a un total
de devers 1.000 milions de pessetes per a aquests capítols.
Però n'hi ha de molt més grosses, bé, n'hi ha una explicada,
que és l'increment de taxes de joc, que passa de 2.000 a
6.000 milions de pessetes, després a la memòria s'explica
que això és conseqüència de l'assumpció de les
competències universitàries, però bé, un ha d'entrar a
bussejar per les retxilleres per assabentar-se del que es
tracta, però en qualsevol cas, l'increment per a competències
universitàries són 4.200 milions de pessetes, però els 2.000
milions originals tampoc no compleixen les previsions dels
pressuposts del 97, o sigui que també hi ha una petita
inflada.
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I així podem continuar, però els més preocupants són els
següents: transferències de l'Estat, capítol del pressupost del 97,
26.741 milions, ha tengut una desviació pressupostària en
menys de 7.794 milions, és a dir, el 30%, la qual cosa vol dir
que de les transferències esperades de l'Estat al pressupost del
97 hem rebut un 30% manco. Això és molt fort, i a més parlam
de 7.700 milions de pessetes, pràcticament de 7.800, 7.794. Qui
és qui s'ha comportat malament aquí? El finançament ordinari
per impost sobre la renda de les persones físiques, perquè a les
liquidacions no surt detallat, que a més l'any 97 estava dins
capítol 4, enguany ja és dins capítol 1, ja és més bo de fer
estudiar, supòs que l'any que ve serà més bo de fer estudiar el
seu comportament, però l'any passat, no se sap i no se sap qui
és qui s'ha comportat malament, si l'IRPF, si la participació en
ingressos de l'Estat o els ingressos finalistes. M'agradaria que
m'aclarís què ha passat, per què d'un total de 26.741 milions de
pessetes que vostès esperaven l'any 97, n'hem rebut, n'estam
rebent, en rebrem al final 7.794 milions de pessetes manco, i
estic parlant de les seves xifres, Sr. Conseller, això surt de les
seves xifres, no m'ho invent, hi ha el tom de liquidació abans de
la liquidació d'ingressos, que canta.

Ingressos per IRPF, aquí ja m'agradaria que vostè
simplement m'ho explicàs, perquè d'ingressos de l'IRPF tenim
dos trams del 15% cadascun, no?, un és afectat per la capacitat
normativa i un altre no. Molt bé, vostès introdueixen un
element de rebaixes a un dels trams, al tram on tenen vostès la
capacitat normativa, i resulta que dos 15%, un que es troba
afectat per la capacitat normativa, per tant hauria de retre
manco doblers, doncs aquest és més alt, ni més ni manco que
1.400 milions de pessetes més alt, que el tram no tocat per la
capacitat normativa, és a dir, tenim un tram del 15% que preveu
en ingressos 15,5 milers de milions i un tram que preveu 17,9
milers de milions i aquest de 17 és l'afectat per les rebaixes
impositives. No crec que hi hagi qui ho pugui entendre,
m'agradaria que simplement m'ho explicàs. I en relació amb
aquesta qüestió, jo em sum a la sol•licitud del Sr. Sampol, a mi
em sembla que és increïble que vostès facin una proposta com
la que fa, de rebaixa d'imposts, i no hi hagi ni la més mínima
simulació dels efectes que sobre la recaptació dels ingressos
tenguin les mesures que vostès proposen. Això és senzillament
inadmissible.

Nosaltres, els antecedents jurídics, els hem hagut d'anar a
caçar per Internet, a Internet hi són, aquí no, aquí no, al
Parlament no, a Internet sí. I els hem hagut de caçar i els hem
impresos i en tenim un exemplar, però això no és manera, Sr.
Rami, això no és manera. Però els antecedents econòmics no
són ni tan sols a Internet, i jo crec que no són ni dins el seu cap,
Sr. Conseller, perquè senzillament no existeixen, no existeix la
més mínima simulació en relació a quin és l'efecte que tendrà
sobre la recaptació de l'IRPF, les rebaixes que vostès proposen.
Això pel que fa als ingressos en caràcter general. Supòs que
queda clar quins són els dubtes i quines les coses que vostè ens
pot respondre.

Passem a la secció de la Conselleria d'Economia. El primer
que ens crida l'atenció, és que la memòria de la secció és
idèntica. Tenim un pressupost que passa de 73.000 milions de
pessetes a 121.000 milions, i no canvia en res l'estructura, ni el
contengut de les memòries ni de res, ni de la mateixa
Conselleria d'Economia. A mi em sembla que la Conselleria
d'Economia i Hisenda hauria de donar exemple i hauria de
donar exemple a totes les altres seccions pressupostàries
d'adaptació a una realitat que pressupostàriament és molt
distinta.

Joc, tema del joc. Sr. Conseller, quants d'inspectors de joc
hi ha?, els considera suficients? Pregunta concretíssima.

Al programa 6111, inversions real en edificis, hi ha la
mateixa quantitat que el 1998, la pregunta és si això
correspon a l'anualitat de les obres de condicionament de la
conselleria, perquè jo les veig acabades i no sé exactament
a què respon aquesta ... Programa 6111, inversions reals en
edificis.

Gestió de tributs. Amb l'evident increment de
responsabilitats tributàries, el programa de gestió de tributs
varia en 60 milions de pessetes d'inversions immaterials i un
inspector. A mi m'agradaria que vostè em fes una valoració
de si efectivament primer, aquestes inversions immaterials
a què es destinen, i clar, amb aquesta nova càrrega de
responsabilitat, d'autonomia tributària, a mi em sembla que
aquest programa hauria d'haver sofert una variació bastant
més important, bastant més sensible, i la veritat és que es
veu una continuïtat realment preocupant.

Secció 31, hi ha algunes joies, a la literatura de la
memòria, per exemple, la secció 31 assumeix, ni més ni
manco, senyores i senyors diputats, m'agradaria cridar
l'atenció sobre aquesta qüestió, assumeix la propaganda
sobre l'Estat Únic Europeu, jo no sabia ni que l'Estat
espanyol ni la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
haguessin assumit la necessitat de difondre
propagandísticament l'Estat Únic Europeu, no sé si forma
bandera ideològica del seu partit, del seu govern o és una
qüestió exclusiva de la secció 31 de la seva conselleria
difondre l'Estat Únic Europeu.

Què és la xarxa Europa virtual, Sr. Conseller? És que ho
diu, però no ho explica, i la veritat és que és d'aquestes
coses que també xoquen.

El detall dels projectes d'inversió immaterial del Centre
Balears Europa, 485 milions de pessetes, no sé si això és el
que vostè ha contestat al Sr. Grosske, en relació a les
despeses d'informàtiva corporativa, és això?, idò si són les
despeses d'informàtica corporativa, per què són al Centre
Balears Europa?, no ho entenc; almanco a mi m'ha semblat
entendre que eren dins el programa del Centre Balears
Europa, si no és així, li agrairia una explicació.

Dins la secció 31, què és l'aportació patrimonial en els
consorcis participats per la Comunitat Autònoma? No, és
que no sé què és, senzillament.

Sobre el Parc Bit, insistir una mica en el que aquí s'ha
dit, el que parlava el Sr. Grosske del pelotazo, el pelotazo
venia als pressuposts de l'any passat, en el projecte de llei
d'acompanyament per a l'any 1997, deia que l'operació Parc
Bit no costaria ni un duro perquè l'avaluació patrimonial que
significava dotar de caràcter urbanitzable uns terrenys de la
Llei, per cert, que aquí no guanya la Comunitat Autònoma,
aquí no guanyam tots, una operació de requalificació
urbanística, vostè ho sap, Sr. Rami, perquè és economista,
és una operació de suma zero, si qualcú guanya és perquè
qualcú perd, i al final la riquesa total del conjunt de
ciutadans no varia ni una pesseta pel fet que haguem fet una
requalificació. Si qualcú guanya és l'empresa Parc Bit i els
ciutadans ho perden per una altra partida, no guanya ningú
per una simple requalificació, això que guanyam tots és una
entel•lèquia. Però, en qualsevol cas, és ver que el pressupost
del 1997 deia "aquesta societat no ens costarà ni un duro
perquè el seu actiu es nodreix fonamentalment d'aquesta
requalificació urbanística, la qual cosa li dóna una capacitat
d'endeutament i, per tant, funcionarà sense que als
pressuposts de la Comunitat Autònoma li costi una pesseta",
això ho va dir vostè aquí fa un any. I, en canvi, ara li hem de
posar 320 milions de pessetes de subscripció de capital i 43
per despesa corrent. Hi ha hagut canvi de plans?
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Secció 34, deute públic, insistir en la pregunta que a mi no
m'ha quedat clara la resposta que ha fet vostè a una anterior
intervenció, com així s'amortitza tan poc deute, enguany?, com
així, d'una amortització que l'any 1997 estava prevista de 1.260
milions de pessetes, 1.260, l'any 98 en passam a amortitzar
només 473, a què respon aquesta decisió, aquesta estratègia?

Seguint amb el deute públic, jo li voldria fer una pregunta
a veure si d'una vegada puc tenir una resposta clara en relació
a aquesta qüestió. A veure, jo voldria saber, voldria que vostè
em fes un quadre molt simple i, si no em pot contestar ara, me
l'enviï per escrit, per favor, abans del debat de totalitat, un
quadret molt elemental, que posi deute de la Comunitat
Autònoma, tantes pessetes; avals al sector públic, avals vius al
sector públic, tantes pessetes; avals a consorcis, tantes pessetes;
avals al sector privat, tantes pessetes. No es preocupi, la suma
ja la faré jo, però em digui això per saber quina és la postura de
passiu de la Comunitat Autònoma en relació a la resta del món,
en relació a la mateixa societat i en relació allà on sigui, només
vull saber això, no hi ha hagut manera, i fa molts d'anys que
som diputat, Sr. Conseller, i no ho han contestat mai això, mai;
li deman aquest simple quadre o, si m'ho pot dir, m'ho digui, si
és tan senzill com volen reflectir les cares que ara posa, m'ho
digui, digui, "miri, deute públic de la Comunitat Autònoma,
tantes pessetes; avals al sector públic, tantes pessetes; avals als
consorcis, tantes pessetes; avals al sector privat, tantes
pessetes". Moltes gràcies, li ho agrairé profundament.

Bé, i només un comentari, no ho puc evitar, sobre la secció
64, d'inversions immaterials. Jo no he fet mai cap condemna
genèrica de la secció 64, és un subconcepte absolutament útil,
que serveix, però el fet que vostè em digui, miri l'educació, la
formació, vostè diu "és tan important que la consideram una
inversió", per tant, tota la despesa en formació la posam en el
capítol 64, perquè això incrementa el capital fix d'aquesta
comunitat, que és el capital humà. Molt bé, doncs amb aquesta
mateixa lògica agafi els 30 i pico milions de pessetes de
transferències d'educació i ho posi en el capítol 64, tot el que
vostè paga als mestres, tot el que gastaran en construccions
escolars, en despesa normal... També ho podem posar en el
subconcepte 64. Per què hem de fer aquesta estranya
discriminació?

Nosaltres, en el que no estam d'acord, és que s'abusi
comptablement d'aquest subconcepte per desvirtuar la
presentació de les xifres pressupostàries. Si es fa un ús normal
de les inversions immaterials, no hi ha res a dir, perquè és un
concepte comptable absolutament normal. El que no quedarà
clar, i no serà comprensible, Sr. Conseller, és que en el
pressupost del 98 hi hagi uns mestres que cobrin amb càrrec al
capítol 6 i uns altres que cobrin amb capítol al capítol 1, bé 2,
perquè ara tot està ficat dins 2, però, en fi, això també és
tècnica pressupostària normal. Això no té cap sentit, Sr.
Conseller. Per tant, podem dir allò de quod erat demostrandum.

Si tenc temps...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Quetglas, li he de demanar que acabi.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, només unes petites precisions al text de la llei.
Primer, crec que hi ha un error en les xifres. En els primers
articles, crec que en el 2, quan parla d'ingressos i despeses,
parla d'ingressos 118 mil milions de pessetes, deute públic
1.500 milions, total 120 mil milions de pessetes. Després
parla de despeses, capítol 1-8, 120 mil milions de pessetes,
capítol 9, amortització de préstec, 473. Això no quadra, o
això ha de ser capítol 1-8 o, senzillament, l'amortització del
préstec no està finançada. Jo crec que es tracta d'un simple
error, però m'agradaria que m'explicàs, que em confirmàs,
que és un error... Això està en el text de la llei, article 2.

Sobre l'impost d'activitats al medi ambient, una
pregunta: si els tribunals dictaminassin que aquest impost,
finalment, no és repercussiu, vostè què faria? Perdó, si
dictaminassin que és repercussiu, què faria, el mantendria o
el retiraria? Només li faig aquesta pregunta.

Una darrera queixa, una precisió: el tema de les entitats
autònomes i empreses públiques: aquest pressupost no
respecta la taxonomia legal de la llei d'empreses públiques
i entitats autònomes d'aquesta comunitat, i s'embullen molt.
S'han inventat un nou concepte: societats públiques, un altre
que no sé com li diuen..., però no s'adapta a la taxonomia de
la llei d'entitats autònomes i, després, els quadres de
consolidació queden molt confusos: hi ha una doble
consolidació: una que dóna 121 milions de pessetes, i una
altra que en dóna 130 i pico mil, i no s'explica molt bé d'on
surt. Sembla que una vegada han fet la consolidació amb les
entitats autònomes i l'altra amb les empreses públiques, o
una cosa així, però no s'entén molt clar. En definitiva, quina
és la xifra del pressupost consolidat d'aquesta comunitat
autònoma? Per què la taxonomia del pressupost no es
correspon amb la taxonomia legal?

Vull agrair la benevolència del President. Acab la meva
intervenció.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Moltes gràcies. L'únic problema és que és més ràpid fer
preguntes que contestar-les, i això em suposarà l'enemistat amb
el Sr. President. Així que, abans de guanyar-la, intentaré ser
molt esquemàtic.

EL SR. PRESIDENT:

Miri, la presidència voldria que tot es desenvolupàs
normalment, però tenim un horari, que hem de complir, i tenim
un reglament, que hem d'aplicar. Per això, els he de demanar
que, dins el que sigui possible, es mantenguin dins els límits
prevists.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Molt bé. Únicament vull justificar una certa esquematització
de les contestes.

Vostè diu que incrementam molt notablement el nostre
pressupost, en un 65%, que això és un gegant amb peus de fang,
i que els peus de fang són el pressupost d'ingressos. Miri, no sé
si ha après aquesta història del pressupost anterior, o de
l'anterior a l'anterior, o de l'anterior a l'anterior a l'anterior, o de
quin, però és una història que habitualment es canta en aquesta
cambra. Però mai no es reconeix que, quan s'ha cantat en el
pressupost anterior, no estava, en absolut, justificada. Aquesta
història ja es va cantar en el pressupost del 95, no, del 96, quan
vàrem fer un endeutament 0, i vostès deien que aquest
endeutament 0 amaga una inflada de pressuposts que no podran
complir, etc. etc. Bé, aquest pressupost d'ingressos es va
complir per sobre del que estava previst.

Igualment passa l'any 97, vostè hi ha fet una referència, ens
ha omplert de dades. Ha citat, exactament, tres imposts:
l'impost de successions: miri, l'any 97 l'impost de successions
estava pressupostat per 4.000 milions, enguany està
pressupostat per 5.200 milions. L'any 97, amb dades del mes de
setembre, com vostè ha utilitzat abans, tenim previst passar a
5.130 milions de pessetes. Per tant, dins dos mesos li podré dir
exactament quina ha estat exactament la liquidació del
pressupost en el concepte de successions. En qualsevol cas,
queda constància en les actes d'aquesta compareixença quins
són els seus dubtes i quines són les previsions que jo plantejo.

Quant a l'impost de transmissions, l'any passat el
pressupost era de 12.550 milions de pessetes, enguany són
14.370 -hi ha un increment important-, però la previsió de
tancament del 1997 és de 1.4166 milions de pessetes -també
previsió a 30 de setembre, amb les dades que tenim fins a 30
de setembre. Com veig que vostè les posa en dubte, podem
esperar 2 mesos, i llavors veurem quina és la liquidació del
pressupost del 97, i si és prudent o no, o si està inflada, com
diu vostè, la valoració que feim per a l'any 98. Jo li diria
que, dins la seva recerca de punts dèbils d'aquest pressupost,
ha errat completament la seva troballa, perquè si algun punt
fort té no només el pressupost de 98, sinó tots els
pressuposts d'anys passats, són precisament les valoracions
dels pressuposts d'ingressos. Senzillament, perquè si volem
ser rigorosos i tenir els nivells de solvència que tenim
reconeguts per aquestes empreses de nivell internacional, el
que hem de fer és ser seriosos en la manera de fer els
pressuposts, i la forma de ser seriosos es reflecteix,
precisament, en la valoració dels pressuposts d'ingressos.
Per tant, els puc assegurar que, si algun punt fort tenen
aquests pressuposts, és precisament la prudència en la
valoració del pressupost d'ingressos.

Vostè fa també una manipulació de dades quant a les
transferències de l'Estat: diu que hi ha 8.000 milions, 7.800
milions de pessetes que no es recaptaran a finals d'any.
Aquesta és, Sr. Quetglas, la diferència que hi ha entre el que
s'ha recaptat a 30 de setembre i el que està previst pel 31 de
desembre. No pot dir que acabarem, a 31 de desembre, així
com estam a 30 de setembre. És més, li puc dir que la
previsió de tancament per al capítol 4 del nostre pressupost
-la tenia fa una estona, per aquí, aquí la tenc-, el pressupost
que tenim de capítol 4 -bàsicament això són les
transferències de l'Estat- per a l'any 1997, el crèdit que
tenim en aquests moments és de 27.700 milions de pessetes,
i la previsió de tancament és de 27.000 milions de pessetes.
Per tant, és veritat que hi ha una desviació de 700 milions de
pessetes, de 650 milions de pessetes, sobre un pressupost de
80.000 milions de pessetes. Si aquest és el punt feble
d'aquest pressupost, efectivament, això explica que, en
quinze dies d'haver presentat el pressupost de la comunitat
autònoma, no hi hagi hagut cap crítica dels grups de
l'oposició contra el pressupost. Si aquest és el punt feble, és
que hem presentat uns pressuposts extraordinàriament bons
en la història de la comunitat autònoma. Esperem que això
suposi que no presentin esmenes a la totalitat, i poguem fer
més via en la tramitació dels pressuposts.
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Hi ha una cosa que no entén. Entenc perfectament que no ho
entengui, perquè bé, perquè en definitiva és una cosa que no ha
estat explicada. Per què el tram autonòmic del 15% de l'IRPF
és superior a la participació del tram estatal de l'IRPF? Bé, això
té una explicació molt senzilla, que és que els lliuraments a
compte que es fan d'aquest 15% estan basades sobre 3 criteris,
sobre 3 conceptes. Per una banda hi ha l'entrega a compte de la
tarifa complementària, que és igual a la previsió pressupostària
d'ingressoper a l'IRPF a l'any 97, en aquest cas. L'índex
d'actualització o increment previst per a la tarifa
complementària d'imposts per a la comunitat autònoma del
darrer any amb la liquidació definitiva practicada, tot amb una
retenció d'un 2%. En definitiva, és funció de 3 variables
relacionades amb: primer, discrepància entre la quota líquida
total del darrer exercici conegut i els ingressos corresponents a
retencions, pagaments fraccionats i lliuraments a compte. En
segon lloc, a la relació del rendiment de la tarifa
complementària de l'IRPF de la comunitat sobre la quota
líquida total de l'IRPF en el darrer any, amb dades conegudes.
En tercer lloc, a la relació entre l'estimació de la quota líquida
de la comunitat resultant d'aplicar les modificacions normatives
aplicades per a l'any 97, en el nostre cas, respecte del darrer
exercici, amb dades definitives, aplicant les mateixes
consideracions normatives per a l'any 97.

Aquests són els criteris que s'utilitzen per als lliuraments a
compte del tram autonòmic de l'IRPF, mentre que el tram de
participació sobre l'IRPF és una valoració a l'any base, 96, del
tram de participació en els ingressos territorialitzats de l'IRPF
a més d'un índex d'actualització de la participació
territorialitzada de l'IRPF, també amb una retenció d'un 2%,
que se liquida, que queda una participació que se paga en el
moment de la liquidació definitiva. L'índex d'actualització ve
definit per la relació entre les previsions d'ingressos del conjunt
de l'Estat per a l'exercici 97 respecte de les de l'exercici 96,
consignades en els pressuposts.

Per tant, el que fa que siguin diferents els lliuraments a
compte d'un concepte i l'altre, és que hi ha unes bases de càlcul
diferents en un cas i en l'altre. En particular, en el cas del tram
autonòmic, el que es reflecteix és la importància del motor
econòmic de la nostra economia, que fa que sigui superior al
15% de participació, que està calculat sobre el conjunt de
l'economia espanyola. Però, en qualsevol cas, la liquidació
definitiva, tan d'un tram com d'un altre, haurà de ser exactament
igual, perquè, efectivament, tots dos trams són la participació
del 15% sobre la recaptació a les Illes Balears.

El Sr. Sampol ha marxat, i la seva pregunta contestava una
mica les seves inquietuds. Ell estava inquiet perquè no eren
suficientment innovadors, i veig que hi ha un grup parlamentari
que destaca més que el Partit Socialista de Mallorca, que
semblava que era qui tenia més inquietud per rebre amb mitjans
avançats la informació sobre els pressuposts. Veig que el grup
socialista navega per Internet, i troba la informació que els
interessa, cosa per la qual els felicito, perquè donen exemple
del que hem de fer a la nostra societat: avançar ràpidament cap
a la societat de la informació. En qualsevol cas, això explica
que vostès no s'hagin rasgado las vestiduras pel fet que no
trobaven aquesta informació sobre antecedents, que pugui
formar la seva opinió sobre la reducció dels imposts fiscals. No
obstant això, veim que les seves discrepàncies per actuacions
parlamentàries anteriors estan en què no volen que aquestes
reduccions fiscals beneficiïn les capes més febles de la nostra
societat, no volen que contemplin la problemàtica de la doble
insularitat per als estudiants, i no volen estimular l'activitat
econòmica en el Parc Bit i en les empreses petites i mitjanes.

Vostè demana si els inspectors de joc que tenim en
aquests moments són suficients. Bé, pel nivell de joc que
tenim a la nostra comunitat autònoma, entenem que no
necessitam incrementar-los per no perdre el nivell
d'inspecció que hi ha en aquests moments. Evidentment, si
canvia de manera important l'ordenació del sector de joc a
les illes, tal vegada faci falta incrementar aquests inspectors.
En aquests moments, no tenim la necessitat peremptòria
d'incrementar el nombre d'inspectors, i no està previst com
a fet molt necessari, imprescindible o urgent.

També demana a què es refereixen les inversions de la
Conselleria d'Economia? Es refereixen a les revisions, a les
possibles liquidacions que hi pugui haver de les obres que
s'han fet a la Conselleria, a l'ampliació d'altres obres en un
altre edifici, i també a la dotació de despesa informàtica de
gestió de la Conselleria, en els diferents serveis que no són
informàtica corporativa.

També demana pels 60 milions que hi ha en el programa
de gestió de tributs, i la previsió d'incorporar un nou
inspector a la gestió de tributs. Evidentment hem de donar
resposta a les noves competències tributàries que tenim, i hi
ha intenció d'incrementar les dotacions personals en aquest
àmbit, i els 60 milions -si no recordo malament hi hem fet
referència a l'exposició inicial- estan dirigits a possibilitar
la reedició d'una experiència que hem considerat que ha
estat molt positiva, com són les ajudes que hem fet als
nostres ciutadans per complir amb les seves obligacions a
través del programa Padre. Això ha fet possible que, per
primera vegada en la història, les devolucions de renda s'han
avançat d'una forma molt important -pràcticament el mes
d'agost s'havia tornat un 80% de les devolucions de renda a
les persones que havien utilitzat aquests servei que es va
posar en marxa des de la Conselleria d'Economia i Hisenda
amb col•laboració amb una sèrie d'entitats financeres. Com
que vàrem quedar contents, i les enquestes que vàrem fer als
que varen utilitzar aquests serveis, varen demostrar que hi
havia un 99,5% de satisfacció, i de gent que volia tornar a
utilitzar aquests serveis, no només estam disposats a tornar
a repetir aquesta experiència, sinó també a intentar millorar
els resultats de l'experiència i avançar, encara més, els
terminis de les devolucions.

Tal vegada el que més ha destacat de la seva intervenció
ha estat el fet que hi hagués un error evident en la memòria
de la secció 31. Vostè diu que plantejam una campanya de
publicitat per promoure l'estat únic europeu... És evident
que no és l'estat. Si hi ha aquesta errada, l'ha de considerar
una errada. Vostè sap allò de què a buen entendedor, pocas
palabras bastan. Jo esperava que vostè entengués que
parlam de la moneda única europea i no de l'estat única
europeu. Veig que és malevolència parlamentària, i no és
que realment no ho hagués entès, perquè per la seva cara
quedava clar que ho havia entès.
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Què és la xarxa Europa virtual? Doncs, la tasca que
desenvolupa el Centre Balears Europa de relació, de portar les
inquietuds de Balears cap a la Unió Europea, i de portar les
inquietuds que sorgeixen en el si de les institucions europees
cap a les Balears, hi ha una cosa que s'ha denominat xarxa
Europa virtual. En definitiva, es nomenen una sèrie de
responsables a les diferents Conselleries del Govern i d'altres
institucions, que participen en el consorci Centre Balears
Europa per tal de facilitar l'ús de les noves tecnologies, les
eines d'Internet, un altre dels webs -ja que vostè és afeccionat
a navegar per Internet- que li recoman que visiti és el web del
Centre Balears Europa. És un dels més destacats a nivell
europeu, per la tasca de sensibilització i difusió d'informació
europea. En definitiva, la xarxa Europa virtual tracta
d'optimitzar aquesta feina de difusió de les idees europees.

Com vostè mateix ha dit abans, el 485 milions de pessetes
no es refereixen al Centre Balears Europa, sinó que es
refereixen a la contesta que he donat abans al Sr. Sampol.

Les aportacions a consorcis de la secció 31 són aportacions
que feim en els consorcis en els quals participam. Són
aportacions patrimonials, per tant s'han de pressupostar en el
capítol 8 del pressupost.

Quant al Parc Bit torna a parlar de pelotazo. Insistesc que jo
no conec més pelotazos que els que es donen en el Lluís Sitjar,
però, en qualsevol cas, vostè diu que els guanys econòmics que
es produeixen en la requalificació urbanística, només els obté
el Parc Bit, no els obtenen els ciutadans. Supòs que vostè està
d'acord amb mi que això torna a ser una utilització malèvola de
les paraules. Evidentment, el Parc Bit és una societat anònima,
però el 100% del seu capital, el 100% dels seus socis són la
societat balear a través del Govern Balear -supòs que no em
negarà que el Govern Balear representa la societat balear. Per
tant, entenc que els guanys que es produeixen reverteixen en la
societat balear, i es volen aplicar amb un desenvolupament de
la societat de la informació, una aplicació d'aquesta iniciativa,
per atreure, per instal•lar, per facilitar el desenvolupar
d'activitats de la societat de la informació.

Em demana un (...) sobre l'endeutament de les empreses
públics: mai en la vida s'ha dit en aquesta cambra, mai no  hem
pogut saber quines són les xifres d'endeutament... Bé, fa només
uns minuts, si vostè hagués escoltat la resposta que jo donava
al Sr. Sampol, li deia no amb xifres exactes a la pesseta -perquè
no les duc- però, en qualsevol cas, aquesta és una dada que hem
contestat amb preguntes escrites, amb preguntes orals, o que jo
ara mateix acab de contestar aquí, al Sr. Sampol. La comunitat
té un endeutament als voltants dels 42 mil milions de pessetes
-això és l'administració de la comunitat autònoma-, i
l'endeutament a altres empreses públiques i ens dependents de
la comunitat autònoma està al voltant d'uns 20 mil milions de
pessetes. Tal vegada aquí ho tenc: 22 mil milions de pessetes.
Per tant, estam parlant de 62 mil milions de pessetes. I no tot
aquest endeutament està avalat. Vostè em demanava què és el
que està avalat a empreses públiques, a consorcis, a sector
privat... Doncs encara és menys d'aquests 20 mil milions de
pessetes l'endeutament avalat. Per tant, parlam d'un
endeutament total d'uns 60 0 62 mil milions de pessetes.

Inversions immaterials, formació, educació... no té cap
sentit... Això és reproduir el debat que vàrem fer l'any
passat. Ja li vaig dir, jo crec que, amb motiu de
l'esquematisme d'aquesta compareixença, li remet a mirar el
debat de l'any passat, perquè ja vàrem discutir tot això, i no
vàrem arribar a cap acord. Supòs que vostè tampoc no volia
arribar a cap acord en aquest sentit, i l'únic que feim és
continuar la tradició de l'administració de l'Estat. L'Estat
pressuposta la formació ocupacional, o les despeses en
formació ocupacional com a capítol 6, nosaltres també, i
pressuposta l'educació com a despesa corrent, com a capítol
1 o 2, i nosaltres feim exactament el mateix que fa l'Estat o
la resta de les comunitats autònomes que tenen aquestes
competències i, per tant, feim que les nostres dades
comptables es puguin comparar amb les de la resta de les
comunitats autònomes.

L'article 2 de la llei de pressuposts pot tenir un error
material? No ho sé, ja ho mirarem, i si hi ha un error
material ja el rectificarem. No es preocupi. Supòs que això
no és cap problema greu.

Què faríem si els tribunals diuen que l'impost és
repercussiu? Bé, els tribunals no poden dir res que no
estigui escrit a les llei, i la llei de l'impost sobre
instal•lacions que incideixen sobre el medi ambient regula
la no repercussió d'aquest impost cap als ciutadans. Per tant,
és un impost que les empreses han de pagar contra el seu
compte de pèrdues i guanys.

Quant al no respecte a la fisonomia a la llei de les
entitats autònomes per part d'aquesta llei... Miri, les lleis no
es respecten les unes a les altres. El tractament que hi ha
entre les lleis és que n'hi ha unes que complementen, altres
que deroguen i n'hi ha d'altres que modifiquen...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, per favor.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Amb això acab, perquè era la darrera qüestió que
m'havien plantejat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Quetglas, té la paraula en torn
de rèplica.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies. Molt ràpidament. Jo crec que insistint una
mica en la qüestió dels ingressos, hi ha un parell de coses que
han quedat clares, és a dir, vostè treu, vostè agafa una columna
de contrets que és absolutament irreal, anem als contrets
líquids, als quals encara hi hauríem d'afegir una reducció que és
la corresponent als impagats, i hauríem de fer una previsió per
ser raonables, feim un pressupost, aquí, no feim una pura
comptabilitat, i aleshores es veu que els ingressos estan inflats,
però n'hi ha un molt especial, els ingressos de l'Estat, vostè diu,
"no, aquesta desviació de 7.800 milions de pessetes no es
produirà perquè encara queden tres mesos", no és cert, Sr.
Rami, no va per aquí, la cosa, la desviació de 7.700 milions de
pessetes està recollida al seu document com a desviació, com
a doblers que no es recuperaran, és a dir és aquí, ja està donat
de baixa a la partida, ho diuen els seus llibres. Per tant, no té el
mateix tractament que la recaptació que es farà des d'1
d'octubre a 31 de desembre, és una altra història. I, si no,
expliqui-m'ho, però això, tal com està escrit, és així. Tal vegada
ho han escrit malament, seria una altra història.

El tema de la diferència d'IRPF entre tram autonòmic i tram
territorial, i que l'afectat per la reducció sigui major que l'altre,
jo li demanaria, per favor, que em passi una fotocòpia d'aquesta
xuleta que vostè ha llegit, perquè la veritat és que ha estat mal
de fer entendre exactament el que vostè diu, era una cosa
bastant críptica, però, en qualsevol cas, hi ha una cosa que ha
quedat clara, Sr. Rami, vostè pressuposta al 15% que vostè
afectarà per una reducció tributària, vostè la deixa exactament
igual que li diu l'Administració de l'Estat, el 15% del seu tram
de l'IRPF serà aquest, i els 1.000 milions de pessetes manco que
segons vostè havien de recaptar de menys, o sigui el cost fiscal
de les seves mesures tributàries, on és? No hi és al pressupost,
idò mal fet, vostè em fa així amb el cap i em diu que no, doncs
mal fet, perquè si vostè fa unes mesures de reducció de l'IRPF
que segons diu li costen 1.000 milions de pessetes, al
pressupost jo ho vull veure, bé, no és que ho vulgui veure, és
que s'ha de veure, i si no, és que el pressupost està mal fet. I ja
tenim aquí 1.000 milionets de pessetes d'estranquis, només per
aquesta via ja n'hem trobat 1.000, que és un 1%, no és cap doi.

La secció 31, m'agradaria que em contestàs, quins són els
consorcis exactament prevists a la secció 31, perquè vostè m'ha
explicat el que és l'aportació als consorcis, però jo dic, quins
són exactament, quins són els consorcis?

El tema de la reclassificació, diu vostè que això és un
benefici per a tots els ciutadans. No, Sr. Rami, una
reclassificació urbanística, i els seus increments
patrimonials, és col•lectivament una activitat de suma zero,
perquè el que vostè afegeix a un lloc ho lleva als ciutadans
d'un altre, per tant és un impost injust, insolidari que vostè
fa pagar als ciutadans d'una manera aleatòria, per què?, en
benefici del Parc Bit, que el Parc Bit és de tots, val, d'acord,
però és molt més clar i molt més correcte socialment dir,
farem les coses com toca, això es paga amb càrrec a
pressuposts, els ciutadans sabran exactament què és el que
han de pagar, què és el que paguen de la seva butxaca, i no
facem una operació d'enginyeria financera per dissimular el
que realment els costarà aquest invent del Parc Bit als
ciutadans. Aquesta és la realitat.

Tema del volum de doblers que la Comunitat Autònoma
deu directament o indirectament, continuen sense contestar,
perquè vostè em diu, "42.000 milions de pessetes de deute
i 22.000 milions de pessetes de deute de les empreses, això
fa un màxim de 64 i no tot està avalat, i ja està", no, no, i els
consorcis?, i el Pla 10?, tot això, què? Tot això que són
obligacions que té la Comunitat Autònoma de pagar, no tan
sols d'avalar, sinó de pagar, el Pla 10 és un pla que la
Comunitat Autònoma es compromet a pagar capital i
interessos, això no és deute ocult?, què puja el Pla 10? I el
Pla 10 aquest que es vol estendre a altres activitats de la
Comunitat Autònoma i no solament per a implantació de
determinats centres sanitaris, sinó a moltes més coses,
perquè l'altre dia compareixia aquí el conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria, i deia, "no, no, és que
l'exemple del Pla 10 ens agrada molt i farem coses amb
aquesta mateixa mecànica", per tant, això, què és el que fan
d'aquesta manera?, el que fan és que la a la comptabilitat de
la Comunitat Autònoma no consti un deute que en realitat
existeix. I jo l'únic que li deman és què puja tot això?, els
avals a consorcis, els doblers que la Comunitat Autònoma
està obligada a pagar, que no estan reconeguts com a deute,
a través del mecanisme de Pla 10 i similars, i això no m'ho
contesta. Què pugen els avals de les empreses privades?
Això tampoc no m'ho ha contestat. Ha dit, "empreses
públiques, 22 milions", d'empreses privades, no ha dit res.

Impost sobre activitats que incideixen al medi ambient.
Vostè diu "la Llei regula que aquest impost és no
repercutible, per tant no ho serà, i els tribunals no es poden
pronunciar sobre el que diu la llei", no, Sr. Rami,
precisament l'aspecte recorregut en aquest moment, és que
la Llei digui que aquest impost no és repercutible, això és el
que han recorregut i el que està pendent de sentència. Està
ja sentenciat que la Comunitat Autònoma té plena capacitat
per posar aquest impost, això està sentenciat, i nosaltres no
ho hem posat mai en dubte, el que sí hem posat en dubte és
el que encara està pendent de sentència que és el fet que
aquest impost no sigui repercutible, és a dir, que es
converteixi realment en un impost sobre beneficis, en un
impost sobre la renda de les persones jurídiques, sobre la
renda de societats, perquè aquí, vostès, la Comunitat
Autònoma no hi té competències, i, per tant, si el tribunal
diu, "escolti, vostè no té competències per convertir aquest
impost en un impost sobre beneficis, i, per tant, les
empreses ho poden repercutir", què farà vostè, Sr. Rami?
Aquesta és la pregunta que li faig, què farà?, mantendrà
l'impost i per tant els ciutadans de les Illes Balears pagaran
l'energia més cara?, o simplement es retirarà prudentment i
llevarà aquest impost? És la pregunta que li faig,
simplement vull saber quina és la decisió que té respecte
d'aquest tema.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Quetglas, per favor.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

I darrer punt, deute públic, no m'ha contestat, per què
n'amortitzen tan poc?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Conseller, en torn de
contrarèplica, té la paraula. I, si pot ser, contesti de manera
succinta, perquè fa més de mitja hora que hauríem d'haver
començat l'altra compareixença.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Molt succintament. Crec que repetim una altra vegada el
debat. Crec que li he contestat ja sobre el tema dels ingressos
inflats. Cada any vostè diu el mateix i després, com que no
miren les liquidacions, quan vostè parla que a la documentació
que els hem passat hi ha una columna de l'estat d'execució del
pressupost que parla de desviació, evidentment, desviació no
significa desviació a 31 de desembre, és la desviació que posa
a la data d'aquest estat que vostès tenen, és la desviació a 30 de
setembre i, com ja li he dit abans, efectivament a 30 de
setembre falten 7.000 milions per recaptar, per contreure, per
tenir, per utilitzar les seves paraules, per tenir-los en la columna
de contret líquid, i aquests 7.000 milions de pessetes està
previst poder-los contreure, tenir-los en situació de contret
líquid abans del 30 de desembre, i això, bé, vostè diu que no, i
jo li dic que segurament sí, i la millor forma és esperar dos
mesos i li podrem demostrar que sí, que és així.

La xuleta a què vostè es referia en relació a l'IRPF, a la
diferent fórmula de càlcul dels lliuraments a compte, la pot
trobar en un document que no sé si és a Internet ja o no, que és
el BOCAIB, Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, núm. 53, d'1 de maig del 97, als apartats 3.7,
3.8.1, aquí trobarà aquesta explicació de com es calculen els
lliuraments a compte dels diferents trams del 15%.

Vostè ha trobat ja 1.000 milions de forat perquè el
pressupost d'ingressos està inflat, i no és així, evidentment,
l'IRPF no es pot contemplar com a reducció en el pressupost
del 98 perquè la primera vegada que nosaltres podem
exercir la nostra capacitat normativa sobre l'IRPF és per a
l'exercici 98, l'exercici 98 no són els lliuraments a compte
que rebem ara, ara rebem a compte els lliuraments a compte
relatives a l'exercici 97, que es reben ara i que es liquidaran
en el moment en què es presenti la declaració de renda
relativa a l'exercici 97 que serà el mes de març d'aquest any.
Per tant, la influència pressupostària afectarà el pressupost
del 98 pel que fa a l'IRPF, pel que fa als altres imposts sí té
repercussió en aquest pressupost d'enguany i ja està
contemplada en les previsions pressupostàries.

A la secció 31, el consorci previst és el Centre Balears
Europa, quant al Parc Bit ha començat a plantejar aquí una
sèrie de conceptes que no tenen res a veure amb l'operació
del Parc Bit, que si imposts als ciutadans, que si enginyeria
financera, etc., bé, és la pràctica de crear fantasmes, de crear
misteris, estranyes explicacions, contubernis estranys que
sempre són darrera de tot el que fa el Govern balear, crec
que la millor forma de contestar és no contestar, perquè
entenc que no hi ha cap història d'aquestes que vostè veu, si
vostè veu fantasmes, l'únic que jo li puc dir és que no en
veig cap ni un.

Quant al deute, ja li he contestat quin és l'endeutament
de la Comunitat Autònoma, ja li he dit que és la Comunitat
Autònoma que té un endeutament més petit sobre la resta de
comunitats autònomes d'Espanya, ja li he dit que hi ha una
empresa que analitza la solvència i els comptes de la nostra
comunitat i que ens classifica al nivell més elevat
d'Espanya. I ja li vaig dir també l'any passat que ni hi ha
deute ocultat ni deute ocultable, aquestes empreses, li puc
assegurar, que es passen quinze dies aquí analitzant els
comptes, i si fos així com vostè diu, s'hauria de considerar
deute a partir del moment que contractam amb un
proveïdor, ja li devem els duros, perquè hi ha un compromís
aquí, fins que no estigui pagat, etc., etc. Per tant, el concepte
de deute és un concepte clarament determinat a la Llei de
finances i en totes les operacions, a tota la normativa que
regula les operacions financeres, i la contestació a la seva
pregunta és la que li he donat en termes aproximats, perquè,
insistesc, no tenc aquí la xifra exacta del deute avalat, etc.

Quant a aval a empreses públiques, la Comunitat
Autònoma no pot avalar empreses públiques, és una norma
que nosaltres ens hem autoimposat i que determina que tots
els avals es presten directament a institucions públiques o a
empreses públiques i, per tant, no hi ha avals a les empreses
privades.
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Isiquiema, he de dir que no és cert que hi hagi cap litigi
sobre si és repercutible o no la llei, l'únic litigi que queda obert
en aquests moments és el del Tribunal Constitucional, i no és
aquest el tema que es planteja com a element de litigi. I, per
tant, repetesc el que ja li he dit abans, la llei que regula aquest
impost diu que no és repercutible, que ha de recaure sobre el
compte de pèrdues i danys d'aquestes empreses i, per tant,
qualsevol actuació en sentit contrari a això seria sancionable
pels serveis d'inspecció de la Comunitat Autònoma, més a
partir del moment que fa uns anys es va regular un fet
sancionable, que és la repercussió d'aquestes liquidacions i es
castiga amb 30.000 pessetes per cada acte de repercussió que es
pugui produir.

I aquí tinc posat deute públic, deute públic, amortitzacions,
les que estan previstes són les amortitzacions que hi ha en
aquest moment previstes per a l'any 98, han baixat perquè hi ha
una mobilitat en els mercats financers que fa que sigui
interessant produir reconversions financeres de l'endeutament
de la comunitat per aprofitar al màxim les davallades de tipus
d'interès que afortunadament la política econòmica sana que
s'aplica a Espanya permet que les hipoteques a Espanya baixin,
que els ciutadans paguin manco, que les administracions
públiques i les empreses paguin manco com a costos financers
de les nostres operacions d'endeutament, i això també permet
que la Comunitat Autònoma se'n beneficiï d'aquesta bonança
econòmica dels mercats financers a Espanya, des que s'aplica
una política sana. Per tant, el que feim aquí és preveure les
actuacions de finançament que està previst fer per aprofitar al
màxim aquesta mobilitat del mercat financer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el diputat Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Únicament, com és habitual per part
del nostre grup, expressar el nostre agraïment al conseller per
la compareixença i d'aquesta manera contribuir a poder
mantenir el calendari. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Moltes gràcies, senyor representant del Grup Popular. Una
vegada més agrair la confiança que dipositen en aquest
representant del Govern i en tot el Govern i intentar satisfer
aquesta confiança i tornar-la crescudament. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

Acabada aquesta compareixença, només em resta agrair
a l'Hble. Conseller d'Economia i Hisenda, Antoni Rami i
Alós, que ha vengut acompanyat pel Sr. Antoni Valdivieso,
director general de Pressuposts, i el Sr. Llorenç Morey i
Forcades, secretari general tècnic. Agrair també la
col•laboració a tots els diputats que han intervengut a la
comissió. I acabada la comissió, s'aixeca la sessió, però
abans vull demanar tant als compareixents com als diputats
que formen la comissió que procurin ser el més concisos
possible i adaptar-se al temps que el Reglament de la
Cambra preveu per a aquests actes. I això per una bona
marxa de les compareixences i per una cortesia amb els que
vénen després, que es troben que han d'esperar molt de
temps. Jo deman la bona voluntat de tothom i aixec la
sessió. La propera sessió començarà a les 13 hores i 15
minuts.
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