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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats,  bones tardes. Comença la
sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressupostos, relativa a la
tramitació dels Pressupostos Generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per l'any 1999.

En primer lloc, deman si hi ha substitucions.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Francesc Triay substitueix Francesc Antich.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Na Carme Garcia substitueix na Joana Barceló.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Joan Marí substitueix Vicent Tur.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda, del responsable del Centre Balears Europa i del
responsable del Parc BIT, per tal d'informar sobre el Projecte
de llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l'any 1999 (RGE núm. 4580/98).

EL SR. PRESIDENT:

Passam, idò a tractar la compareixença de l'Hble. Conseller
d'Economia i Hisenda, Sr. Antoni Rami i Alós, per tal
d'explicar els pressupostos de la seva conselleria, acompanyat
dels responsables del Centre Balears Europa i del Parc Bit, i de
l'Il•lustríssim Sr. Antoni Valdivieso Amengual,  director
general de planificació i pressupostos, i de l'Il•lustríssim Sr.
Llorenç Morey Forcades, secretari general tècnic de la
Conselleria.

Passam, idò, a tractar la compareixença, les explicacions del
conseller. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Abans de
tot vull desitjar-los bona tarda, que sé que la tenen una mica
cansada. Intentaré que sigui el més lleuger possible aquest
últim tràmit d'avui de compareixences.

Transcorreguda una setmana des de la presentació en el
Parlament dels pressupostos generals de la Comunitat,
comparesc davant aquesta cambra per explicar les directrius,
línies d'actuació del meu departament, sobre el qual recau dins
el seu marc competencial la gestió i execució de quatre
seccions pressupostàries: la secció 14, d'economia i hisenda; la
secció 31, serveis comuns; la secció 32, ens territorials; i la
secció 34, servei del deute. Així, des de la Conselleria
d'Economia i Hisenda es pretén donar suport a l'acció de les
altres conselleries que materialitzen l'activitat inversora, i de
prestació de serveis de la CAIB, desenvolupant les polítiques
marcades des del Govern, amb l'objectiu de situar la nostra
comunitat autònoma entre les regions més avançades d'Europa
en termes de cohesió social, competitivitat i qualitat de vida.

Amb aquestes finalitats des de la secció 14, Conselleria
d'Economia i Hisenda, com a element motor de le
actuacions sectorials dels diferents departaments, es dóna
suport administratiu, econòmic i financer a les altres
seccions pressupostàries, desenvolupant tasques de
coordinació i cooperació que li corresponen des d'un punt de
vista transversal, mitjançant les funcions de planificació,
pressupostació, intervenció, tresoreria, recaptació i
tributació.

D'altra banda, des d'aquesta secció pressupostària es
dissenyen les polítiques econòmiques i fiscals, que avui són
marcades per la necessitat de garantir a mig i llarg termini
un equilibri pressupostari en els comptes públics, junt amb
un raonable nivell de competitivitat fiscal, unes condicions
que cada vegada més seran necessàries per assegurar el
creixement sostenible futur.

Aquest nivell d'equilibri pressupostari és el que regeix la
confecció del pressupost de la secció 14, que puja en
números rodons a 1.850 milions de pessetes. Aquesta secció
es caracteritza per un manteniment de les xifres en tots els
capítols del pressupost, excepte en el capítol 1, que
experimenta un creixement, derivat del creixement en els
serveis centrals, derivat de l'assumpció de les competències
en matèria d'educació i de la taxa del joc, que incideix en
l'organització de la totalitat dels departaments de la
Conselleria. Per això els distints programes de la secció es
caracteritzen pel seu perfil eminentment gestor i tècnic. Així
es recullen en l'esmentada secció en primer lloc la direcció
i serveis generals, sota els quals es coordina l'acció dels
distints departaments, els relacions amb el Parlament,
l'assessoria jurídica, la gestió de personal, contractació,
gestió comptable i gestió administrativa en general. En
segon lloc les actuacions administratives relatives als jocs
i apostes, que realitza el control de totes les actuacions
administratives derivades d'aquesta matèria, el
desenvolupament normatiu, el control, la inspecció i
l'activitat sancionadora. En tercer lloc la previsió i política
econòmica que dirigeix l'anàlisi econòmica, els assumptes
europeus i la coordinació dels traspassos de transferències
i de finançament autonòmic.

Per racionalitzar les tasques d'anàlisi econòmica, aquest
programa, executat mitjançant la Direcció General
d'Economia, s'estructura en les àrees de conjuntura
econòmica i planificació, anàlisi estructural i estructures
productives. Des d'aquest programa, i contemplat en el
capítol 6, s'executa el projecte amb l'UIB, d'investigacions
economètriques del projecte Hispalink.
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Pel que fa als assumptes europeus, es desenvolupen
bàsicament actuacions de coordinació dels departaments del
Govern per assumptes relacionats amb la Unió Europea i la
gestió de fons europeus. La coordinació de transferències i
finançament autonòmic es realitza en el marc de la
representació en la Comissió mixta de transferències, i la
presència en les ponències tècniques, assumint la mateixa
coordinació que fa el procés de transferències als consells.

Finalment, estadística, que s'encarrega de l'elaboració dels
estudis que sigui d'interès per a la CAIB, sota les directrius de
la Direcció General d'Economia. En aquest àmbit es
desenvolupa una activitat d'anàlisi econòmica que estudia
aspectes conjunturals i estructurals de l'economia de les Illes,
mitjançant el manteniment de la informació estadística, tant de
caràcter social, xifres demogràfiques, del padró, esperança de
vida, etcètera; com econòmiques, índex de preus, indicadors de
conjuntura, preus turístics, despesa turística, producció
industrial, etcètera. Així, en el capítol 6 d'aquest programa es
pressuposten 20 milions de pessetes destinats al projecte
denominat de difusió i estadística, que recull aquests treballs
estadístics de la més diversa índole.

Quant al programa de planificació i política pressupostària,
cal destacar que el seu objectiu és orientar la política general i
l'estratègia de desenvolupament de la Comunitat, confeccionar
els pressupostos generals de la CAIB com a instrument bàsic de
planificació. Pel que fa al control intern i comptabilitat el
programa es desglossa, per una banda en les activitats que es
podrien considerar bàsiques per a la intervenció, com són la
comptabilitat i actes administratius de contingut econòmic, i
d'altra banda el control posterior de l'activitat de l'administració
institucional de la CAIB. En el marc de la millora dels seus
serveis cal destacar que en coordinació amb el departament
d'informàtica des d'aquest programa s'està coadjuvant en la
millora dels sistemes informàtics de gestió i comptabilitat de la
CAIB per adaptar-los a la implantació de l'euro i a l'efecte
2000.

En relació a la gestió i inspecció de tributs, es pressuposta
un any més la iniciativa anomenada Servei renda àgil, destinada
a posar a l'abast dels ciutadans de les Balears un sistema per
facilitar i agilitar els tràmits de presentació de la declaració de
l'impost sobre la renda, aquesta campanya en virtut de la qual
també s'aconsegueix que els contribuents rebin les devolucions
abans del que com a promedi es reben a la resta del territori
nacional, i que té un pressupost al seu abast de 60 milions de
pessetes,

Pel que fa a la gestió de tresoreria i política financera, cal
destacar que el seu finançament es dedica a optimitzar els
recursos financers, donar suport a la gestió tributària,
mitjançant el servei de recaptació de tributs, i planificar la
política financera en general.

D'altra banda, i passant a la secció 31, s'ha de dir que el
Govern va adoptar el criteri d'agrupar en els serveis comuns
totes aquelles accions de caràcter corporatiu, amb l'objectiu
d'optimitzar l'acció política i administrativa des d'un punt de
vista quantitatiu i qualitatiu. Per això es gestionen des
d'aquesta secció accions incardinades al que anomenam
estratègia Bit, és a dir el conjunt d'accions dirigides al
desenvolupament de la societat de la informació a les Illes.
En aquest sentit es pressuposten les obligacions derivades
de convenis amb Telefònica per diferents finalitat. Tal
vegada la més destacada sigui la relativa al sistema integral
de gestió d'emergències, més conegut com a telèfon 112,
sistema que ha superat totes les previsions en comptabilitzar
417.000 telefonades durant l'any 96, 780.000 l'any 97, i una
previsió de 900.000 pel 98. Precisament és gràcies a
l'existència d'aquest sistema que la coordinació de les
tasques d'emergència en l'explosió recent del cafè
Cappuccino va ser òptima, com han estat òptimes les
campanyes contra els incendis forestals des que aquest
sistema les coordina.

Des d'un punt de vista qualitatiu s'aprecia una millora en
la coordinació de les comunicacions entre organismes i el
centre d'emergències, a més de possibilitar la incorporació
al sistema d'altres subsistemes o tecnologies que augmenten
l'eficàcia dels ja existents. En els pressuposts s'incorpora
una previsió de més de 300 milions de pessetes per a
l'anualitat de 1999. Una altra iniciativa també inclosa en el
pressupost del 99 és la relacionada amb el desenvolupament
d'infraestructures avançades de telecomunicacions,
consistent en la modernització de les infraestructures
internes de veu i dades del Govern balear, amb un
pressupost de 30 milions de pessetes per al proper exercici,
i que permet de crear una xarxa de ràpida transmissió. A
més a més en aquesta secció s'inclouen actuacions referents
a l'adaptació de la plataforma tecnològica de la CAIB en
tots els àmbits, destacant les accions corporatives, que
s'executen en la millora del sistema integral econòmic
financer, en el de gestió dels recursos humans, i en la resta
d'aplicacions corporatives. Aquests projectes permetran
també l'adaptació a l'efecte 2000 i la conversió cap a l'euro.

També des de la secció pressupostària que ens ocupa, i
en el seu capítol 6, es desenvolupen programes d'anàlisis
econòmiques que informaran actuacions polítiques i
administratives del Govern. Per una banda, amb un
pressupost de 15 milions, es desenvoluparà el Pla de foment
de la competitivitat per a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera, i d'una altra banda es destinen 4 milions de
pessetes per a un estudi de bases per a l'elaboració d'un pla
estratègic per a la serra de Tramuntana.

L'estratègia Bit i els projectes europeus que es
desenvolupen en col•laboració amb diferents direccions
generals de la Comissió Europea, tenen el seu reflex en els
projectes Inturisme, Temetén i Java Factory. En el projecte
Inturisme es destinen 112 milions de pessetes, i consisteix
en l'establiment d'una estructura europea de coordinació i
transferència destinada a la promoció dels mitjans
electrònics de publicitat i comerç, fent ús de la xarxa
d'Internet, entre les pimes que operen al sector turístic, amb
la finalitat de millorar la seva competitivitat mitjançant la
promoció i comercialització dels seus productes a escala
mundial. Així s'aconseguirà promoure la creació de
servidors d'informació turística i l'ús de comerç electrònic
mitjançant Internet entre les petites i mitjanes empreses.
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En aquest mateix àmbit, es destinen 10 milions de pessetes
per a la implantació del llenguatge Java en les comunicacions
i la seva utilització també en el sector turístic. En el projecte
Temetén, al qual es destinen per l'any que ve 9 milions de
pessetes, pretén establir una xarxa de telemedicina i de centres
per a teletreballadors a nivell europeu. Finalment en la mateixa
secció 31 es pressuposta una aportació patrimonial de 177
milions de pessetes per al Centre Balears Europa. Els
esdeveniments que s'aproximen determinen que el Consorci
continuï en el proper exercici amb les activitats formatives
d'assessorament i difusió del que serà el mercat únic a nivell
financer i monetari, amb la conversió cap a l'euro, així com en
la participació en totes les plataformes que s'organitzen i que
des de l'Administració es promoguin relatives a l'euro i la seva
implantació. Així mateix, no s'han de deixar d'esmentar les
activitats que li són pròpies al Centre Balears Europa, com ara
l'organització i promoció d'activitats relacionades amb la Unió
Europea, assessorament en temes europeus a institucions,
entitats i ciutadans, promoció i difusió de l'estat únic europeu,
mitjançant cursos, seminaris, conferències, etcètera, actuar
d'interlocutor entre les institucions europees i les institucions de
les Illes en els temes que li són atribuïts al Centre Balears
Europa, assistència tècnica a les entitats que el formen, i en
general organitzar i participar en qualsevol activitat que
interessi la societat balear, i que estigui relacionada amb la
Unió Europea.

Finalment, voldria destacar que la constitució, a finals del
97, de la societat Parc Bit Desenvolupament és una passa més
en el procés que es va iniciar amb la Llei de creació del Parc
Balear d'Innovació Tecnològica, un nou espai urbà que
contribuirà a desenvolupar el sector quaternari a les Illes
Balears. D'aquesta manera, la societat Parc Bit
Desenvolupament gestionarà un espai orientat a la concentració
de professionals, empreses i institucions que conformaran una
comunitat de treball on sigui possible un aprofitament
residencial, el desenvolupament d'activitats professionals, de
formació i investigació, relacionades amb les tecnologies
avançades i la societat d'informació en general. Per això, el
programa de desenvolupament tècnic i d'infraestructures de la
secció 31 conté les activitats relatives al Parc Bit i al seu
finançament. 

En els capítols 4 i 7 de l'esmentada secció d'inclouen les
subvencions corrents, les transferències de capital que
prestaran suport financer a les actuacions d'aquesta societat.
En el capítol 7 hi ha 319 milions com a transferències de
capital per finançar les inversions reals dels pressuposts de
l'empresa, als quals s'han d'afegir els contemplats sobre
l'epígraf Thermie, que reflecteix el finançament europeu que
reb el projecte per al desenvolupament d'un sistema de
proveïment energètic especial d'avantguarda. Així, la suma
puja a 841 milions de pessetes, que seran cofinançats per
l'esmentat programa Thermie i l'Objectiu 2 de la Comissió
Europea. En aquest sentit, conclòs el Master Plan, des de
l'empresa s'imposarà la redacció dels instruments de
planejament d'acord amb el marcat a la Llei de creació del
Parc, en concret el pla especial d'execució i altres
instruments que duran la redacció definitiva del projecte de
creació de l'espai urbà. Parl•lelament s'acabaran els treballs
de rehabilitació de les cases de son Espanyol, es procedirà
al seu equipament per possibilitar la instal•lació d'empreses
i es treballarà en el desenvolupament de les xarxes d'aigua,
energia, telecomunicacions i altres aspectes relatius a les
infraestructures. D'altra banda es continuarà amb la
participació en programes comunitaris, les actuacions de
difusió i promoció internacional de projecte.

Per acabar, la secció 34, que coordina les tasques
relacionades amb l'endeutament de la CAIB, en aquest
sentit cal dir que la Conselleria d'Economia i Hisenda fa un
seguiment continuat dels mercats financers amb l'objectiu
de preveure possibles variacions en els preus cotitzats de les
operacions de deute, les perspectives d'elevació o baixada
de tipus d'interès i el funcionament de l'economia mundial,
i així poder cobrir les seves exposicions a aquest risc, de
forma àgil i eficaç, cosa que fins ara s'ha aconseguit amb
escreix, podent abaratir, així el cost de la càrrega financera.

Per això, al tancament del 97, el deute viu a llarg termini
de la CAIB en relació al seu PIB era, un any més, el més
baix de totes les comunitats autònomes, i ara, una vegada
més, l'increment del deute previst al projecte de llei de
pressuposts per al 99, és de zero pessetes.

Quant a la càrrega financera assumida per la CAIB en el
98, s'ha reduït notablement sobre la de l'any anterior, i això
no sols per les baixades de tipus d'interès, sinó pel que
abans he comentat, d'una gestió activa del risc i la constant
de reducció d'endeutament que situa la càrrega financera per
interessos en un nivell de previsió de 500 milions de
pessetes, inferior a la de l'any passat.

En la revisió que anualment realitzar Standard and Purs
de la qualificació del risc creditici de la CAIB, 1997 fou un
any important, ja que ens elevaren la qualificació de doble
A menys a doble A, qualificació que avui continuen
mantenint i que, en aquests moments ens equipara al Regne
d'Espanya, al País Basc i a Canàries, que són les comunitats
amb millor finançament per càpita que existeix a Espanya.
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A més la CAIB s'ha sumat al tresor espanyol i redenominarà
tot el seu deute públic en euros a partir de l'1 de gener del 99,
per donar suport i empènyer la implantació de la moneda única.
Quant al tema de l'euro, cal destacar que es fa un important
esforç per efectuar els canvis i adaptacions necessaris per
implantar la moneda única a l'administració autonòmica. Així
mateix, s'ha creat el programa Comunica, Comunitat i moneda
única, amb l'objectiu de fer arribar a tota la societat de Balears
i en concret a aquells sectors socials que puguin tenir major
dificultat en aquesta adaptació, per adaptar, per donar, per
facilitar la informació necessària de forma clara i precisa.

Quant al compliment de les obligacions de pagament del
Govern, s'ha de dir que es paguen setmanalment totes aquelles
obligacions inferiors a un milió de pessetes i, com a màxim, a
60 dies, data factura, o resolució de pagament, la resta.

Són aquestes xifres molt importants per una administració
pública i demostren l'eficàcia dels nostres serveis, i amb això
conclouria la meva intervenció restant a la seva disposició per
aclarir totes aquelles qüestions que vulguin tractar. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Acabada la intervenció del conseller,
passarem al torn de preguntes o observacions, jo deman els
grups que vulguin intervenir. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, té la paraula el diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Agrair al Sr. Conseller la seva
compareixença, evidentment quan un té davant l'autor de tots
els llibres que estan sobre aquella taula, hi ha la temptació
d'entrar en un debat una mica global sobre el contingut dels
pressuposts, però jo crec que hem de resistir aquesta temptació
i, en qualsevol cas, el nostre grup ho farà, i simplement em
limitaré a demanar una sèrie d'aclariments referits a les
seccions a les quals ha fet referència el Sr. Conseller a la seva
primera intervenció.

La primera és una de caràcter extraordinàriament puntual,
en el programa 611101 hi ha una despesa de transferències de
capital a ajuntaments, petita, de 4.400.000 pessetes, però dins
un programa de direcció i servei general d'Economia i Hisenda,
m'ha cridat una mica l'atenció i voldria demanar quin és el
contingut d'aquesta partida.

Així mateix, i amb un caràcter molt puntual, li demanaria al
Sr. Conseller, quin és el grau d'execució i quines són les
previsions respecte de l'objectiu que es marca la seva
conselleria respecte a l'adaptació de la comptabilitat de la CAIB
a la metodologia del Pla general de comptabilitat pública, que
és un tema que sol ser molt recurrent en altres àmbits d'aquest
mateix parlament quan veim els informes del Tribunal de
Comptes sobre els pressuposts de la Comunitat Autònoma.

Després de la secció 31 i del programa 12691, volia
també un aclariment sobre determinades partides i sobre el
seu contingut. Una del capítol 4 de 56 milions de pessetes
a empreses privades, al programa de serveis comuns
generals, com sap el Sr. Conseller. Una altra d'inversions de
caràcter immaterial de 330 milions de pessetes, m'agradaria
saber quin és el contingut d'aquesta partida. Igualment dins
el capítol 7, unes transferències a famílies i a institucions
sense finalitat lucrativa de 200 milions de pessetes, i a
empreses privades, també al capítol 7, de 500 milions de
pessetes.

Hi ha, en referència a la secció 32, que és la secció on es
recullen les transferències als consells insulars per al
finançament de les competències transferides, home és un
muntant de 2.363 milions de pessetes, és en si mateix, si
se'm permet introduir un element de caràcter valoratiu, una
xifra patètica, pensar que el valor de les competències
transferides a tots els consells insulars, a través de nou lleis
de transferències de competències, importen una xifra que
és literalment la xocolata, xocolata amb ametlles com a
molt, del lloro d'aquest pressupost, és a dir 2.300 milions de
pessetes. I, en qualsevol cas, com que aquesta és una
conselleria que fa molts d'estudis i moltes estadístiques, etc.,
etc., a mi m'agradaria saber si vostès motu proprio,
independentment que no hi hagi un mandat parlamentari en
aquest sentit, han fet un estudi sobre el finançament
d'aquestes competències i sobre la realitat de l'exercici
d'aquestes competències a hores d'ara, després del temps
transcorregut des de l'aprovació d'algunes de les lleis de
transferències que és superior a cinc anys, en alguns casos,
és a dir, si hi ha qualque estudi, vostès tenen estudis
pràcticament de quasi tot, si tenen estudis sobre si realment
això que maneja la secció 32, és una xifra adequada a la
realitat o no.

Sobre el tema del Centre Balears Europa, simplement
volia demanar el cost de l'oficina a Brussel•les del Centre
Balears Europa, si està dins el pressupost i quina és la seva
quantia.

Després, m'agradaria saber l'impacte de les mesures que
varen modificar, a través del pressupost del 98, la normativa
fiscal, les mesures de caràcter fiscal, de des fiscalització,
diria jo, de l'any 98, hi havia unes previsions en aquell
pressupost, quan varen ser aprovades aquelles
modificacions fiscals, volia saber l'impacte real, si hi ha
algun càlcul a aquest respecte, d'aquelles mesures, i si en
definitiva es varen adequar a la quantitat inicialment
prevista. I igualment m'agradaria també una previsió i una
certa explicació respecte de l'impacte de les mesures
previstes al pressupost del 1999.
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Respecte del deute públic, l'any passat, a hores d'ara, el Sr.
Conseller va dir que el deute públic de la Comunitat Autònoma
eren 42.000 milions de pessetes, i que el deute viu de les
empreses públiques era de 20.000 milions de pessetes. Ara diu,
informa, que en el pressupost del 99, l'increment del deute viu
és zero, perquè, efectivament, si examinam la memòria del
pressupost veim que el que s'amortitza de capital i els préstecs
que ingresses, són per una quantia igual. No obstant això, avui
matí, a la compareixença del Sr. Conseller de Foment, ja ens ha
explicat que SFM per tal de fer front a l'ampliació de la xarxa
ferroviària des d'Inca fins a sa Pobla, s'havia endeutat per 2.900
milions de pessetes, que així mateix ja és una xifra interessant
i important, per tant jo crec que sí que hi deu haver ..., d'una
banda a mi m'agradaria que m'actualitzàs la xifra, és a dir,
d'aquest deute viu que l'any passat estava amb les magnituds
que he indicat, quin és l'estat actual del deute viu i després,
l'impacte dels pressuposts, perquè, com a mínim, sobre aquestes
empreses i sobre aquestes entitats, sí sembla que hi ha
variacions respecte del deute que han de suportar.

I també hi ha el tema del Parc Bit, jo esper que no hagin de
reproduir la polèmica de l'any passat sobre el pelotazo
urbanístic i tot això, jo li vaig demanar l'any passat quin era el
cost del Parc Bit, quin havia estat el cost històricament del Parc
Bit per al pressupost de les Illes Balears, vostè em va contestar
que zero, perquè només la reclassificació dels terrenys de rústic
a urbà, feta mitjançant la llei del Parlament de les Illes Balears,
això ja havia suposat un guany de 1.000 i busques de milions de
pessetes. Bé, jo crec que aquesta polèmica la podem donar per
closa, però, efectivament, veim que a la secció 31 hi ha unes
transferències de capital de 522 milions de pessetes a
desenvolupament de Parc Bit.

Després, també a la secció 31, però a un altre programa, de
desenvolupament tècnic urbanístic infraestructures, hi ha dues
partides de transferències, també en desenvolupament del Parc
Bit, una de despeses corrents de 83 milions, i una altra per
despeses de capital, de 319, la qual cosa significa que grosso
modo, transferim per capital uns 830 i busques milions de
pessetes, des de la Comunitat Autònoma a desenvolupament de
Parc Bit, i uns 83 milions de pessetes per despesa corrent. Bé,
jo crec que les xifres continuen sumant, i jo em plantej,
m'atrevesc a tornar-li a fer la pregunta de l'any passat, és a dir,
el cost del Parc Bit per als pressuposts de la Comunitat
Autònoma, llevat naturalment de l'operació urbanística que la
poden deixar a part, és a dir, com si l'operació urbanística no
hagués existit, què és el que ens costa aquesta qüestió.

I després, sobre els pressuposts del Parc Bit, li volia fer dues
preguntes concretes, o tres. Una és la previsió d'ingressos per
(...) d'inversions reals; segona, l'import de les transferències
d'ingressos de capital previstes des dels fons comunitaris, o
sigui les aportacions des dels fons comunitaris en forma de
transferències de capital al Parc Bit; i tercer, maldament sigui
una mica redundant respecte de la interpel•lació que vàrem
veure, ahir, crec, al plenari del Parlament, jo crec que seria
interessant també que ens explicàs si en aquest pressupost del
Parc Bit hi ha qualque cosa que pugui considerar-se relacionada
amb la incorporació d'aquest fenomen, entre cometes, del Parc
Bit al règim especial de Balears i, per tant, a un marc de
col•laboració que se suposa que s'ha d'establir de l'Estat amb la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per dur endavant
aquesta operació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Pel Grup Parlamentari PSM? No
hi ha preguntes. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Jo, contràriament a allò que ha dit
el Sr. Grosske, sí que trob a faltar, per part del Sr. Conseller,
una anàlisi més general dels pressuposts, el conseller
d'Economia i Hisenda no és només el gestor de quatre
programes d'aquest pressupost, sinó el responsable polític
del conjunt del pressupost, i jo crec que independentment de
no entrar en debat en aquesta sessió i remetre'ns al nivell
informatiu, que és l'important, sí que he trobat a faltar una
presentació dels pressuposts en la seva globalitat, i no
només en la seva qualitat de responsable només de quatre
programes de despesa. I amb això, aniré un poc a una sèrie
de preguntes relatives als ingressos, que jo crec que formen
part també de la seva responsabilitat de gestió, i m'agradaria
que ens fes un parell d'aclariments en relació a la gestió dels
rendiments transferits a l'impost sobre la renda de les
persones físiques.

Hi ha un parell de coses que ja les hi vàrem dir l'any
passat, i crec que vostè, a algunes va donar una resposta
normal, satisfactòria, però n'hi ha algunes que continuen. Jo
li vaig dir l'any passat que m'estranyava que havent-hi dos
15% distints d'un mateix IRPF, donassin quantitats distintes,
després li vaig dir que a més a més la quantitat afectada per
desgravacions i devolucions resulta major que la quantitat
no afectada. Vostè em va explicar que això per a l'any 98, la
recaptació no estarà afectada perquè farà referència a
l'impost de l'any 97, però ara ja no estam en aquesta situació
i, en canvi, es reprodueix una altra vegada el mateix
esquema, el 15% afectat per les desgravacions i deduccions
de la Comunitat Autònoma és major que el 15% d'ingressos
territorials..., de participació en el 15% no afectat per la
possibilitat de variació de la comunitat. Em continua
estranyant i li continuu demanant quina és la raó d'això.

També, quina és la justificació que la previsió del 99
pugi una quantitat tan important com 39.546 milions de
pessetes per recaptació d'IRPF, tenint en compte que en els
pressuposts definitius de 1998 eren 23.040. No sé.
Simplement li deman una justificació.

I també m'agradaria que ens explicàs quin és el sistema
de liquidació que tenen entre la Conselleria d'Economia i
Hisenda i el ministeri, o l'Agència Tributària, o qui sigui, en
relació amb  les liquidacions de l'IRPF. Ho dic perquè en
aquests moments ens trobam, segons els avanços d'execucio
que vostès ens han facilitat en els toms aquests que som
2.500 milions de pessetes per davall del pressupostat, no sé
si les liquidacions són mensuals, trimestrals, com funciones
i quina previsió hi ha sobre el compliment de les previsions
pressupostàries de l'any 98.
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Continuam amb ingressos. El capítol 4, d'ingressos,
especialment aquells que fan referència a transferències de
l'Estat per despesa corrent, motivat per convenis, sofreix l'any
99 una davallada molt important, de 48.458 milions
pressupostats l'any 98 baixa a 25.017 milions. M'agradaria una
explicació. Supòs que té qualque cosa a veure amb l'evolució
del sistema de finançament, però, e qualsevol cas, m'agradaria
una mica el detall de quines són les quantitats grosses, quines
són aquells que han passat de finançament finalista a
finançament indiscriminat o general.

Continuam amb ingressos. Capítol 7, transferències de
capital. Bé, les quantitats continuen més o manco iguals, encara
que les transferències de l'Estat baixen mil milions de pessetes,
en nombre rodó, i els fons europeu pugen de forma
considerable, per la qual cosa, més o manco, el total baixa poc,
de 9.785 milions a 9.553. Bé, també una mica..., supòs que està
lligat al mateix fenomen, però m'agradaria saber una mica, a
transferències de capital, quina és la incidència que ha tingut en
els distints convenis aquesta baixada de mil milions de
pessetes.

L'any passat vàrem tenir una discussió sobre l'evolució i el
que es podia esperar en relació amb el tema d'ingressos. Jo, Sr.
Conseller, no tenc cap inconvenient en donar-li la raó, vostè
tenia raó en les previsions que va fer en relació amb les
liquidacions, quant al comportament dels ingressos tributaris,
és veritat, és a dir, el comportament dels ingressos tributaris en
els anys 97 i 98 s'ha acostat molt més a les seves previsions que
no les que feia jo, i no tenc cap inconvenient a reconèixer-l'hi,
i felicit la seva maquinària estadística, que, naturalment, és
molt més potent que la meva i, per tant, em guanya.

Però de totes maneres, voldria tornar a parlar, a nivell
global, del tema dels ingressos.

De la liquidació del 97, en resum, ja en disposam. Hi ha una
desviació molt important en relació amb els ingressos, de
l'ordre dels 7.649 milions de pessetes, que representen més d'un
9% en relació amb els 84.000 milions de pessetes pressupostats.
Quines són les explicacions? Bé, fonamentalment, en nombres
grossos, dos: La manca de recaptació per l'impost sobre
instal•lacions que incideixen en el medi ambient i després una
desviació pressupostària, al meu judici, molt important del
capítol 78, també una altra vegada, de transferències de l'Estat,
de 10.251 milions de pessetes pressupostats, la desviació
pressupostària és, ni més ni manco, que 5.261 milions.

Aquesta desviació, supòs que deu tenir alguna
explicació, encara que n'hi ha una, que és la més òbvia, que
és la que em preocupa, i és que, efectivament, això  és
finançament finalista que suposa no tan sols esperar que
l'Estat enviï els doblers, sinó també una acció, és a dir, una
intervenció, una gestió a distints departaments, no són
responsabilitat seva, jo ho reconec, és a dir, són distintes
conselleries, però que en qualsevol cas signifiquen alguns
fracassos, fracassos com el Pla d'habitatge, d'altres, que
suposen que la transferència de l'Estat no s'ha pogut complir
amb totes les seves previsions. Em pareix que és una
desviació molt important, són 5.261 milions de pessetes que
s'han deixat d'ingressar en aquesta comunitat autònoma, una
desviació superior al 9% dels ingressos prevists, que em
pareix que mereixen, com a mínim, una explicació, i
denoten una certa debilitat en relació amb la pressupostació
dels ingressos. M'agradaria també un comentari i una
explicació, a ser possible, sobre aquesta qüestió.

Una pregunta molt concreta, i m'agradaria que s'hi
estengués una mica, Sr. Conseller: En relació amb l'impost
d'instal•lacions que incideixen en el medi ambient, a la vista
de la sentència que s'ha produït al llarg d'enguany, quines
són les seves intencions en relació amb la  recaptació i
gestió de les quantitats retardades i quin ús, quina
incidència, tendrà això sobre la gestió pressupostària?, com
ho pensa fer?, i quina és la quantia acumulada del deute?,
com es pensa liquidar?, en fi, és a dir, la seva incidència
pressupostària, que jo crec que serà relativament important.

Tenia aquí apuntat fer-li un comentari sobre la qüestió
del Parc Bit, ja l'hi ha dit detalladament el Sr. Grosske. Ens
agradaria una justificació d'aquestes subvencions, dels 300
milions de pessetes de subvencions de capitals a la secció
34 i a la 83, de subvenció per a despesa corrent, així com els
més de 500 milions de pessetes que hi ha a la secció 31.
També li vull recordar que fa dos anys vostè ens va
assegurar que l'operació Parc Bit estaria finançada per les
seves pròpies plus-vàlues. De moment, m'agradaria saber
també quant duim ficat dins aquest forat.

Vostè ha fet també al•lusió al deute públic, jo crec que
ha vengut a ratificar la quantitat que va facilitar l'any passat.
L'any passat va dir vostè que el deute viu d'aquesta
comunitat autònoma pujava a 42.000 milions de pessetes,
així consta en el Diari de Sessions, no hi ha hagut
endeutament al llarg de 1998, per tant, el deute viu serà
aquesta quantitat menys allò que s'hagi amortitzat de deute
al llarg de 1998. Vostè parla d'una magnífica gestió del
servei del deute, que li permet renovar els interessos, però
a mi la veritat és que tampoc no em quadra que uns
interessos vius..., que, a un deute viu de 42.000 milions de
pessetes, s'hi destinin com a servei per interessos 4.561
milions de pessetes, que és quasi quasi l'11%, em pareix una
quantitat exagerada, jo no sé quina és l'explicació però no
crec que el cost de 42.000 milions de pessetes de deute
sigui, quan el tipus d'interès bàsic del Banc d'Espanya ha
baixat de 8 al 3'5%, de l'11%. Quina és l'explicació
d'aquests 4.500 milions de pessetes de deute?, encara que
vostè ha anunciat com un triomf molt important que hagi
baixat 500 milions de pessetes en relació amb l'any passat.
és que 4.500 milions de pessetes com a servei d'un deute de
42.000 milions, quan els tipus d'interès estan com estan, em
pareix un servei exagerat. M'agradaria també una explicació
sobre aquesta qüestió. I res més, moltes gràcies, Sr.
President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per... No n'hi ha?

Acabat el torn de preguntes, Sr. Conseller, té vostè la
paraula per contestar.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Intentaré contestar el més
ràpidament possible.

Bé, el diputat Sr. Grosske m'ha demanat tota una sèrie
d'explicacions molt concretes, tal vegada passaria a contestar-
les per ordre, cada una de les qüestions.

M'ha demanat sobre una partida sobre transferències a
ajuntaments, de la Secretaria general tècnica de, no ho recordo
exactament, 4'5 milions, crec que era. Això són unes quantitats
que tradicionalment es vénen repetint i hi ha ajuntaments que
vénen a la conselleria a demanar ajudes concretes per a accions
puntuals en un moment determinat, un ajuntament determinat,
i això és una partida per preveure les despeses que suposen
aquestes ajudes que en algun moment s'han donat a alguns
ajuntaments que han demanat aquestes actuacions concretes,
per tal de no dir-os que no quan ens han vengut a demanar
aquestes actuacions, fonamentalment són problemes
comptables, de suport comptable, per qualsevol motiu.

M'ha demanat també quan s'adaptaria la comunitat
autònoma al Pla general de comptabilitat pública, que és una
iniciativa que va dur a terme l'Estat fa bastants anys, quan volia
uniformitzar totes les comunitats autònomes i tots els
ajuntaments. Als ajuntaments se'ls va aprovar una llei per tal
que s'adaptessin, tots els ajuntaments, al Pla general comptable,
i a les comunitats autònomes, evidentment, com que l'Estat no
tenia competència per obligar-les-hi,  no les hi van poder
obligar. No obstant això, les diferents comunitats autònomes,
voluntàriament, s'hi han afegit, cada una de les comunitats. En
aquest sentit, jo no vull negar que sempre he defensat que el Pla
general de comptabilitat pública no era un benefici
extraordinari per a cap de les administracions que l'estaven
adaptant, la problemàtica comptable de les administracions
públiques no té res a veure amb la problemàtica comptable, per
tant, amb les necessitats d'informació i amb les finalitats de
control comptable que tenen les empreses privades, i en aquest
sentit l'èmfasi que des de l'Administració de l'Estat es feia fa
deu anys a la importància d'aquest pla, jo crec que en aquest
moment s'ha totalment abandonat, tant l'Administració de
l'Estat com tots els apologistes d'aquest nou sistema. No obstant
això, per tal que en aquests moments estem en un procés de
redefinició i de renovació del sistema comptable informàtic de
la comunitat autònoma, que tenim previst que entri en
funcionament l'any 2000, doncs, en la mesura que aquest
sistema entri l'any 2000, esperem que entri amb el Pla general
de comptabilitat pública ja adaptat, per tal que sigui una
funcionalitat més, una de les possibles explotacions del nou
sistema informàtic, la obtenció de tots els estats que té previstos
el Pla general de comptabilitat pública, per la qual cosa,
esperem que l'any 200 tendrem adaptat ja aquest pla general per
a la comunitat autònoma, però li assegur que d'aquí no es
derivarà cap benefici extraordinari per a la comunitat
autònoma. Pot demanar això a qualsevol dels ajuntaments, que
ja l'han de tenir, no sé si l'hi tenen per obligació o normativa,
els ho pot demanar, a veure quins han estat els beneficis que ha
suposat la implantació d'aquest pla, que, en molts de casos, si
ha estat beneficiosa aquest adaptació, no ha estat pel fet
d'incorporar-hi les tècniques específiques del Pla general de
comptabilitat pública, sinó pel fet que a partir de l'adaptació ha
dut comptabilitat, que abans no en duien, en aquest cas sí que

li'n reconec els beneficis. Evidentment, no és el cas de la
comunitat autònoma.

També m'ha demanat sobre unes partides, no n'he pogut
prendre nota exacta però és igual, li contestaré sobre tot el
capítol 7 de la secció 31 i, sobretot, no sé si m'ha demanat
sobre el capítol 6, també, però en qualsevol cas li detallaré
tant el capítol 6 com el capítol 7 de la secció 31.

En el capítol 6 hi ha uns 300 milions de pessetes, ja ho
he dit en la meva intervenció inicial, dirigits a finançar les
actuacions en matèria d'aplicacions informàtiques, totes
aquestes renovacions informàtiques que estem fent del
sistema informàtic comptable, com el sistema de recursos
humans, com d'altes aplicacions corporatives de la
comunitat autònoma que s'havien de modificar per tal
d'adaptar-les a l'euro i a l'efecte 2000 però que, a més, s'hi
havien d'adaptar, entre d'altres raons, perquè aquestes
aplicacions, totes, tenen una antiguitat de més de deu anys,
normalment les aplicacions informàtiques s'han de renovar
cada cinc anys, per tant, el fet que hagin passat deu anys
demostra que estan suficientment amortitzades, i en segon
lloc, que estaven molt ben fetes, perquè han aguantat més
del que és la seva (...)cencia ordinària.

Igualment, hi ha una previsió de 150 milions de pessetes
per fer front a les necessitats de nous equipaments
informàtics derivats d'aquests canvis.

I hi ha també una previsió de 162 milions de pessetes a
diferents projectes europeus, els quals ja li he detallat abans
en la intervenció, en turisme, (...), etc.

Igualment, en el capítol 7 de la secció 31 hi ha una
previsió de 525 milions de pessetes, que són per a una sèrie
d'actuacions en l'àmbit d'actuacions de la introducció de
nous sistemes d'obtenció d'energia, d'una actuació jo diria
que capdavantera a nivell mundial en l'àmbit de l'obtenció
d'energia a partir d'energia solar i que es desenvolupa en
l'àmbit del Parc Bit, és a través de l'empresa Parc Bit que
desenvoluparem aquestes actuacions rebent bona part del
finançament de la Unió Europea, i l'altra, part, des del
Govern balear.
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Igualment, hi ha 500 milions de pessetes per als diferents
convenis que tenim, que estam acabant o que estam continuant,
signats amb Telefònica, per a la millora de xarxes internes del
Govern i, en general, de la nostra comunitat autònoma, i
particularment per al manteniment del centre d'emergències, el
telèfon 112, al qual també m'he referit anteriorment.

Igualment hi ha la subvenció de capital per al Parc Bit, per
a actuacions, per acabar les obres de la rehabilitació de les
cases de Son Espanyol, que serà el primer espai sobre el qual es
poden instal•lar les primeres empreses i els primers serveis que
es podran donar en el Parc Bit i començar les actuacions
urbanístiques en el Parc Bit.

I per altra banda hi ha una partida de 200 milions de
pessetes referida a actuacions de subvencions en l'àmbit de les
diferents conselleries i en l'àmbit d'aquests projectes que es
recullen a la secció 31.

Després m'ha demanat també la quantia en la secció 34, de
la qual em diu que li sembla curta, doncs, jo no li'n puc dir res,
les quanties..., perdó, de la secció 32, no de la 34. Les quanties
de la secció 32 són les que hi ha determinades per les
successives lleis aprovades pel Parlament i que s'actualitzen
any rera any en funció dels índexs d'actualització que hem
aprovat any rera any, bàsicament fonamentats en el creixement
de la inflació.

M'ha demanat sobre el cost de l'oficina de Brussel•les, és un
cost que no li puc facilitar concretament. Per no dir-li'n res, li
diria, intuïtivament, que parlam de l'ordre de 50 milions de
pessetes, som en aquest ordre.

El cost de les mesures fiscals el té especificat en la
documentació annexa que acompanya els pressupost, i si no ho
recordo malament, eren uns 960 milions de pessetes, i en aquest
sentit, aquest any serà el primer any en què podrem veure quin
és l'impacte real d'aquest cost, perquè serà d'aquest any que es
presentaran les declaracions de renda referides a aquestes
mesures fiscals.

El deute públic al llarg de l'any 98 no s'ha modificat gaire,
per tant, ens trobam sobre les mateixes xifres. No li sabria dir
exactament... Es veu que l'any passat duia els papers aquí,
segurament hauria fet algú declaracions prèvies i tenia aquests
papers aquí, però de moment tenc aquí la informació relativa
als pressupostos de l'any que ve, no la informació comptable
d'aquestes empreses, però, com li dic, estem en uns termes
similars als de l'any passat.

També ha plantejat l'aparent contradicció en el fet que jo
parli que el Parc Bit no ha de costar un duro als ciutadans
d'aquestes illes i al fet que hi hagin subvencions i
aportacions a la societat anònima Parc Bit
Desenvolupament. Bé, jo el que li vull dir és que no existeix
contradicció en aquest sentit. La iniciativa Parc Bit s'ha
d'autofinançar, evidentment a mig i a llarg termini, no hi ha
cap actuació com aquesta. Suposo que vostè no dubta que
cap urbanitzador, cap promotor immobiliari, suposo que li
agrada sentir aquestes paraules, però, perquè ho entengui,
les he d'utilitzar, suposo que no té cap dubte que cap ni un
d'aquests, quan posa en marxa una iniciativa com és la
iniciativa Parc Bit, ho fa per perdre doblers, tots aquells es
plantegen recuperar es doblers que hi inverteixen, el que
passa és que això es fa en uns períodes de temps llargs.
Precisament, si aquests parcs no existeixen d'una forma més
amplia és perquè hi ha algú que corre amb la iniciativa de
crear les primeres pedres d'inversió per tal de donar
garanties, per tal de donar seguretat que el Parc Bit serà una
realitat en aquest moment. Per tant, entenem que aquestes
inversions són les inversions raonables perquè el Parc Bit
pugui començar a funcionar, pugui començar a ser una
realitat. I en aquest sentit jo crec que la iniciativa és una
iniciativa que es posa, evidentment en aquest moment, d'una
forma molt tímida, no encara massa assentada, però una de
les coses que m'agradaria dir-li és que la Unió Europea, la
Comissió europea, ha presentat en el pavelló de l'Expo de la
Comissió europea la iniciativa del Parc Bit, la maqueta del
Parc Bit, com un model de ciutat del futur, com un model de
com s'ha de fer les ciutats en el futur. Per tant, si la Unió
Europea presenta el Parc Bit com un model d'això, entenc
que això ens genera ja una imatge a nivell internacional que
crec que és molt important, que és molt interessant, per a les
nostres illes, igual que com va fer la Costa Azul fa trenta
anys, quan va aconseguir superposar a la imatge de
destinació turística una imatge de lloc avançat, de lloc
innovador, de lloc on poden instal•lar-se activitats
innovadores, activitats del segle XXI. Per tant, el fet que la
iniciativa Parc Bit ens doni visibilitat a tot el món com a
regió innovadora, crec que és important i és en el si, en el
ben centre, de l'estratègia de desenvolupament qualitatiu per
a les nostres illes, qualitatiu quant als llocs de feina que ha
de generar el nostre model econòmic, i qualitatiu quant a
diversificació econòmica a les nostres illes. Per tant,
evidentment, la comunitat autònoma ha de fer unes primeres
inversions en el Parc Bit, primeres inversions que es podrien
fer sense apel•lar als pressuposts de la comunitat autònoma,
que es podrien fer acudint al mercat financer directament
des de la societat Parc Bit, però hem considerat que és més
sa, financerament, fer-ho des del pressupost de la comunitat
autònoma, en tant que així no endeutam aquesta empresa,
endeutament que suportarien els futurs compradors
d'aquesta..., futurs habitants d'aquesta comunitat. En
definitiva, estam reduint els costos d'aquesta iniciativa i els
estam suportant des de la comunitat autònoma. A mig
termini, tots aquests doblers que hi posam, la comunitat
autònoma els ha de recuperar, per tant, als ciutadans de les
Illes Balears aquesta iniciativa ha de costar zero o fins i tot
n'ha de treure doblers, d'això. En qualsevol cas, en treurà
beneficis en forma de llocs de feina i d'imatge internacional
qualitativament superior.
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Ha preguntat també sobre la previsió d'ingressos per a
l'alienació al Parc Bit. Estam parlant duna previsió, no sé quina
quantitat,  de 400 milions de pessetes, i que són les converses
que ja s'han tengut amb diverses empreses en aquest sentit.

Igualment, m'ha demanat sobre previsions en relació amb el
règim especial de Balears sobre el Parc Bit. El que li puc dir
aquí és el mateix que li vaig dir ahir, el règim especial fa dos
mesos que s'ha aprovat i, en aquest sentit, les converses per tal
de donar a conèixer el Parc Bit dins les administracions
públiques de l'Adminstració central espanyola s'han iniciat, i en
aquest sentit no tenc cap dubte que les vies que s'ha obert
durant a un bon fruit cap a les nostres iniciatives i per a la
nostra comunitat, i, en qualsevol cas, a partir del moment que
hi hagi uns convenis signats o convenis només d'intencions,
serà el moment de recollir-los en els pressupostos, mentrestant,
seria poc rigorós incloure'ls en els pressupostos.

Quant al Sr. Quetglas, me n'ha demanat una anàlisi més
general, i el que li he de dir és que l'anàlisi més general dels
pressupostos no és l'objecte d'aquesta compareixença, és
l'objecte del dia en què fem el debat a la totalitat del pressupost.
En aquest moment el que estam presentant són les seccions
pressupostàries que gestiona el conseller d'Economia i Hisenda.
Per tant, hem de circumscriure la presentació, igual que fan la
resta de consellers, als nostres àmbits competencials, la
discussió general la farem en el moment oportú, que és el
moment del debat de pressupostos.

Bé, m'ha demanat per què els dos 15% són diferents, els dos
15% d'IRPF són de quantificació diferent. Bé, això seria massa
complicat explicar-ho aquí, li ho puc explicar detalladament,
amb tota la informació tècnica que vulgui sobre aquesta
matèria, però aquí avorriríem tothom; per reduir-ho, li diré que
les quantitats que hi  ha en els pressupostos coincideixen, si no
ens hi hem equivocat, amb les quantitats que hi ha
pressupostades en els pressuposts de l'Estat. El que succeeix és
que cada un dels dos 15% es refereixen a la recaptació, al 15%
que l'Estat preveu recaptar per l'exercici 1999, recaptació que
es produirà l'any 2000, per tant, el que fa l'estat són unes
estimacions d'avanç, el que ens pressuposta en el pressupost de
l'Estat són uns avanços sobre la base de les recaptacions d'anys
anteriors, i fa un sistema d'estimació d'aquests avanços que són
diferents per a un 15% i per a l'altre.

Per a més aprofundiment, l'emplaç  a una reunió més
detallada.

Per què la recaptació de l'IRPF puja tant, bé, això
s'hauria de posar en contacte amb una altra pregunta que ha
fet dos punts més tard, que és per què el capítol 4 baixa,
doncs és per això, perquè a partir de rebre les competències
en educació, el que es produeix és el salt de la participació
del 5% al 15% i el que puja és aquest 10% i el que baixa és
aquest 10% en l'àmbit del capítol 4, és a dir, allò que abans
rebíem com a participació en els ingressos generals de
l'Estat és el que ara rebem com a IRPF, però si en fem una
comparació en termes homogenis, si considerem el que
haguéssim cobrat l'any passat, si haguéssim cobrat els dos
15%, i el que cobrem aquest any, els dos 15%, hi ha un
increment de 5.000 milions de pessetes, més de 5.000, que
ve determinat per l'evolució de la recaptació d'aquest impost
a la nostra comunitat autònoma.

Bé, a pesar que em reconeix que teníem raó, des del
Govern, els anys passats, quan vostè ens acusava que els
pressupostos d'ingressos estaven inflats, a pesar d'això,
continua dient que veu debilitat en la pressupostació dels
ingressos. Bé, jo el que li puc dir és que els pressupostos
d'ingressos, i són els informes del Tribunal de Comptes qui
ho diuen, no som jo mateix, determinen que el pressupost
d'ingressos ha estat executat any rera any el 101%, el 112,
en fi, ara mateix no en tenc les dades aquí, però sempre ha
estat per sobre del 100%, i en aquest sentit l'únic que li puc
dir és que l'equilibri pressupostari està garantit, primerament
perquè les previsions d'ingressos, que això és el pressupost
d'ingressos, és una previsió d'ingressos, doncs la previsió
d'ingressos s'ha complit amb escreix i, per altra banda, la
limitació que suposa el pressupost de despesa s'ha respectat,
amb escreix també. Per tant, hi ha un comportament
pressupostari exemplar i un comportament pressupostari que
per a si haguessin volgut moltes administracions, les quals
avui, afortunadament, ja no són a l'Administració central de
l'Estat, però que, bé, algun dia podrien tornar aquí  alà,i
seria desitjable que aprenguessin com es fan aquestes coses.
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Quant a l'Isiquiema, demana que què passa després de la
sentència que hi va haver. Bé, hi va haver una sentència que es
va fer molt famosa perquè se li va donar molt  de rebombori en
els mitjans de comunicació, però aquella sentència n'era una
més d'una de les liquidacions, que, com gairebé totes aquestes
liquidacions, han estat recorregudes, han passat tot un rosari en
els tribunals contenciosos, en el Tribunal Suprem, fins i tot en
el Tribunal Constitucional. La comunitat autònoma ha guanyat
totes les sentències a tots els àmbits, el que passa és que en
aquest moment resta pendent la sentència del Tribunal
Constitucional quant a la constitucionalitat de la llei. Per tant,
mentre no tinguem aquesta sentència, que també ens esperem
que sigui favorable als interessos dels ciutadans d'aquestes illes,
doncs, mentre no tinguem aquesta sentència, hem de considerar
que aquesta llei, aquest impost, no està lliure de les amenaces
contencioses que té. Però en qualsevol cas valgui el fet que
pràcticament, a mesura que es guanyen tots els plets, estam
recaptant, i estam recaptant amb cobrament d'interessos de
demora pel retardament de pagament dels diferents
contribuents, i a més, en molts de casos, donat que algunes
d'aquestes empreses estan molt encaparrotades en contra
d'aquestes liquidacions, doncs, fins i tot cobram amb recàrrec
de constrenyiment, cosa que, en cara que ens fa esperar molt
per cobrar aquestes liquidacions, quan ls cobrem, les cobrarem
suficientment compensades.

I quant a la xifra d'interessos, jo ja he destacat que parlam
d'una reducció de 500 milions de pessetes sobre la xifra que
vàrem tenir l'any passat. Aquí s'ha de considerar que
l'endeutament al llarg de l'exercici no és només l'endeutament
viu que hi pot haver en un moment determinat en el pressupost,
s'ha de recordar que una de les actuacions de la conselleria és
el servei de recaptació en favor dels ajuntaments, un servei que
suposa que la Comunitat Autònoma avança la tresoreria
d'aquests ajuntaments al llarg de tot l'any, i recobra aquest
avançament en el moment en què es produeix el cobrament
d'aquests tributs locals, aquest servei té un cost per a la
Comunitat Autònoma, un cost financer que és un cost que
agreuja el cost financer de l'endeutament de la mateixa
comunitat autònoma.

Per altra banda, puntualment hi ha moments en què hi ha
operacions de tresoreria a curt termini, operacions de tresoreria
que poden estar des d'un dia a mesos, obertes, i que poden,
també, en un moment determinat, generar uns costos financers
que fan pujar aquestes quanties, i, per una altra banda,
l'endeutament de la Comunitat Autònoma és un endeutament
que prové, no li sé dir exactament, però fàcilment, podem estar
pagant en aquests moments interessos d'operacions que varen
ser concertades fa deu anys o quinze anys, i vostè sap
perfectament quins eren els tipus d'interès de l'època socialista,
no?, que estaven prop del 15% i del 16%, i en la mesura en què
podien ser operacions contractades a un tipus fix, en aquests
moments devenguen interessos en aquests tipus fixos.

Dit això, crec que estan contestades totes les qüestions que
s'havien presentat i, per tant, Sr. President, don la meva
intervenció per acabada aquí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica. Sr. Grosske, té la
paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Insistesc a aclarir alguns temes
que crec que efectivament no han quedat clars, d'aquest
programa de serveis comuns generals, jo li havia demanat,
d'entrada, per una partida del capítol 4, de 56 milions de
pessetes a empreses privades que no ha esmentat. Sí m'ha
aclarit la partida del capítol 6, d'inversions immaterials, i
després, supòs que ho ha explicat, però m'imagin que m'he
embullat, però vostè em parla d'unes transferències de
capital per a un sistema punta d'obtenció d'energia solar, que
no sé si es correspon amb aquesta partida de 500 milions de
pessetes i parla també del tema del conveni amb Telefònica,
en fi, en definitiva, m'he embullat jo, segurament, i li deman
disculpes per aquesta qüestió, però, en qualsevol cas,
d'aquest capítol 7, d'aquest programa, amb la major claredat
possible, la destinació d'aquests 500 milions de pessetes a
empreses privades, i dels 200 milions de pessetes a famílies
i institucions sense finalitat lucrativa. Són dues partides
molt concretes, però ja d'una certa rellevància.

Sobre el tema de la secció 32, de les transferències als
consells insulars, efectivament vostès no fan més que
aplicar mecànicament el que diu la Llei, jo el que li he
demanat és si per casualitat entre la multitud d'estudis i
estadístiques que, jo crec que, vaja, afortunadament fa la
seva conselleria, n'hi ha alguna referida al cost real
d'aquestes competències que han estat transferides. És a dir,
si simplement aquest és un tema que no els ha preocupat
d'estudiar, i simplement van aplicant el que diu la Llei o si,
a part d'això, els ha picat la curiositat de saber si
efectivament s'estaven transferint quantitats que
corresponien al cost efectiu de les transferències a hores
d'ara o si no, simplement he demanat si hi havia estudis per
part de la conselleria en aquest respecte, perquè, en
definitiva, és la conselleria que administra aquests doblers.

Sobre el tema del deute, vostè indica que el deute viu
actual és el mateix que l'any passat, no hi ha variacions
respecte de l'any que ve, jo insistesc no em quadra amb el
fet que avui matí mateix el Sr. Verger ens explicava que el
SFM demana un préstec de 2.900 milions de pessetes, no sé
com es combina que no es mogui el deute, amb això que, a
fi de comptes, només aquest préstec de 2.900 milions de
pessetes, és més que el deute que va incrementar la
Comunitat Autònoma en el pressupost del 98.

Li he demanat per les transferències de capital des de
fons comunitaris al Parc Bit, és a dir quina és l'aportació de
la Unió Europea en forma de transferències de capital al
Parc Bit, i, efectivament, sobre el tema del Parc Bit hi ha
una diferència important. Jo entenc que no és un problema
comptable, el Parc Bit, no és un problema d'això, és un
problema d'entrada urbanístic per a nosaltres, i vostè, jo
entenc, que aquest problema que li sigui particularment
sensible, perquè, a fi de comptes, s'està consumint territori
per posar quatre hotels i no sé quants d'apartaments i quatre
xalets que, vaja, que és más de lo mismo, "i jo que vull fer
una cosa, moderna, puntera, no sé què, que em detreuen per
Europa com a ciutat futurista, ara m'he de fotre per no sé
quantes hectàrees que he d'ocupar?", jo ho entenc des de la
seva perspectiva. Des de la nostra, ens sap greu que el
Govern sigui, en aquest moment, el promotor de la principal
o de la més important urbanització des del punt de vista del
consum del territori, però jo entenc que són perspectives
distintes, per a vostè no és el prioritari, per a nosaltres és
una preocupació fonamental, i a partir d'aquí jo crec que no
té més sentit continuar la discussió.
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El que passa és que sí li vull replicar en una qüestió. Vostè
ens presenta l'operació del Parc Bit, a part de com una operació
interessant des del punt de vista econòmic per a les Illes Balears
i per a la seva imatge, jo dubt que el nostre futur econòmic
passi per fer ciutats futuristes a Son espanyol, però vaja no vull
insistir en això, vostè ens ho presenta com una cosa molt
moderna també, en el sentit que això és com una promoció
privada, no ens hem de preocupar, ens sortirà econòmicament
zero, a part dels beneficis socials i econòmics de caràcter
general, això sortirà zero, perquè nosaltres actuam amb aquesta
mentalitat d'empresa privada, i no faríem això per perdre
doblers. Però clar, a la vegada ens diu que totes aquestes
inversions inicials no les carreguen a l'empresa, perquè això
significaria que haurien de pagar els futurs moradors, vostè ha
usat aquest terme exactament, del Parc Bit i han trobat més
oportú i més sa, sobretot més sa per als moradors i més sa per
a l'empresa, que vagi des d'aportacions de la Comunitat
Autònoma, però clar, aquí és on la lògica es trenca una mica, és
a dir, perquè nosaltres no perdem doblers amb aquesta
promoció, els moradors han de gratar-se la butxaca, és a dir, si
nosaltres deim des d'aportacions de la Comunitat Autònoma les
inversions del promotor, per entendre'ns, si després això no ha
de ser repercutit sobre el que tots els promotors repercuteixen
els seus costos, és a dir sobre els que després compren els xalets
o els solars o el que sigui, lògicament no estam, de ver, actuant
com un promotor tan privat i tan blindat contra les possibles
pèrdues, estam posant doblers públics en un projecte sobre el
qual hi ha diferents valoracions, però s'enterren doblers públics
en aquesta qüestió, jo ho veig bastant clar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Sr. Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Bé, em resistiré, continuaré resistint-
me al debat i a fer valoracions. Simplement li vull subratllar
algunes coses que no ha contestat.

Quant li he parlat de la debilitat, d'una certa debilitat que jo
veia en relació a la qüestió d'ingressos, vostè s'ha limitat a
recordar-me que jo li he dit que la seva estimació d'ingressos
tributaris havia resultat correcte l'any passat, però no m'ha
contestat al tema que jo li he plantejat sobre la desviació de la
liquidació dels ingressos 97 que vostè també aquí l'any passat
va garantir que es compliria al 100 o al 101% i s'ha complit a
menys del 50, a menys del 50. 10.251 milions de pessetes
pressupostats l'any 1997 per capítol 7, ingressos provinents de
l'Estat, transferències de capital, desviació pressupostària,
menys 5.261, més del 50%. Per tant, bé, jo li he demanat una
valoració sobre això i què és el que es podia esperar de la
pressupostació d'ingressos, de la seva liquidació final l'any 98
i de la pressupostació de l'any 99, no m'ha contestat.

Segona qüestió, tema Isiquiema, bé, tampoc no discutirem
més sobre això, em sembla que l'única qüestió que queda
pendent al Tribunal Constitucional, si no ho entenc
malament és sobre la qüestió de la repercutabilitat de
l'impost, però que l'impost, en si mateix, ja està
correctament sancionat, per entendre'ns.

Vostè diu que ja està començant a liquidar, li deman
quina és la quantia de contrets i liquidats, els dos conceptes
em basten, que en aquests moments té en retards, si no té la
xifra ara, em conform que me la passi per escrit, però li
deman per favor que sigui en els pròxims dies, que no sigui
a misses dites.

I, per últim,  sobre el tema del deute públic i els
interessos, home, si vostè em diu que dins aquests 4.500
milions de pessetes encara paguen interessos per deutes
contrets a tipus fix, fa 5, 6 o 8 anys, quan el tipus d'interès
era el 12 o el 15% i continuam pagant aquest tipus d'interès,
jo no sé d'on ve presumir d'aquesta excel•lent gestió de tipus
d'interès, perquè qualsevol persona que tenia una hipoteca
pagant al 15% fa 10 anys, ha anat al banc, l'ha renovada i
paga el 6. I això ho ha fet qualsevol, en termes de Codi
Civil, qualsevol bon pare de família, i m'estranya que la
Comunitat Autònoma no hagi amortitzat, si era necessari,
aquests crèdits i els hagi substituït per uns altres, a un tipus
d'interès més actualitzat, m'alarma que vostè m'expliqui
aquesta quantia de tipus d'interès, en base que paguen tipus
d'interès superiors al 10% ancorats en crèdits de fa una
partida d'anys, perquè no em sembla una bona gestió del
servei del deute.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. Grosske, em demana per una partida de 56 milions al
capítol 4 de la secció 31, bé, aquí al capítol 4, secció 31, hi
ha aquests 83 milions d'aportació al Parc Bit de què havíem
xerrat abans, que supòs que ja els té identificats, i hi ha 56
milions de pessetes que són programes diferents, però molt
especialment, aquí hi ha uns 50 milions de pessetes que són
d'aportació a l'institut Bit, que és una de les organitzacions
que treballa en el que anomenam l'estratègia Bit, en el
desenvolupament de diferents iniciatives, el
desenvolupament de la societat de la informació a les Illes.
I el capítol 7, 500 milions, bé, no sé si vostè s'ha fet un
embull o no, era referit al tema que hem parlat dels telèfons
112, els convenis que hi ha amb Telefònica per a la
finançació del servei d'emergències.
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Secció 32, si ens ha picat la curiositat per saber si els
imports dels traspassos als consells insulars són suficients,
doncs sí, a mi la veritat és que em pica molt la curiositat,
perquè no entenc com es poden queixar des del Consell Insular
de Mallorca de falta de finançament i liquiden els pressuposts
amb un superàvit de 1.500 milions de pessetes o 2.000 milions
de pessetes. Això és evident que hi ha algun tipus de
contradicció a queixar-se de falta de finançament i liquidar el
pressupost amb 2.000 milions de superàvit que és pràcticament
un 30% del pressupost. Això s'ho haurien de fer mirar.

El deute, bé, vostè m'està parlant d'una empresa
determinada, de SFM que incrementa el seu nivell de deute,
però el deute no es pot analitzar mirant només una empresa,
s'ha de mirar el conjunt d'empreses i en totes aquestes si
amortitzen quantitats en unes, es poden incrementar a les altres,
i en aquest sentit, l'increment de l'endeutament en general no és
massa important en aquest exercici 98.

Aportacions de la Unió Europea en el Parc Bit, ja li hem dit,
a través del programa Thermie hi ha unes aportacions
relativament importants, igualment a través de l'Objectiu 2, hi
ha unes aportacions importants, el que no li podria especificar
en aquests moments exactament aquestes quanties.

Vostè veu la iniciativa del Parc Bit només com una
iniciativa urbanística i li desagrada només per això, perquè és
una iniciativa urbanística, bé, vostè mateix també diu que
tampoc no és que sigui per fer-ne una gran discussió, en
qualsevol cas, fer un comentari molt breu en el sentit que des
del Govern balear en cap moment no defensam un creixement
zero, defensam un creixement en el qual el nivell d'exigència
sobre aquesta ocupació del territori sigui molt més elevada, i jo
crec que no hi ha cap dubte per qualsevol persona que estigui
mínimament interessada pels problemes generals de la nostra
societat, crec que no hi ha cap dubte que la iniciativa que du el
Govern a través de l'estratègia Bit per intentar desenvolupar la
societat de la informació a les Illes Balears, és una oportunitat
que a finals del segle XX, principis del XXI, tenen aquestes
illes per poder desenvolupar uns sectors econòmics que en
aquest moment es desenvolupen a tot el món, i als quals la
insularitat els afecta d'una forma relativament petita. I, per tant,
bolcar-s'hi en aquests moments per ser un dels avançats que
puguem ser dels que donin primer, i que per tant donem dues
vegades, crec que és un bon objectiu per dedicar-s'hi des de les
administracions públiques i entenc que no entendre la funció
del Parc Bit dins el conjunt de l'estrategia Bit, doncs,
evidentment és no entendre res, i, per tant, entenc que vostès
puguin entendre això com una urbanització més i punt.
Evidentment, si ho entenen així, també entenc que s'hi oposin
i, en qualsevol cas, l'únic que li recoman és que no ho vagi
dient en veu molt alta, perquè de cada vegada més hi ha més
gent que en aquestes illes això ho entenc. Per tant, en la mesura
en què els polítics han de ser sensibles al que la gent entén, crec
que no és intel•ligent entendre que el Parc Bit és una
urbanització més, però, en qualsevol cas, que cadascú faci el
que Déu li doni a entendre.

Sr. Quetglas, per la resta donar-li les gràcies per les seves
preguntes i per la seva intervenció.

Bé, tornam a parlar de la desviació pressupostària, jo
entenc que l'important, des de la perspectiva de l'equilibri
pressupostari que és un dels grans objectius que tot
conseller d'Economia de qualsevol institució ha de
perseguir, jo, de fet, en el frontispici de les meves
obligacions li puc assegurar que aquest es troba el primer de
tot, des de la perspectiva de l'equilibri pressupostari dels
comptes de la Comunitat Autònoma, el comportament ha
estat exquisit, jo li diria que des de fa molts d'anys en
aquesta comunitat autònoma, i sense cap dubte des que jo hi
som com a responsable directe, com a conseller, li puc
assegurar que l'execució del pressupost d'ingressos, al seu
conjunt, ha estat absolutament no correcte, sinó per sobre
del previst, de l'esperat i, en aquest sentit, només deixar-ne
constància.

Quant a l'Isiquiema no li puc donar la quantitat exacta de
contrets i recaptats, però ja li he dit que en termes
aproximats parlam d'un nivell de recaptació que es troba
prop del 50% dels deutes liquidats.

I quant a comparar les hipoteques de les famílies amb els
préstecs contractats a tipus fixos per la Comunitat
Autònoma, hem de dir que això no és una comparació lícita,
bé, vostè mateix reconeix que és demagògia, per quant les
hipoteques tenen una normativa específica dictada pel
Govern de l'Estat que permet aquestes reconversions en
reduir els costos d'aquestes hipoteques, cosa que no tenen
els préstecs a tipus fix. En qualsevol cas, sí que li puc dir
que tots aquells préstecs de tipus d'interès elevats que s'han
pogut refinançar, que s'han pogut reordenar, s'han fet,
sempre i quan els costos d'aquestes reconversió no fossin
superiors als beneficis que aquesta reconversió produïa. I,
en aquest sentit, únicament reafirmar-li que aquestes
gestions de refinançament i d'estar atent a les condicions del
mercat financer a cada moment, al llarg de l'any 97, hem
tret uns beneficis de prop de 300 milions de pessetes amb
menys interessos del que traguérem l'any passat, i en aquest
sentit esperem que al llarg del 99 també puguem fer-ho així
i que, per tant, els interessos reals que puguem suportar al
final del 99 siguin bastant inferiors a aquests que estan
pressupostats, en qualsevol cas, l'obligació d'un conseller
d'Economia que fa una estimació prudent d'ingressos i una
estimació prudent de despeses, és sobredimensionar el
pressupost de despeses, considerar en la seva expressió
màxima les possibilitats de despesa, en aquest cas, dels
interessos i considerar en la seva expressió mínima les
previsions d'ingressos.
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Com que veig que m'escolta atentament, esper que el dia
que tingui responsabilitats d'aquest tipus, ho pugui aplicar així.
En qualsevol cas, també agrair-li, com al Sr. Grosske, la seva
participació en aquest debat i quedar, com sempre, a la seva
disposició per a qualsevol dada més que vulgui o que pugui
necessitar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

Acabat el debat, només em resta agrair al conseller i als alts
càrrecs que l'acompanyen les seves explicacions, i als senyors
diputats, la seva paciència i col•laboració. S'aixeca la sessió i
els record que la propera sessió de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts està prevista per a demà, dia 5 a les dotze del matí.
Moltes gràcies.
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