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EL SR. PRESIDENT:
Bon dia, senyores diputades i senyors diputats. Començarem
la sessió d'avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeix
alguna substitució.
LA SRA. PALAU I COSTA:
Sí, Catalina Palau substitueix Pere Palau.
EL SR. PRESIDENT:
Alguna substitució més, en aquesta comissió?
I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Hisenda,
Pressuposts, Energia i Innovació Tecnològica per tal d'informar
sobre el programa i la política que pensa dur a terme durant la
legislatura present. (RGE núm. 2542/99).
El punt únic de l'ordre del dia de la sessió d'avui consisteix en
la compareixença, a petició del Govern de les Illes Balears, de
l'Hble. Sr. Conseller d'Hisenda i Pressupostos, Energia i
Innovació Tecnològica, el Sr. Joan Mesquida i Ferrando, per tal
d'informar sobre el programa i la política que pensa dur a terme
durant la legislatura present. Assisteix acompanyat de les
autoritats i funcionaris del seu departament que ell llavors tendrà
el gust de presentar a aquesta comissió un per un.
Atès que aquesta és la primera vegada que compareix l'Hble.
Sr. Conseller d'Hisenda, Pressupostos, Energia i Innovació
Tecnològica, en nom de la Mesa li vull donar la benvinguda i
desitjar-li molts d'èxits en la seva tasca. Per tant, té la paraula
l'Hble. Sr. Conseller d'Hisenda, Pressupostos, Energia i
Innovació Tecnològica per a fer l'exposició inicial oral.
EL SR. CONSELLER D'HISENDA, PRESSUPOSTS,
ENERGIA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (Joan Mesquida i
Ferrando):
Gràcies, Sr. President, per aquestes paraules de cortesia.
Senyores i senyors diputats, m'acompanyen en aquesta
compareixença la consellera Sra. Ramon, el secretari general
tècnic Sr. Pablo Rivero, el director general de Programació i
Ordenació Econòmica Sr. Méndez, el director general de
Pressuposts Sr. Milán, l'interventor general Sr. Ligüerre, el
director general del Tresor i Política Financera, Sr. Gil, i el Sr.
Enric Tortosa, secretari general del Pla balear de Recerca i
Desenvolupament.
La motivació de la sol•licitud de compareixença ve de la
voluntat d'explicar quina serà l'orientació de la feina i la tasca
que durà a terme el nou equip de la conselleria. La Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts ha planificat la seva actuació per a la
present legislatura amb dos objectius molt clars: Desenvolupar
l'activitat d'un departament que té un paper fonamental de suport
als diferents centres gestors del Govern, i fer de la qualitat l'eix
que regeixi una millora molt necessària del servei que
l'administració autonòmica presta al ciutadà, amb el ciutadà i
amb els seus problemes com a centre de gravetat al voltant del
qual s'organitzen els nous processos. Més concretament i en el
cas del primer objectiu que ens fixam, volem que l'eficiència
superi la seva definició formal i se situï en el marc dels plans de
qualitat que van més enllà encara de la simple optimització de
recursos. Aquesta és la filosofia que regirà l'activitat de la
Direcció General de Pressuposts i de la Intervenció General que,
juntament amb la Direcció General del Tresor i la Direcció
General de Tributs, aplicaran unes línies d'actuació globals
basades en noves tecnologies i que suposaran una modernització
del seu funcionament. El creixement qualitatiu, el benestar
col•lectiu, el manteniment de la qualitat de vida i el
desenvolupament sostingut constitueixen les claus sobre les
quals pensam que s'han de fonamentar les nostres polítiques, al

servei de les quals creim que s'han de posar les finances de
la Comunitat Autònoma.
La Conselleria d'Hisenda integra dins les seves
competències l'ordenació econòmica general, i s'ha de dir
que centrarem la nostra actuació en la definició d'unes
pautes d'actuació per aconseguir que la nostra economia no
sigui una economia de puntes, sinó sostinguda i equilibrada,
equilibri que afecti tots els sectors, una economia estable i
productiva defugint factors especulatius. Tenim un alt nivell
de creixement econòmic: estam en aquests moments en uns
nivells de creixement del 6'6% global; he de fer notar que
som la comunitat autònoma en taxa de creixement més alta
de tot Espanya, després ve Canàries amb un 4%, Madrid
amb un 3'5%, duplicam el creixement econòmic dels Estats
Units i de la mitjana espanyola. Aquest creixement presenta
potencialitats i oportunitats pel que fa a la millora de les
nostres empreses, però també representa amenaces al que fa
referència a sobredimensionaments, desequilibris,
rescalfaments de l'economia i consum del territori. Aquest
important nivell de creixement ha de servir per augmentar
la qualitat i la competitivitat de la nostra estructura
productiva, però també ha d'arribar a tots els ciutadans:
millora de les condicions laborals, correcció per part de
l'administració autonòmica de les desigualtats; en definitiva,
també, millora de la precarietat laboral.
Estam en una situació econòmica que a ningú no pot
defugir que en aquests moments és òptima; tenim una
situació geopolítica marcada per la proximitat als països del
centre i del nord d' Europa,-estam pràcticament a dues hores
d'avió- la inestabilitat dels països de la zona del Magrib, els
problemes que han patit regions turístiques competitives
amb Balears com són Grècia i Turquia, la inestabilitat del
que és la costa dàlmata ens situen en uns aspectes de
competitivitat molt alts i pensam que tots aquests factors
han de ser aprofitats per posar-los en l'objectiu, com deia
abans, de millorar la competitivitat i fer les empreses més
fortes.
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Una altra de les tasques d'aquesta direcció general que volem
potenciar és l'anàlisi tècnica de les dotacions econòmiques que
acompanyen els traspassos de competències de l'Estat a la
Comunitat Autònoma i de la Comunitat Autònoma als consells
insulars. Aquest suport a les negociacions de transferències és
fonamental per assegurar que no es produeixi cap traspàs amb
una dotació insuficient que faci difícil després la gestió de la
matèria transferida i creï problemes financers a les
administracions implicades en el procés. El nou govern vol
institucions políticament fortes, ben finançades i amb uns
recursos suficients per a desenvolupar la seva tasca, i ho
aconseguirem amb aquests estudis i potenciant el diàleg
institucional. Analitzarem les transferències en matèria
d'educació no universitària transferides per l'Estat el 12 de
desembre del 1997, i obrirem amb aquesta administració
converses per tal de corregir els desequilibris. Aquest govern ha
manifestat que la present legislatura serà la legislatura dels
consells per tal que es converteixin en els autèntics governs de
cada illa. Es produiran els traspassos de competències per donar
compliment a aquest compromís i es revisaran les competències
transferides per tal, també, de corregir mancances de finançació
que les institucions tenen plantejades.
Pel que fa referència al sistema de finançació econòmica, es
defensarà un model de finançament que permeti una major
autonomia dels recursos i un finançament per habitant igualitari
per als serveis transferits, i que tengui en compte els recursos
públics aportats per la població no censada així com les seves
demandes de servei. Volem aprofundir en els estudis sobre el
sistema de finançament per fer entendre al Govern central la
nostra realitat des de plantejaments possibilistes, mostrar el
dèficit d'infraestructures i de serveis i la problemàtica de, en
alguns casos, sobredimensionar-los a una població assistida molt
superior a la població de dret.
El balanç que podem fer en el primer any de liquidació del
model 1997-2001 confirma determinats dubtes que molts varen
plantejar en el seu moment; el model acceptat el 23 de setembre
del 1996 ha fracassat, es va dissenyar un sistema que va obrir un
debat acalorat entre diferents comunitats autònomes que tenia en
la corresponsabilitat fiscal un dels seus trets més importants; la
corresponsabilitat fiscal no ha estat utilitzada, ningú no s'ha
plantejat l'increment ni la disminució de la tarifa de l'IRPF en el
tram autonòmic, exclusivament la capacitat normativa sobre el
tram autonòmic s'ha centrat en l'establiment de deduccions.
L'actuació dels sistemes de garantia ha fet que des de
l'administració central s'hagin hagut d'injectar més de 73.000
milions de pessetes per tal que no es produís una rebaixa en les
quantitats anteriors, com va reconèixer el director general de les
Hisendes Territorials del Ministeri d'Economia.
La introducció d'una garantia posterior, concretament el que
es va denominar "reforma de la reforma", ha fet que tot el model
teòric quedàs en entredit; això és molt bo d'entendre: gran part
del model del nou sistema de finançament autonòmic està basat
en un impost que està evolucionant a la baixa i que està per
davall del creixement del producte interior brut nominal, l'IRPF
creix un 2'9% i el PIB nominal un 5'5; això ha motivat l'Estat a
compensar les comunitats autònomes per la disminució
d'ingressos. Per tant, el sistema ja no existeix perquè no
s'apliquen les regles que es varen aprovar, sinó que s'apliquen les
excepcions a les regles. El sistema és un vaixell que s'impulsa no
amb els motors convencionals sinó amb els motors d'emergència.
L'anterior sistema, l'any 92-96, va aplicar durant la major part del
període el PIB nominal com a índex de creixement dels recursos
autonòmics; l'acord aprovat el 96 per al següent període era que
si l'IRPF evolucionava per davall del PIB nominal, només es
garantia el 90% d'increment mitjà. Això va haver de ser reformat
amb aquesta reforma de la reforma amb efectes retroactius per a
garantir que tot el conjunt de comunitats autònomes que varen
acceptar el nou sistema tenguessin una evolució similar al PIB
nominal. Per arribar a això no calia plantejar un nou model de

finançament autonòmic i provocar l'enfrontament entre
comunitats autònomes rompent el consens autonòmic.
Sembla que la defunció del sistema queda acreditada quan
en un recent estudi de l'Institut d'Estudis Fiscals s'ha avaluat
la pèrdua de recaptació del nou IRPF en 702.000 milions de
pessetes. En definitiva, se'ns dóna participació en un impost
que un altre manipula.
Una altra de les competències de la Direcció General de
Programació és la coordinació de tot allò que fa referència
al règim especial de Balears derivat de l'aprovació de la Llei
30/1998, de 21 de juliol. Aquesta norma reconeix
l'existència d'uns costos derivats de la insularitat i
compromet les administracions públiques de l'Estat a
compensar-los i a corregir-los. La conselleria ha iniciat una
tasca de seguiment i suport a la negociació desenvolupada
per cada conselleria amb el ministeri corresponent per a
l'aplicació dels diferents articles de la Llei de règim
especial, per a aconseguir que no sigui només un
reconeixement legal sense desenvolupament efectiu, sinó
que es concreti en mesures que beneficiïn els nostres
ciutadans. Tot i que és magre l'actual desenvolupament que
s'ha fet de la Llei de règim especial, el nou govern recull la
iniciativa, la treballarà tot el que faci falta per plantejar
davant Madrid les necessitats que tenen les Illes i espera
receptivitat per part del Govern central per concretar el
reconeixement legal amb mesures efectives, així com suport
del Partit Popular de Balears, en una qüestió que tots els
partits polítics hem coincidit en qualificar com a d'estat per
a la nostra comunitat.
L'informe Viola del Parlament europeu va donar
reconeixement a les particularitats de la insularitat. Aquest
informa va ser utilitzat per les Illes Balears que, juntament
amb Còrsega i Sardenya, aconseguiren la introducció del
concepte de la insularitat dins el Tractat d'Amsterdam.
Molts de reconeixements i declaracions de principis s'han
concretat molts d'anys després; esperem que aquest
reconeixement de la insularitat passi aviat de les
declaracions a les mesures concretes per a corregir aquests
desavantatges. Per tant, tot està per concretar, ja sigui en
mesures concretes o finançament addicional per a projectes
relacionats amb sobrecosts que determinen els
desavantatges de la condició illenca, amb especial
consideració cap a la doble insularitat de Menorca i Eivissa
i la triple de Formentera.
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Donarem suport a la Direcció General d'Economia a tot el
que fa referència a fons i ajudes europeus, tant pel que fa a
l'elegibilitat dels projectes com en la preparació i execució.
Estam en aquests moments davant un nou escenari on finalitzen,
el 31 de desembre del 99, l'Objectiu 2 i el 5B, i ens trobam
davant una situació nova que es caracteritza per la distinció entre
el que es coneix com a mapes d'ajut d'estat amb finalitat regional
i els mapes de fons estructurals. Aquestes propostes varen ser
presentades pel l'anterior executiu autonòmic a l'administració
perquè els tramitàs davant Brussel•les. S'ha de dir que per part de
la institució comunitària s'han introduït criteris restrictius en el
que fa referència a la població total coberta pels actuals objectius
2 i 5B. En el cas especial del mapa de fons, una vegada que es
confirmi -que en aquest moment no està confirmat- que Balears
hi entra, es procedirà, conjuntament amb la Direcció General
d'Economia, a elaborar el programa de reconversió regional que
contendrà un diagnòstic de la situació socioeconòmica de la zona
i un enfocament de política econòmica, substituint-se l'actual
programació que afecta la zona 5B i la zona Objectiu 2.
Vull comentar en aquest punt de fons i ajuts europeus que la
futura ampliació de la Unió Europea als països de l'Europa
central i oriental planteja una sèrie d'interrogants sobre la
permanència de les actuals orientacions de la política regional en
el camp dels fons estructurals. Està clar que els candidats a
l'adhesió, com és el cas de Polònia, Hongria, República Txeca i,
en general, els actuals països de l'àrea del Comecon, presenten
unes estructures de renda i riquesa molt per davall de la mitjana
comunitària; tant és així que fins i tot les actuals regions amb un
renda més enllà del llindar per esser considerades regions
assistides, és a dir, tenir una renda per càpita inferior al 75% de
la mitjana comunitària, podran tenir problemes per mantenir
aquesta condició. Aquesta és una amenaça que sense cap dubte
se situa en el que són els fons i ajuts europeus a les regions com
la nostra i, en definitiva, en els països del sud d'Europa.
Pel que fa referència política pressupostària, volem uns
comptes públics que no deixin sense finançament cap iniciativa
clau per a la consecució de la necessària cohesió social. Això
implica la necessitat d'assumir una nova filosofia per a la
confecció dels pressuposts i que serà aplicada de manera
progressivament creixent, i que és la del pressupost de base zero,
que qüestiona tota la despesa feta fins ara per cercar després
millors fórmules de finançament per als projectes que vol dur a
terme el nou equip de govern. Per a nosaltres no és només
important l'elaboració de la Llei pressupostària sinó també
l'execució dels pressuposts, que farem amb un seguiment ajustat
del compliment dels objectius d'ingressos i de l'evolució de les
diferents fonts de finançament, així com de la materialització de
la despesa que és necessària per aconseguir cada un dels
objectius i de l'avaluació del benefici que reporta cada cost. A
més, la Direcció General de Pressupost i Planificació programarà
la disponibilitat pressupostària per als pròxims quatre anys, amb
la finalitat de programar actuacions a més llarg termini i
permetre que les diferents conselleries programin les seves
iniciatives per a tota la legislatura, en lloc de fer-ho any per any.

Necessitam disposar d'altres eines de gestió com la que
actualment utilitzam. L'actual Sicode actua com a eina
pressupostària i de comptabilitat; el problema que té aquesta
aplicació primer és la seva antiguitat, el que suposa que no
està en condicions de suportar l'efecte 2000. Aquest sistema,
també derivat de la seva obsolescència, és una mala eina de
gestió pressupostària i no dóna resposta a les noves
necessitats d'informació a l'administració per a la presa de
decisions. Per tant, treballam en la implantació d'un nou
sistema comptable que solucioni aquesta problemàtica.
El ciutadà corrent, tots i cada un dels ciutadans de les
nostres illes que recorren a l'administració pública en
demanda d'un servei o que han de satisfer les seves
obligacions davant l'administració, mereixen una especial
consideració, mereixen el millor dels serveis possibles i la
resolució ràpida i eficaç dels eventuals problemes que
puguin sorgir.
Pel que fa a la matèria tributària, la Conselleria
d'Hisenda s'organitzarà entorn a dos objectius: la millora del
servei al ciutadà i la lluita contra el frau fiscal, tant per al
resident com per al no resident. Concretament aquest
programa suposarà la reorganització integral de
l'administració tributària per confluir en la consecució dels
dos objectius esmentats abans, per una banda ajudar els
ciutadans en el compliment de les seves obligacions fiscals,
cada vegada més disperses i més complicades i, per una
altra, desenvolupar serveis d'inspecció per localitzar i
controlar noves bosses de frau, darrerament propiciades per
l'activitat dels no residents i la venda de determinats béns,
permetin que no sigui més concret en aquesta matèria;
l'establiment, en col•laboració amb l'Agència Tributària,
d'un sistema de major control de comptes, dipòsits i valors
mobiliaris subjectes a l'impost de successions, així com
també per als no residents no declarants de l'impost de
patrimoni; l'ampliació de la plantilla d'inspectors de tributs
i la formació del personal existent, implantació de nous
criteris de selecció de personal exigint coneixements
específics en l'àmbit tributari. També incidirem en la
millora de la informació al contribuent a través de
l'homogeneïtzació dels procediments de gestió dels tributs,
és a dir, interconnexió de les diferents oficines liquidadores,
el desenvolupament de programes d'ajuda per al compliment
de declaracions tributàries i manteniment i potenciació del
servei d'ajuda a la complimentació de les declaracions
d'IRPF; l'ús d'Internet i de l'atenció telefònica com a nous
canal d'informació, la reducció del temps de resposta en els
recursos, la simplificació dels tràmits i foment de la
transparència en els mètodes de valoració de béns
immobles, entre altres qüestions.
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De la mateixa manera, el nou govern vol també tenir molt
present la situació de tots i cada un dels nostres ciutadans per
revisar tot el sistema tributari actual. Per tant, el Govern
elaborarà i remetrà al Parlament un projecte de llei tributari que
revisarà, en un sentit socialment progressiu i amb finalitats
ecològiques i mediambientals, les excepcions, reduccions i
bonificacions introduïdes en la darrera legislatura.
En aquest punt cal recordar que aquest govern va assumir el
compromís d'estudiar en profunditat la possibilitat de concretar
la fórmula jurídica adient per a l'establiment d'un cànon
ecoturístic, amb la definició del sistema de gestió de l'impost que
sigui més eficaç per aconseguir rendibilitzar la seva inversió amb
finalitat mediambiental. En aquests moments el Govern està
realitzant aquests estudis tècnics i està considerant diferents
possibilitats per nodrir aquest fons finalista que es dedicarà al
manteniment del nostre medi ambient, principal actiu de les
nostres illes com a destinació turística.
Pel que fa referència al centre Balears-Europa, la política del
Govern és intensificar la presència de les Illes Balears dins
Europa, així com la de la comissió i altres institucions de la Unió
entre els nostres ciutadans. Aquesta reafirmació i reorientació de
la nostra política ha de tenir en compte, naturalment, un nou
escenari europeu en el qual s'insereix el que podem destacar com
a un nou tractat, el Tractat d'Amsterdam, que emfatitza noves
qüestions no prioritzades anteriorment per la Unió Europea com
són la ciutadania europea i l'ocupació. Tenim també una nova
comissió i un nou parlament que naturalment suposarà un canvi
de prioritats en els seus objectius, un nou plantejament sobre
l'ampliació cap als països del centre i de l'est d'Europa, com he
assenyalat abans, un creixent desplaçament dels centres de
decisió política que ens afecten, a les Illes Balears, des de
Madrid cap a Brussel•les. En aquest sentit és de destacar la
implantació de l'euro, que marca un camí irreversible dins el
procés d'harmonització de la resta de polítiques, econòmiques,
fiscals i sectorials. Ens hem d'adaptar a aquests nous escenaris,
que cal revisar i reorientar, i aquestes seran les prioritats del
centre Balears-Europa, en definitiva, acostar el coneixement de
la realitat europea a la societat de les Illes Balears, representar i
defensar els interessos davant les institucions, cooperar amb els
sectors empresarials per al desenvolupament dels projectes
europeus, formar quadres i professionals especialitzats en temes
europeus a través d'una ampliació de les beques que concedeix
el centre, cooperar amb les institucions consorciades i adherides
als assumptes propis de la Unió Europea i també, i de manera
especial, es mantindrà una especial atenció a les polítiques en
matèria d'ocupació, formació, innovació i noves tecnologies,
medi ambient, transport i turisme i benestar social.

En definitiva, pensam que el centre Balears-Europa és un
instrument la servei de l'estratègia col•lectiva, ha de ser un
centre de gestió i de suport a l'administració pública, ha de
crear ambient de feina, de feedback com a enllaç entre
Europa, però les competències, en definitiva, de decisió
corresponen als òrgans de govern. El centre Balears-Europa
ha de ser, doncs, una estructura de suport, una estructura
especialitzada, una estructura de serveis.
De la mateixa manera el nou govern també es planteja
incidir en la línia de desenvolupament de projectes europeus
per a fomentar la transferència tecnològica i per a la
innovació. La Conselleria d'Hisenda i Pressuposts impulsarà
projectes basats en les noves tecnologies que promoguin el
desenvolupament de la societat de la informació a les
nostres illes que, com tots els territoris insulars, afronten el
repte de la innovació com a una possibilitat de superar els
efectes negatius de la pluriinsularitat. Cal destacar, també,
la continuació de la lluita contra l'efecte 2000 i l'adaptació
a l'euro com a dos dels processos que afrontam ara, no
només les administracions públiques, sinó també empreses,
organismes, institucions, entitats i col•lectius de Balears.
La Direcció General del Tresor analitzarà la situació i
estudiarà la possibilitat de certificar, en el món de l'empresa
i de l'administració pública, la qualitat dels processos d'ajust
a la implantació de la moneda única. Entre d'altres, es
programaran activitats de difusió dels processos d'adaptació
i es desenvoluparan una sèrie d'experiències com, per
exemple, conferències en els centres educatius i en els
centres de la Tercera Edat, concertar una ronda de
l'Eurobus..., en definitiva, fer impactes que puguin ajudar
tots els ciutadans, totes les empreses i totes les institucions
a reduir tots els problemes d'adaptació de la nova moneda.
Quant a la gestió financera, es posarà en marxa un nou
pla de millora de la gestió de tresoreria amb la finalitat de
simplificar i agilitar les tasques de comptabilització, de
control, de gestió de cobraments, pagaments, a través de
suport magnètic. Preveim eliminar el paper a totes les
transaccions de pagament, utilitzant exclusivament suports
magnètics i utilitzant instruments telemàtics. També
introduirem formes de pagament alternatiu, conegudes en
aquest moment dins els mercats financers com a confirming
o com a renting. De la mateixa manera també es posaran els
mitjans per aconseguir l'optimització de la gestió del deute,
que serà la simulació com a base per a la presa de decisions
més adequades: actualment s'està gestionant el deute amb
un paquet de prova poc flexible i, amb escassa capacitat de
simulació, això lògicament complica la presa de decisions
i una dependència d'opinions i càlculs de tercers. Tenim en
el mercat una emissió d'obligacions de 15.000 milions de
pessetes des de l'any 1994 a un tipus del 9'75%; aquest preu
està fora de mercat i representa una càrrega important
d'interessos. Mantenim contactes amb altres comunitats
autònomes per tal d'estudiar noves fórmules de refinançació
que poden incloure prendre posicions conjuntes.

13

14

HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 2 / 30 de setembre del 1999

Volem donar un caràcter d'estable a la nostra qualificació
financera; això vol dir que mantendrem els compromisos pactats
en l'escenari d'endeutament derivat dels acords d'estabilitat de la
Unió Europea. Gestionarem el traspàs de competències
relacionades amb els agents mediadors d'assegurances i estam en
contacte amb el Col•legi de Mediadors d'assegurances als afectes
de coordinar i donar-nos suport en la millora del servei. Ens
plantejam crear un servei d'atenció als assegurats que garanteixi
completament els seus drets.
La Direcció General del Tresor incidirà en el control de la
gestió de les empreses públiques i fomentarà la participació en
iniciatives de millora de les condicions a les quals les petites i
mitjanes empreses de les Illes accedeixen als mercats financers.
Les societats de garantia recíproca estan perdent progressivament
una funció original, com és la de facilitar a les petites i mitjanes
empreses l'accés no només a una bona finançació, fins i tot
l'accés a una finançació per dur a terme els seus projectes. Hem
mantingut contactes amb responsables d'aquesta societat i es
posa de manifest que les condicions que es poden oferir a través
d'ella són més cares que les condicions de mercat. Estam
analitzant mesures per a capgirar aquesta situació, que anirien
dirigides cap a la reducció de costos de l'aval que es cobra,
aportacions al cost al aval per part de la comunitat per abaratir,
en definitiva, el finançament. Aprofitar la possible consideració
de les societats de garantia recíproca com a entitats financeres,
aquest fet important suposaria també una gran oportunitat per
abaratir les condicions d'oferta dels avals.
Desenvoluparem un sistema de gestió d'ingressos unificant
totes les bases de dades per tal de conèixer la situació d'un
impost, d'una taxa, i s'estudiaran formes de pagament amb
targetes de crèdit o de dèbit. A més, se cercarà l'acord necessari
amb diferents entitats per arribar a simplificar la tramitació al
contribuent, que també es veurà beneficiat en el compliment de
les seves obligacions tributàries de la implantació dels sistemes
de cobrament, que superaran aquest problema d'insularitat i
pluriinsularitat.
Un aspecte important de la gestió del nou govern serà el
control financer. Es garanteix en la mesura que es donen les
condicions més favorables perquè la gestió econòmica sigui
òptima, és a dir, un bon control exigeix que els processos i
procediments del treball conjunt de la intervenció i dels diferents
centres gestors siguin àgils, simples i adequats a l'entorn
específic de la gestió; per tant, hem concretat com a actuacions
per a aquesta legislatura l'adequació del procediment en casos de
gestió complexa pel seu gran volum, el desenvolupament del
control econòmic normatiu i la implantació, com a tercer punt,
d'un servei central de subministraments. Més concretament, i
respecte a la implantació de processos d'informació, es planteja
una modernització de la gestió econòmica financera a l'àmbit de
l'administració de la nostra comunitat com a objectiu a curt i a
mig termini que, naturalment, s'articularà a través de l'ús de les
eines que ofereixen les noves tecnologies, coordinació de gestió
del sistema de recursos humans, de gestió tributària, de gestió
patrimonial, de contractes, dins un únic sistema unificat.
Efectivament la reducció del moviment intern de paper, les
validacions i controls electrònics, els documents i la firma
electrònica han de passar a ser habituals com són avui els
procediments clàssics de funcionament.

La comptabilitat pública s'adaptarà als requeriments
continguts en els informes del Tribunal de Comptes i de la
Comissió Tècnica Assessora del Parlament. S'assegurarà
l'adaptació a l'euro, es facilitarà l'ús d'internet als ciutadans
en les seves relacions amb l'Administració autonòmica, i
s'uniformarà la gestió de tots els ens del sector públic de la
nostra comunitat. Concretament cal destacar per la
importància que té aquesta tasca d'ajust, a les constants
recomanacions fetes pel Tribunal de Comptes, exercici
darrere exercici, i que s'aconseguiran a través d'adopció ja
d'una vegada del mètode de la partida doble mitjançant
l'aplicació del Pla general de comptabilitat públic; el
desglossament de la informació comptable amb el detall
requerit respecte de les modificacions de crèdit, la
quantificació detallada en el romanent íntegre de tresoreria;
i la confecció i valoració de l'inventari de béns i dret de la
comunitat autònoma, entre d'altes tasques.
Quant al segon punt, la necessitat d'actualitzar i
completar el marc normatiu que es deriva de la Llei 1/1986,
de finances de la comunitat autònoma, que fa gairebé 14
anys, cal destacar que es farà en concordança amb els canvis
experimentats per l'Administració autonòmica els darrers
anys, que deixen obsolets molts de conceptes que s'han estat
utilitzant fins ara. És evident que el nostre marc normatiu
necessita adaptar-se als canvis produïts, perquè s'observen
importants disfuncions, com per exemple: la Llei de
finances no contempla cap tipus de referència a control
d'economia, eficiència eficàcia, que avui cap administració
pública pot desconèixer, la definició del sector públic
empresarial a la Llei de finances i a la Llei d'empreses
públiques, i sobretot la utilització que se'n fa, necessita ser
adaptada al moment actual. El control financer de la
intervenció general és orfe de la regulació a la Llei de
finances, com també tècniques de control més actuals, com
són el mostreig o la fiscalització prèvia limitada. A més la
nova normativa evitarà l'actual dispersió de normes que
embulla el règim jurídic econòmic financer; així es pretén
al llarg de la legislatura actualitzar la Llei de finances,
donar-li un caire de modernitat que necessita la
comptabilitat pública. També normes concordants amb
l'anterior seran actualitzades, la definició del sector públic,
el control sobre les subvencions que atorgui la comunitat,
entre d'altres seran objecte de desplegament informatiu. Es
farà possible que els resultats d'aquests controls tinguin
vertaderes conseqüències sobre els ens controlats, permetent
una correcció real de les deficiències que es puguin detectar.
Tot això perquè pensam que no s'han de produir fets com
per exemple no tramitar els oportuns expedients de
contractació a determinades empreses públiques, superar
habitualment les partides limitatives, com s'ha fet també a
altres empreses públiques.

HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 2 / 30 de setembre del 1999

S'establiran indicadors per mesurar la qualitat en la gestió,
indicadors que no només donaran cos a la transparència que
volem a la gestió, sinó que també seran una eina de suport a la
pròpia gestió. Començarem a parlar del que són normes de
qualitat, les normes ISO 9004, més específicament, i considerant
que el marc genèric pels diferents centres del Govern no
contempla els casos de gestió complicada, cal remarcar també
que es dissenyarà l'adequació dels procediments a aquestes
situacions complexes, com ara són les competències en educació
no universitària i demà poden ser les transferències en matèria de
sanitat. Així, conjuntament amb la Secretaria General Tècnica,
la Direcció General de Personal i la Direcció General de
Planificació de la Conselleria d'Educació i Cultura es pretén
estudiar per al proper exercici mesures que ajudin primer a
definir i aïllar, i després a resoldre els problemes detectats
actualment i que han donat lloc al desviament pressupostari que
patim aquest exercici econòmic.
Finalment, i com a darrer projecte de la Intervenció, cal
destacar la futura implantació d'un servei central de
subministraments, les característiques del qual es definiran a
partir de la feina conjunta amb la Direcció General de Patrimoni
per a elaborar un projecte que garanteixi els avantatges que ha de
comportar un sistema d'adquisicions centralitzades que
s'implantaria gradualment, i aconseguiria millors preus, major
qualitat i prestacions en els productes i la seva uniformitat, a més
d'una gestió més àgil, simple, racional de les adquisicions. La
definició d'un catàleg de productes, dels sistemes d'adquisició,
del fitxer de proveïdors, d'emmagatzemament i distribució en el
seu cas, i l'estructuració de l'òrgan de gestió, seran una de les
primeres tasques d'aquest projecte.
I per acabar, esmentaré els objectius de la política del Govern
en matèria de joc. És voluntat del nou Govern mantenir l'actual
oferta sense promoure el seu augment, ja que la consideram
suficient per donar resposta a la demanda en una comunitat
autònoma a la qual, tot i considerant la gran població flotant que
suportam, tenim una despesa en joc per habitant alta en relació
a altres comunitats autònomes. I en la gestió d'aquesta matèria,
i de totes les altres competències de la Conselleria d'Hisenda,
volem imposar, com he dit al començament de la intervenció, la
transparència, la preeminència dels interessos públics sobre els
particulars, del benestar col•lectiu, del progrés de la nostra
societat sobre la resta d'objectius. El nou Govern vol assolir les
fites programàtiques que s'ha fixat amb una actuació eficaç, neta
quant a la gestió dels recursos econòmics, i exemplar quant al
servei de qualitat que volem donar com a servidors públics.
Moltes gràcies, Sr. President.
Demanaria que es donàs la paraula a la consellera Sra. Ramon
perquè pogués explicar els temes relacionats amb energia i
innovació tecnològica.

LA SRA. CONSELLERA
(Misericòrdia Ramon i Juanpere):
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Sr. President, senyores i senyors diputats. Vull agrair la
possibilitat que em donen davant aquesta cambra d'explicar
quins seran els primers eixos en els quals plantegem
funcionar la futura conselleria d'innovació i energia. Tres
seran els eixos, que correspondran a tres direccions
generals, en els quals se suportarà la feina d'aquesta
conselleria. Per una part, la Direcció General d'Innovació
Científica i Tecnològica, el que normalment com a R+D o
I+D; per una altra part la Direcció General d'Energia; i
després la Direcció de Tecnologia de la Informació i de les
Comunicacions. Dues d'elles seran dues àrees que
pràcticament la feina s'haurà de començar de bell nou, no hi
ha res fet, ni en energia ni en R+D. A pesar de ser una
comunitat on tenim un nivell de vida molt alt, resulta que en
dos camps importantíssims, com el camp de l'energia i com
el camp de la recerca científica i el desenvolupament, ens
trobem que no tenim res pràcticament fet.
Començaré una mica esmentant quines són les accions
en aquestes dues noves àrees, i iniciaria per la Direcció
General d'Energia. Quines seran les competències que
nosaltres pensem que ha tenir la Direcció General
d'Energia? Ha de tenir competències sobre la planificació
energètica, sobre l'ordenació i gestió dels recursos
energètics, incloent dins aquest camp el foment de l'estalvi
energètic, així com crear un marc adient per estudi de temes
energètics i poder establir en el camp de l'energia una
estreta relació tant amb la resta de l'Estat espanyol com a
nivell europeu, atesa la problemàtica a nivell energètic que
presentaran les Illes, són uns camps on s'hi haurà d'incidir.
En què consistirà la planificació energètica?
Fonamentalment en avaluar quines són i fer previsions de
les demandes energètiques, establir alternatives ofertademanda, i això ens durà a definir quines són les futures
necessitats de subministrament i també poder-ne proposar
unes solucions. Aquestes solucions s'hauran de poder
proposar que compleixin les millors condicions tècniques,
que tinguin unes bones condicions econòmiques, i que
també superin unes determinades condicions ambientals.
Per fer això el que necessitem fer és el Pla director
energètic. Aquest pla energètic no l'han de veure una vegada
fet, no ens hem de pensar que ja tenim resolts tots els
nostres problemes, sinó que serà una feina dinàmica; una
vegada nosaltres tindrem el Pla energètic, haurem d'anar
actualitzant-lo, fent front a les diferents dades sobre
subministrament i adaptant-nos a les diferents necessitats de
cada moment, tant tècniques com econòmiques, com
necessitats ambientals. Per fer això, per poder tenir a cada
moment quines són aquestes necessitats, dins la planificació
energètica s'haurà de dur a terme una elaboració anual
d'estadístiques energètiques i una anàlisi detallada
d'aquestes estadístiques, perquè nosaltres tinguem la
capacitat de preveure quina serà en el futur la nostra
evolució en aquest camp.
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En el segon camp han de fer l'ordenació i la gestió dels
recursos energètics. Dins l'ordenació dels recursos energètics hi
ha un desenvolupament legislatiu que no s'ha fet, i que
immediatament, una vegada creada la conselleria, s'anirà posant
en marxa. Per una banda tenim la participació de la comunitat de
Balears en l'elaboració del Reial Decret que fa referència als
sistemes elèctrics aïllats. Dins el context espanyol trobem que
tota la península funcionaria com una sola unitat, mentre que
tenim Balears, Canàries, Ceuta i Melilla, que presenten unes
particularitats. La Llei del sector elèctric contempla la
possibilitat que s'han d'adoptar unes mesures que afectin a
aquests sistemes elèctrics aïllats per garantir que el preu del
quilovat sigui igual per a tots els ciutadans de l'Estat espanyol.
En canvi els sistemes de producció als sistemes elèctrics aïllats
presenten un cost molt més elevat del cost que presenta la
totalitat. A part d'aquesta normativa queden ja pendents i són
urgents diferents normatives, alguna, per exemple, d'especial
importància, la normativa que reguli l'aprofitament dels recursos
eòlics. En aquests moments no pot autoritzar la instal•lació dels
famosos molins per produir energia a llocs on podrien tenir
energèticament un valor, com podria ser a l'illa de Menorca,
perquè no existeix, no es troba feta la normativa que reguli com,
a on i en quines condicions s'han d'instal•lar aquests diferents
sistemes. Tampoc no es troben regulades les condicions de
connexió a la xarxa elèctrica del que s'anomenen instal•lacions
de règim especial, perquè a tots ens quedi clar, serien les
instal•lacions d'energia renovable, aquestes instal•lacions que
produeixen energia podrien connectar-se a la xarxa elèctrica,
però en molts casos no es pot fer perquè no es troben regulades
en quines condicions s'han de fer aquestes connexions.
Un següent punt dins la gestió dels recursos energètics seria
el foment de l'estalvi energètic. Es troben ja fets per part del
Servei d'Indústria estudis potencials de quin podria ser l'estalvi
que podríem assolir en aquesta comunitat si apliquéssim unes
determinades mesures. Aquestes mesures afectarien tres sectors:
per una banda el sector industrial, per una altra banda el que
anomenaríem el sector terciari, que englobaria tot el que serien
cases, habitatge, edificis de tot tipus; i per una altra banda el
sector del transport. Dins el sector industrial determinades
mesures que fomentessin l'estalvi, els estudis fets en aquest
moment calculen que podrien obtenir un rendiment damunt un
20%, es podria assolir un 20% en un període de quatre anys
d'estalvi sobre el consum energètic que es té en aquests
moments. I hem de pensar que el sector industrial és el que ha
pres fins ara més mesures per poder estalviar energia, atès que el
cost de l'energia anava directament implicat en el producte que
estava produint. Els números tornen bastant més grans en el
moment que anem al sector terciari. El sector terciari té
potencialment molta més capacitat d'estalvi, el que passa és que
les mesures d'estalvi són molt més complexes, atès que el sector
terciari és molt més divers i són moltes més mesures les que
s'han de fer per poder aconseguir aquest estalvi. En el camp del
transport determinades mesures que fomentessin l'estalvi
energètic es calcula que podrien arribar a un estalvi potencial
d'un 25% respecte del consum que tenim.

I quines seran aquestes mesures que permetran fomentar
aquest estalvi? Estarien dins tres grans grups. Per una banda
els programes de difusió i informació, després veuran com
ens plantegem assolir aquesta cultura energètica que no té
aquesta comunitat autònoma, i progressivament anar-la
dotant de cultura energètica. En segon lloc fer programes de
foment i subvenció perquè la gent vegi l'estalvi energètic
com una cosa positiva i que li és rendible. I en tercer lloc,
posar en marxa programes d'auditories i assessories
energètiques, facilitar per part de la Conselleria la
possibilitat que tant les indústries com el sector del transport
com urbanitzacions, edificis de veïnats, tinguin la
possibilitat de fer auditories energètiques que els permetin
saber com poden aconseguir un major estalvi.
Per aconseguir el primer objectiu, l'objectiu de difusió i
informació en el camp de l'energia, ens hem plantejat la
creació d'un institut d'energia. L'objectiu seria que fos un
institut universitari, d'energia, que en aquest institut es fes
recerca seriosa i de qualitat sobre energia, es fes formació,
incloent des d'un màster en temes d'energia fins a formació
professional de preparar tècnics que siguin capaços
d'avaluar i ajustar els sistemes elèctrics i els sistemes
energètics d'altre tipus perquè tinguin la menor pèrdua, hem
de perseguir les fugues, hem de perseguir els diferents tipus
de pèrdues que poden tenir els diferents sistemes. Aquest
institut també pot fer una política de modificació d'hàbits
energètics, mantenint un nivell de qualitat de vida no és
necessari tenir tots els llums encesos, a part dels
imprescindibles. Per una altra banda hem d'incentivar la
participació de les empreses en la recerca energètica, i
l'institut també tindria com a missió elaborar estudis i
informes en el camp de l'energia. Part d'aquestes auditories
i assessories energètiques es podrien fer des de l'institut
d'energia.
Dins el camp de l'energia ens queda per últim un tema
important. Nosaltres hem de complir les relacions contretes
amb Europa. Fa més de dos anys que s'havia de crear
l'agència de l'energia. Ens vàrem comprometre, el Govern
anterior, públicament amb Brussel•les a crear una agència
de l'energia. L'agència no està creada. En el moment
immediat que es creï la Conselleria, nosaltres posarem en
marxa l'agència de l'energia. També mirarem d'assolir els
reptes sobre el sector energètic que es varen produir a la
conferència celebrada a Palma el 19 i 20 de març d'aquest
mateix any sobre les mesures energètiques que s'havien de
prendre en els sistemes de regions insulars, amb seguretat
en el subministrament, diversificació dels productes
energètics, i ser capaços d'innovar en el camp energètic unes
solucions que altres illes del Mediterrani puguin posar-les
a punt. I lògicament nosaltres posar a punt solucions que
altres illes mediterrànies hagin posat en marxa en el camp
de l'energia.
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La segona nova cama d'aquesta conselleria, el segon nou eix
serà la Direcció General de Recerca i Desenvolupament. La
recerca i el desenvolupament nosaltres estem convençuts que
junt amb l'educació i la sanitat són bases fonamentals que han de
permetre que l'activitat econòmica d'una comunitat es
modernitzi. Si no existeix educació, si no existeix sanitat i si no
existeix R+D lògicament ens trobarem que el nostre potencial de
créixer, no créixer simplement en xifres, sinó créixer posant a la
pràctica diferents noves alternatives, es veurà molt minvat. En
aquest camp la veritat és que la nostra comunitat té el lamentable
honor d'ocupar el segon lloc per la cua en tot el país. Crec que
només hi ha la Rioja que inverteixi menys diners, que tingui
menys investigadors, que tingui menys centres d'investigació,
que tingui menys projectes que nosaltres. I hem de pensar que,
com ha dit el conseller Mesquida, som la comunitat amb el nivell
de vida més alt, i que creixem més ràpidament. Doncs senyors,
en el camp de la innovació i el desenvolupament fins al moment
no hem crescut gaire, més aviat no hem crescut gens.
Per tant és un objectiu nostre..., els podríem concentrar en
tres objectius: primer, promoure de veres i incentivar de veres la
recerca pròpia i de qualitat a la nostra comunitat, tant la recerca
bàsica com la recerca aplicada a les necessitats socials i
econòmiques de la nostra comunitat. Per promoure i incentivar
el que hem de fer és dotar pressupostàriament aquesta recerca, és
a dir convocar projectes, convocar beques, posar-hi diners per
aconseguir incentivar aquesta recerca. El segon seria articular
aquest sistema, quan el tinguem començat a posar en marxa amb
el sistema nacional. No es tracta que aquí nosaltres inventem un
sistema de R+D completament desconnectat del sistema nacional
ni tampoc del sistema europeu. Nosaltres aquest sistema que hem
de posar en marxa, el posarem en marxa seguint les pautes i les
normes dels que ja duen més temps que nosaltres posant en
marxa aquest sistema. Seria el pla nacional, i també tots els
diferents plans, l'acord marc de la Comunitat Econòmica
Europea.
Una vegada nosaltres haguem fomentat la investigació, i
tenim investigadors en marxa, el que hem de fer és activar
estructures, crear estructures que siguin capaces de transferir els
resultats d'aquesta investigació, que això sigui aplicable tant a
institucions públiques com a empreses de la nostra comunitat,
hem de vehicular mecanismes perquè els resultats de la recerca
puguin ser aplicats. Això es concretaria en una sèrie d'objectius
concrets que, per no allargar-me molt, els esmentaria els més
importants. El primer de tot, la nostra inversió en el camp de
R+D és del 0,2%. La mitjana nacional va sobre l'1%, i Espanya
no és un país ben situat en R+D en el rànquing europeu, com ha
reconegut el nostre president, dient que a la propera legislatura
si és procedent es crearà un ministeri de R+D. Per tant, pensem
que nosaltres estem en el 0,2 enfront a un 1. El Govern ha de fer
de motor i s'ha d'aconseguir finançació pública, finançació
privada, finançació nacional i finançació europea per aconseguir
que en acabar aquesta legislatura estiguem a l'altura almenys de
la mitjana nacional. Hem de revisar la Llei de la ciència. La Llei
de la ciència realment és una declaració de bones intencions,
però no és un instrument que serveixi per fomentar i coordinar la
investigació i el desenvolupament a Balears. La Llei de la ciència
no té mesures, per exemple, de foment industrial; no té
coordinació d'activitat investigadora; i sobretot s'elaborarà el
primer pla balear de R+D amb dotació econòmica i
pressupostària concreta.

Passaria al tercer eix de la Conselleria, que és la direcció
general que diríem ja existeix alguna cosa, no comencem de
zero, la Direcció General de Tecnologia de la Informació i
les Comunicacions. Resulta que aquesta direcció general,
malgrat la imatge de tecnologia punta que d'alguna manera
se'ns va intentar donar en el passat, tenim bastants
problemes; o diria que tenim alguns problemes grossos. Els
problemes els agruparia en dos tipus: per una banda els
problemes que presenta el centre de procés de dades, i per
altra banda els problemes més importants que presenten les
aplicacions informàtiques. Per una banda el centre de procés
de dades té un problema, aquest problema es diu Sun
10.000, aquest gran ordinador té un problema d'estabilitat de
discs. Això els pot parèixer complicat, aquest problema
d'estabilitat està generat pel sistema de gestió d'arxius
compartits, i el que seria en paraules normals, la xarxa cau,
contínuament la xarxa cau. Tots vostès que han fet feina
amb algun dels ordinadors del Govern es trobaran amb
repetides caigudes de xarxa. Aquest seria un dels
problemes, després veurem com podem resoldre un
d'aquests problemes; i el segon gran problema que tindríem
en el centre de procés de dades és que fa dos anys que es va
decidir que no s'actualitzava el sistema operatiu dels
ordinadors centrals, el que eren els IBM AS400, amb el
qual, com que no es varen actualitzar, no es poden comprar
perifèrics moderns. Què son els perifèrics moderns? Els
perifèrics moderns serien les impressores, els escàners. I
veuran vostès quan vagin a les diferents conselleries que
encara van amb les impressores aquelles de paper continu
i de retxetes, perquè a determinats ordinadors és impossible,
atès que no està actualitzat el sistema operatiu, penjar-los
impressores làser modernes.
Dins les aplicacions informàtiques també em concentraré
en dos problemes importants. Per una banda una cosa a què
ha fet esment el conseller Mesquida, que és el nou sistema
de gestió econòmica, el famós Sicode 2000. Aquest sistema
d'implantació va ser adjudicat a una empresa, aquesta
empresa duu un retard de mesos, amb la qual cosa el
pressupost de l'any 2000 d'aquesta comunitat autònoma no
ha pogut ser fet amb el Sicode 2000 i ha hagut de ser fet
amb l'antic. Resulta que l'antic no garanteix que suporti
l'efecte 2000, amb la qual cosa què s'ha hagut d'anar fent?
Anar posant pegats a l'antic, i intentant accelerar la nova
implantació del Sicode 2000. En aquests moments hauran
de posar alguna espelma a algun sant que sigui de la seva
confiança per mirar que els pegats aguantin, i que la nova
implantació del Sicode s'acceleri el suficient com per
garantir que el gener de l'any 2000 no ens quedem
absolutament penjats.
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Respecte del programa que es denomina de gestió integrada
de personal, el famós Meta 4, que tots vostès que coneixen
l'Administració l'hauran... Aquest compleix els terminis.
Previsiblement funcionarà a final d'any. El problema és que
aquest programa dins les condicions de compra el varen comprar
per a un Windows 3.11. Aquest Windows 3.11 és un Windows
petit, és un Windows de 16 bits. En aquest moment tots sabem
que funciona el Windows 98 o el Windows NT, que això ja és
una mica com (...) Resulta que aquests nous Windows són de 32
bits. No veiem molt clar que el Meta 4, que funciona amb 16 bits
sigui adaptable a mida i a la velocitat amb què es van actualitzant
les noves versions de Windows. Per tant, no ho varen pensar a
posar en el plec de condicions que havia de complir el Meta 4,
que corregués amb 32 bits, que sí que hauria estat aplicable a les
noves versions de Windows.
A part d'aquests dos problemes generals tenim dos problemes,
atès que la salut ens preocupa a tots, és que s'han hagut de fer
actuacions d'emergència per posar a punt els programes de
l'hospital General i de l'hospital Joan March per superar els
problemes derivats del 2000. En el cas de l'hospital General seria
necessari canviar l'ordinador central, resulta que és un ordinador
totalment saturat, al qual no s'han fet ampliacions ni
modificacions en els darrers anys. Probablement és molt difícil
imaginar què hauria passat, però creiem que l'hospital General
per part de l'anterior Govern duia una via de no fer
actualitzacions, a la millor doncs per tancar-lo. Però ara això, en
el moment que no sigui així, ens trobem que els ordinadors tant
de l'hospital General com de l'hospital Joan March també
necessiten ser canviats o fortament apedaçats per poder passar
l'efecte 2000.
En el tema de comunicacions, perquè la Direcció és de
Tecnologia i Comunicacions, faríem referència a la televisió. La
cobertura és deficient, tant pel que fa als canals valencians, el
Canal 9 i el segon de Canal 9, com als canals catalans, tant TV3
com el Canal 33. En aquest cas la cobertura deficient no es tracta
d'alguna zona, per exemple de Menorca, o d'Eivissa i
Formentera, que tradicionalment sempre varen tenir problemes
d'arribada de comunicacions; sinó que per exemple a Felanitx; a
més a més especialment als capvespres la connexió és pitjor. És
a dir, els capvespres a Felanitx no veiem les comunicacions.
Un altre tema que també la Direcció General ha d'abordar en
els pròxims temps, seria que, atès que tenim les competències del
control de la freqüència modulada, em referia, en aquest cas, a la
ràdio, nosaltres no hem trobat ningú, ni una sola persona, ni una
sola dotació, que faci referència a inspecció de les emissions de
freqüència modulada. Per tant, s'haurà de crear una
infraestructura que la pugui controlar.

Per tant, els objectius, dins aquesta direcció general, els
podríem dividir en objectius a curt termini i en objectius a
mitjà termini.
A curt termini, el primer objectiu seria normalitzar el
sistema de procés de dades, és a dir, posar les solucions
tècniques per anar corregint els problemes que els he
esmentat, sobretot solucions que incrementin l'estabilitat i
establir en la xarxa controls de qualitat de servei, és a dir,
posar-nos diferents controls de qualitat. Culminar la
implantació dels sistemes informàtics de gestió econòmica
i els de recursos humans, el Sicode i el Meto-4, sobretot ja
integrant-hi les transferències més recents. Serà un vertader
problema. Educació en aquest moment va solt; s'ha de fer
tota la feina d'integrar Educació dins aquest sistema.
Completar la xarxa corporativa d'alta velocitat de la
comunitat autònoma i integrar-hi totes les dependències que
pertanyin a la comunitat autònoma i tots i cada un dels
serveis de les diferents conselleries. Normalitzar la recepció
de les emissions de ràdio i de freqüència modulada i de
televisió dins tot l'àmbit territorial de la comunitat
autònoma.
Aquestes serien, una mica, les solucions a curt termini,
és a dir, les solucions d'emergència als problemes que he
esmentat.
I ja, com a objectiu a mitjà termini, el primer objectiu
seria unificar els diferents registres de dades que afecten el
ciutadà, de manera que no continuem demanant al públic
dades o documents que ja tenim a l'Administració, és a dir,
en aquest moment un ciutadà va un lloc i li tornen a
demanar una fotocòpia del mateix paper que ha generat la
mateixa administració; per tant, s'hauria d'aconseguir que
d'un lloc a un altre pogués transferir-se el paper i que no el
senyor hagués d'anar a un lloc a buscar-lo per portar-lo a
l'altre lloc. Obrir portals web polivalents que permetin al
ciutadà, que cada dia assoleix més l'entrada a internet, que
ell sol o assistit per un funcionari pugui iniciar qualsevol
tràmit relacionat amb la comunitat autònoma, que seria
l'opció de la finestreta única, aconseguir que, almanco a
l'inici dels tràmits, el ciutadà sabés on l'ha de fer, com l'ha
de fer, a partir d'un portal únic de l'Administració. (...) la
xarxa corporativa i preparar-la per a les futures
transferències, és a dir, aquesta xarxa corporativa, no tancarla a la realitat, és a dir, en aquest moment s'ha d'incloure-hi
Educació, però un dia o un altre hi entrarà Sanitat, per tant,
s'ha de deixar la xarxa corporativa ja preparada perquè s'hi
pugui incorporar Sanitat, i posar en marxa normativa i
infraestructures necessàries per a l'emissió de ràdio digital.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Consellera i Sr. Conseller, per
l'exposició.
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Ara procedeix la suspensió de la sessió per un temps màxim
de 45 minuts, per tal que els diputats o els grups puguin preparar
la formulació de preguntes o observacions.
Deman als portaveus si volen una suspensió de la sessió o si
podem continuar.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Sí, Sr. Presidente. Si no hay ningún inconveniente por
parte de los otros grupos parlamentarios, nos gustaría alterar
el orden i intervenir en primer lugar.
EL SR. PRESIDENT:

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Desde el Partido Popular, pediríamos una suspensión de
treinta minutos.
EL SR. PRESIDENT:
Treinta minutos.

Per part d'aquesta presidència no hi ha inconvenient; en
tot cas, preguntaria als grups parlamentaris Mixt, PSM..., el
Grup Parlamentari Popular té qualque problema a alterar
l'ordre de preguntes, que parli primerament el Sr. Diéguez.
Per tant, canviarem aquest ordre.
Per tant, pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
el Sr. Diéguez.

Sr. Diéguez?
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Muchas gracias, Sr. Presidente.
Por el Partido Socialista, pediríamos una simple suspensión
de tres o cuatro minutos, habida cuenta que ha empezado ya con
retraso la comisión y que hay muchos temas interesantes que
tratar.
EL SR. PRESIDENT:
Farem una suspensió per vint minuts.

En primer lugar, quiero agradecer la presencia de los dos
consellers que han tenido la deferencia de venir aquí a
explicarnos cuál iba a ser el proyecto de su próximo período
de mandato y el análisis de las circunstancias que se han
encontrado cuando han llegado a sus despachos.
Comenzaré por el mismo orden en que han intervenido,
haciendo referencia a la intervención del Sr. Mesquida.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Por favor, una cuestión de orden. Yo creo que aquí han
intervenido dos consellers, creo que nos asiste el derecho de
hasta cuarenta y cinco minutos y hemos solicitado la posibilidad
de treinta minutos. La verdad, no estaba prevista la internvención
de dos consellers, desde nuestro punto de vista.
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Molt bé. Com vostè sap, hi ha una compareixença sense
limitació de temps. El fet que hi hagin intervengut dos consellers
no significa res en aquest cas, però bé.

Realmente, el Sr. Mesquida cuenta con una ventaja
importante y es que se ha encontrado con un listón muy
bajo. Al Sr. Mesquida le bastaba, para mejorar la situación
de partida, con no irse de viaje gratis total pagado por
proveedores, le bastaba también con no cobrar dietas
después de haber hecho uno de sus viajes gratis, le bastaba
con no comprar ordenadores obsoletos, le bastaba con no
vender regímenes fiscales de auténtico humo, le bastaba con
dirigirse al Parlamento con educación y cortesía, como lo ha
hecho, le bastaba y le bastará con hacer un ejercicio
presupuestario sin hacer un presupuesto sin ejercicios de
trile, como estamos acostumbrados hasta este momento,
pero veo con alegría que no solamente se queda contento
con superar ese listón sino que, además, nos plantea una
serie de innovaciones y de actuaciones interesantes.

Farem una suspensió de la sessió de vint minuts.
Hauríem de començar a reprendre la sessió. Per favor...
Reprenem la sessió.
Per tal de formular les preguntes o observacions, procedeix
ara la intervenció dels grups parlamentaris, de menor a major,
per un temps màxim, cada un d'ells, de deu minuts.
Per tant, pel Grup Parlamentari Mixt...
Sí, Sr. Diéguez?

Sobre la financiación de la comunidad autónoma,
evidentemente, va a ser un tema muy preocupante, parece
ser que se confirman los datos que se están dando en estos
momentos, se confirman las noticias que estamos recibiendo
sobre el presupuesto que está confeccionando por el
Gobierno central. Parece ser que vamos a tener problema de
financiación puesto que el Gobierno central, el Gobierno del
Partido Popular, está recortando de manera seria e
importante las inversiones que se están haciendo en nuestra
comunidad autónoma.
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Desde luego, quisiera felicitar también al Sr. Conseller por la
disección que se nos ha hecho del régimen de financiación
autonómico que se había pactado hasta este momento y cómo ha
fracasado, especialmente por la tendencia a la baja del IRPF,
como nos ha hecho constar en la recaudación del IRPF y su
discordancia con lo que resulta del PIB.
Realmente, consideramos que debemos buscar un nuevo
sistema de financiación, que va a ser una de las tareas más
importantes, quizá, que va a tener esta conselleria durante los
próximos años.
Por lo que respecta al régimen especial, vemos confirmado lo
que nos temíamos, que tanto régimen fiscal, tanto que se había
hablado de régimen fiscal por gobiernos anteriores y solamente
teníamos humo, no hay nada, cero, nada en absoluto. Es urgente
que se concrete no ya eso que se llamaba régimen fiscal, que
perdió el carácter de fiscal y que perdió muchas de sus
características con las que se presentó en un principio por el
Partido Popular, y que acabó siendo lo que desde el Partido
Socialista le decíamos siempre que tenía que ser: una serie de
medidas compensadoras de la insularidad.
Y es en eso que tantas veces habíamos dicho, en esa serie de
medidas compensadoras de la insularidad, donde creemos que se
debe de ir concretando la actuación del Gobierno y, en especial,
de esta conselleria. Hay algunos informes que se han ido
haciendo por ahí, el informe Viola nos ha favorecido, el informe
Viola, pero todas estas cuestiones europeas que nos favorecen y
nos benefician tienen que ir concretándose puesto que aquí,
mientras se hacía el informe Viola en Europa, el anterior
conseller solamente tocaba el violón, vendía humo, no hacía
nada y no ha concretado ni una sola medida, ni una sola medida,
en aplicación de este régimen especial o medidas compensadoras
de la insularidad, como se debería llamar en realidad.
Es gratificante oír que el presupuesto va a tener, como una de
las cuestiones más importantes, buscar la cohesión social, una
nueva filosofía presupuestaria distinta de lo que hemos estado
viendo hasta ahora.
Y desde luego, el presupuesto base cero es algo que
esperamos con impaciencia, aunque, probablemente, sea muy
difícil que este primer año se pueda hacer ese presupuesto base
cero, porque creo que va a ser realmente difícil desliar todas las
trampas que tenía el presupuesto anterior y aclarar desde esa base
cero lo que corresponde.
La programación a cuatro años va a ser muy importante.
Hemos de dejar ya de improvisaciones, como se estaba haciendo
hasta este momento, y esperemos que el nuevo sistema contable
les ayude, siempre que no nos falle el sistema informático, que,
como hemos visto, está en una situación realmente precaria.
Sobre los aspectos tributarios, estamos de acuerdo en que la
Administración tiene que reorganizarse en esa ayuda a los
ciudadanos, mejorar los servicios de información, los servicios
de inspección tributaria.

Y en cuanto al uso de internet, creemos que es muy
importante que se estudie toda la repercusión que puede
tener en beneficio de la ciudadanía el uso de la firma
electrónica.
Por fin, ya era hora de que se empezara a hablar del
carácter social de las deducciones tributarias, desde luego,
son cuestiones a las que no estamos acostumbrados, y
espero que en esta nueva legislatura nos resulten ya
habituales.
Un tema también al que ha hecho el Sr. Conseller es el
de la ecotasa. La ecotasa, desde luego, se está cumpliendo,
lo que pasa es que nuestro partido y demás partidos del
pacto habían acordado es que se hicieran los estudios
convenientes para ver si se podía sacar adelante la
implantación de este mecanismo tributario. Deseamos que
esos estudios acaben cuanto antes y que, si es posible,
dentro de este año tengamos, por lo menos, una solución
clara; no queremos presionar porque sabemos que es muy
poco el tiempo que llevan en el cargo todavía, pero
confiamos que, si es posible dentro de este año, esté
resuelto, y deseamos que el Sr. Conseller haga todo cuanto
pueda para que tengamos claro qué es lo que se va a hacer.
Enhorabuena por dar contenido al Centre Balears
Europa. Estaba bien que este centro fuera un lugar de
pensionistas, y digo de pensionistas porque, a fin de
cuenta,s había mucha gente que solamente se dedicaba a
este centro para cobrar un sueldo por un cargo que
realmente no se ejecutaba, y me ahorraré los ejemplos que
todo el mundo conoce y recuerda.
Es un detalle muy interesante eliminar el papel en las
formas de pago y en la recaudación, y en este sentido quería
reenganchar con lo que había dicho antes, estudiar los
sistemas o la implantación de la firma electrónica, puede ser
muy positivo para nuestros ciudadanos.
Sociedades de garantía recíproca, pues han perdido su
finalidad. Realmente, no hemos sabido nunca qué finalidad
han tenido. La finalidad que más fama les dio fue dar
prestamos para que una determinada sociedad, Pla Divuit,
pudiera pagarse unas cenitas con cargo a los beneficios que
obtuvieran de una empresa subvencionada por este fondo de
garantía recíproca, como todos recordaremos. Si esa es la
finalidad que tenía, está bien que la haya perdido.
Realmente, tal como ha evolucionado el sistema
financiero en la actualidad, necesita un replanteamiento, y
creemos que es bueno que se aborde el problema que
significa este de las sociedades de garantía recíproca.
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Una serie de cuestiones más que ha planteado el Sr.
Conseller:
Sistema de adquisición centralizada, muy interesante; fichero
de proveedores, antes prácticamente no hacía falta, eran muy
pocos los proveedores, los conocíamos todos, era el mismo
proveedor el que atendía al montaje de las carpas en un torneo de
tenis que el que montaba todas las exposiciones que organizaba
el Govern, etc., etc., y no daré más datos tampoco para no
meterme mucho en ese tema, el cual confiemos que resulte del
pasado, ahora confiamos en que haya muchos proveedores y que,
entonces, un fichero esté más que justificado.
Respecto al juego, bien, es bueno enfocar el tema del juego
desde el punto de vista de la preeminencia de los intereses
públicos y no de los intereses privados, como en algunos
momentos se ha hecho. Hemos asistido a algunas polémicas muy
negativas para la imagen de la comunidad autónoma en
legislaturas anteriores, tema de casinos, tema de la quiniela
hípica, incluso, que fue sospechosamente acelerado por el
anterior conseller antes de abandonar el cargo y sin consultar,
como estaba obligado por un mandato parlamentario, a una serie
de instituciones, como tenía obligación de hacer, se aceleró el
tema de la quiniela hípica para dejarlo todo más o menos atado
y bien atado.
Confiemos que esa preeminencia de los intereses públicos
sea, tal y como dice nuestro conseller, la que funcione en
adelante.

Desde luego, el I+D es una apuesta de futuro. Realmente
sorprende y llama la atención, y uno siente una gran
vergüenza ajena y colectiva cuando vemos que somos los
segundos por la cola en estos momentos en inversión, en
I+D, en todo el país. Cuando el Gobierno anterior se llenaba
la boca hablando de que éramos tecnología puntera, etc.,
que todo iba a estar tan tecnológicamente adaptado en
nuestra comunidad autónoma, nos damos cuenta que al final
de todo eso somos la penúltima. Si no se llegan a poner,
¿qué hubiera sido de nosotros en cuanto a investigación y
desarrollo?
Confiemos que las nuevas direcciones generales y las
futuras nuevas consellerias sirvan para dar un gran impulso
a toda esta tarea.
Muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diéguez.
Els consellers poden contestar globalment o
individualment a totes les observacions o preguntes
formulades. Supòs que ho faran amb posterioritat.
Per tant, donarem la paraula al portaveu del Grup Mixt,
el Sr. Nadal.
EL SR. NADAL I BUADES:

Por lo que respecta a energía e innovación, nos encontramos
con una circunstancia novedosa en el Govern. Es realmente
increíble que a estas alturas no se tenga el problema energético
resuelto, después de 16 años de gobierno en nuestra comunidad
autónoma. Que se resuelva lo más pronto que sea posible, como
se suele decir, sin prisa pero sin pausa, porque es un problema de
gran importancia, y conviene tenerlo pronto arreglado; ahora, eso
sí, si tienen que encargar algún plan energético, no lo encarguen,
por favor, a una empresa privada proveedora de energía porque
el resultado del estudio puede ser previsible, seguramente la
energía más rentable será la de esa empresa privada proveedora
de energía; por eso, ruego que se lleve cuidado con a quién se
encargan los estudios que tengan que ver con el plan energético.
Ahorro energético, ciertamente es importante y confiamos
que las nuevas instituciones que se nos anuncian, el Instituto de
Energía y la Agencia de Energía, nos den soluciones nuevas.
La solución que hasta ahora manejaba para el ahorro de
energía el Govern en la pasada legislatura todos la conocimos, el
apagón, apagón generalizado en el mes de agosto, cuando todo
el mundo usa al máximo esa energía, o apagones más o menos
sectoriales, según vaya bien. Cambiemos el sistema del apagón
como método de ahorro de energía a un sistema más organizado,
y el Instituto de la Energía y la Agencia de la Energía creo que
servirán para ello. Que no se utilice ese sistema del apagón o
como el sistema que ha utilizado Gesa, que ha sido quitar las
oficinas de atención al público en las islas menores, con eso ha
ahorrado unas cuantas bombillas pero creo que ha fastidiado a
muchos usuarios.

Gràcies, Sr. President.
Bé, des d'Unió Mallorquina i el Grup Mixt ens felicitam
de la compareixença dels dos consellers, avui en aquesta
comissió, i del seu equip, al qual desitjam molts èxits en la
seva gestió.
Com a partit que dóna suport a aquest Govern, el
programa que ens han exposat els dos consellers, l'anàlisi
del qual farem, ens omple de satisfacció.
Anunciam que donarem suport a les actuacions en base
al programa que han exposat.
No obstant això, voldríem una sèrie d'aclariments.
El conseller d'Hisenda ens ha parlat del traspàs de
competències de l'Estat i a algunes de les quals de la manca
de finançament. Voldríem que el conseller ens aclarís
quines actuacions es pensen dur a terme per millorar aquesta
manca de finançament en les transferències de l'Estat i, de
la mateixa manera, quines actuacions es pensen dur a terme
per millorar el finançament de les competències que tenen
atribuïdes del Govern balear els tres consells insulars.
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Ens felicitam de l'impuls que es pensa donar al règim fiscal
especial. Volem que no quedi sense contingut i volem que en
aquesta legislatura, per això, felicitam el Sr. Conseller, es facin
tasques per omplir-lo de contingut i donar-li el sentit que, quan
es va presentar en aquest Parlament, tenia.
Voldríem també felicitar el Sr. Conseller per la iniciativa de
dur a terme una millora del pressupost en instaurar el pressupost
base zero, però li recomanaríem que aquesta actuació no la deixi
per a l'any 2001, sinó que faci esforços per fer-la a partir de l'any
2000, per la importància que això té per a la nostra comunitat
autònoma.
Pensam que el Sicode i les reformes que s'han de dur a terme,
no només per l'efecte 2000, sinó les que ha anunciat per a la seva
modernització, haurien de sr exportables als tres consells
insulars, a efectes d'intentar unificar la comptabilitat i el traspàs
d'informació entre les tres institucions, atès que els consells
insulars són també institucions autonòmiques.
També ens felicitam que es proposi l'adaptació de l'antiga
Llei de finances. Creim que és una iniciativa que ja era ben
necessària.
I ens agradaria que ens explicàs el desviament pressupostari
de la Conselleria d'Educació, del qual ens ha parlat a la seva
exposició.
Per altra banda, a la consellera d'Innovació Tecnològica i
Energia, també felicitam a ella i el seu equip.
Voldríem saber quina participació tindran els consells
insulars tant en el Pla director energètic com en l'Agència
d'Energia.
I pensam que les iniciatives que s'han de dur a terme en el
camp de recerca i desenvolupament són iniciatives a què s'ha de
donar suport, a què nosaltres donarem suport, sobretot el trasllat
a les empreses privades. Bé, a les empreses de tot tipus.
Nosaltres pensam que la iniciativa privada ha de gaudir dels
beneficis i ha de participar en aquesta recerca i investigació.
I res més. Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Nadal.
Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista, té la
paraula el diputat Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:
Gràcies, Sr. President.
Des del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista
agraïm aquesta compareixença del Sr. Conseller i de la Sra.
Consellera, així com de tot l'equip tècnic, en la qual ens ha
exposat un programa ample i dens, al qual, lògicament,
donarem suport i que, segurament, hi haurà altres
oportunitats de tractar amb més detall, perquè, com dic, ha
set una compareixença d'una densitat considerable.
Des de la coincidència amb els objectius programàtics,
simplement algunes qüestions que són de total actualitat en
aquestos moments, les quals, altres portaveus, també citen
i que tal vegada valdria la pena deixar-les una mica més
desenvolupades, més aclarides, com és el tema de les
transferències, tema recurrent entre tots però d'una
importància fonamental.
Està clar que les transferències de l'Estat a la comunitat
autònoma en tema d'educació ha estat completament
insuficient, insatisfactòria, això genera quantitat de
problemes, per tant, obliga també a la necessitat d'una
renegociació.
Quant a les transferències que han de caure en aquesta
legislatura, pel que fa a l'insalud, unes certes perspectives de
problemes, quant que l'Estat sigui prou generós o prou
equitatiu a l'hora de finançar aquestes transferències.
Bé, animam el conseller que sigui exigent en defensa
dels interessos de les Illes Balears i, en tot cas, seria bo, tal
vegada, major aprofundiment en quina és la situació actual
en què es troben aquests temes i si hi ha possibilitat
d'aconseguir un finançament correcte.
Però el tema de les transferències i també el finançament
d'aquestes mateixes transferències té l'altre vessant de tot el
que s'ha transferit i tot el que s'ha de transferir encara als
consells insulars. Segons objectius de tots els partits que han
format el pacte de progrés, s'ha d'aconseguir en aquesta
legislatura que els consells insulars esdevenguin uns
autèntics governs insulars, i per tant, s'ha d'aconseguir que
puguin gestionar el màxim de competències i que les
transferències siguin, també de part de la comunitat
autònoma als consells insulars, completament suficients.
També és un tema important, i ens felicitam que estigui
en l'agenda de la conselleria, el tema de donar contingut a
aquest règim especial per a les Illes Balears, el qual, al final,
s'ha quedat en una cosa molt reduïda a més de ser
absolutament ambigua. Això que havia de ser la gran
solució per a tots els problemes de les nostre illes, aquell
famós REFE, Règim econòmic i fiscal especial, el qual, al
final, va perdre allò d'econòmic i fiscal i es va quedar,
simplement, en una declaració d'intencions, és important
que es doti de contingut i que s'aconsegueixi que, realment,
es financiïn els costos reals que tenim per ser una comunitat
pluriinsular.
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EL SR. GOMILA I BARBER:
També ens felicitam que estiguin avançats els estudis en
relació amb el cànon ecoturístic, ecotaxa o com se'n vulgui dir,
però com que és un tema en què hi ha confusió, seria bo, tal
vegada, un pronunciament clar sobre quina és la situació actual
d'aquestos estudis i si realment es pensa que això serà aplicable
d'una manera molt pròxima.
Quant a l'altre apartat de la compareixença de la Sra.
Consellera, realment, compartim la seva preocupació per l'estat
en què ha trobat les coses, és bastant impresentable que aquesta
comunitat estigui en la situació tant de dedicació de fons con
d'instal•lacions, com ha manifestat quant a tots aquestos
problemes que hi ha. Evidentment, l'animam a dur endavant els
seus projectes i a canviar d'una manera radical la situació
heretada, la situació amb què s'han trobat.
De qüestions una mica concretes, en fi, com a diputat d'una
altra illa que no és la de Mallorca, quan es parla de diferents
temes, per exemple, de la recepció de televisió, ja quasi donava
per suposat la mala recepció que habitualment hi ha a les illes de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera, i ens deia que també a zones
de Mallorca es produïa una mala recepció. Hauríem d'evitar que
en el futur la notícia sigui que també a zones de Mallorca hi hagi
una mala recepció, però que es pugui considerar com a habitual
que a les altres illes la recepció sigui dolenta, i per tant que es
resolgui.
Sembla molt interessant tota la part que fa referència a
qüestions energètiques. a investigació, a estalvi, a eficiència
energètica. És un tema en què evidentment no s'havia fet res, que
aquest Govern sembla que ho agafa amb interès absolut. De fet
hi haurà competències compartides en dues conselleries
diferents, i esperam que hi hagi el màxim de coordinació, de
treball en comú, i que s'avanci en aquest sentit; i com aspectes
també a destacar el tema de les auditories energètiques, que és
molt interessant, i que per servir d'exemple pensava que s'hauria
de començar aplicant-ho als locals de la pròpia comunitat
autònoma, i tal vegada a aquesta casa mateix, que no és un
exemple en cap sentit, podrien servir de manera d'exemplificar
les possibilitats que hi ha en aquests sectors. Com ja he dit, supòs
que tendrem moltes altres ocasions de parlar d'aquests temes; i
per donar lloc sobretot al partit de l'oposició, que tendrà moltes
coses a dir, de moment res més, moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Ramon. Per part ara del Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista, té la paraula el diputat Sr. Gomila i Barber.

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller, Sra. Consellera, agrair en primer lloc
la seva presència i donar-los l'enhorabona pel seu
nomenament com a membres d'aquest Govern de progrés.
Des del PSM, com a partit que dóna suport al Govern, és
evident que compartim moltes de les qüestions que vostès
han plantejat, i per no fer-me cansat intentaré no reiterar
arguments que s'han utilitzat fins ara. Però s'ha de dir, i
sobretot ja que aquests dies s'han conegut els grans números
dels pressuposts generals de l'Estat, reafirmar que la nostra
comunitat autònoma va rebre la competència més important
de les que gestiona en aquests moments amb un dèficit molt
important, perquè aquests dies hem conegut que una de les
prioritats del Govern de l'Estat espanyol en els pressupostos
de l'any que ve ha estat incrementar la dotació en matèria
educativa de manera molt substancial, dotació que no sé si
arribarà a les comunitats autònomes que tenen aquesta
competència transferida, però que entenem que de qualque
manera ens discrimina, ja que l'Estat farà un esforç
important l'any que ve per millorar la seva educació, mentre
les altres comunitats que ja tenim aquesta competència, la
vàrem rebre tan sols fa un any, la vàrem rebre amb molt
manco recursos del que en aquests moments tindran
aquestes altres comunitats autònomes. S'ha dit que aquesta
ha de ser la legislatura dels consells; despús-ahir amb el
conseller de Presidència vàrem estar parlant de les tuteles
que hi havia a les lleis de transferències de cara al Consell,
i evidentment una de les tuteles més importants és el
finançament, que si no hi ha finançament de les
competències que el Govern transfereix als consells, és
evident que no es poden dur endavant en la manera que
seria desitjable.
Una altra qüestió que ha esmentat ha estat el Règim
Especial per a Balears. Des del moment que açò és una llei
de l'Estat el compromís ha de ser de l'Estat, i per tant la
feina del Govern, i fins i tot d'aquest parlament és exigir a
l'Estat que compleixi els seus compromisos, que compleixi
el que li obliguen les seves lleis, les lleis aprovades al
Parlament espanyol, i per tant que avanci en l'aplicació del
Règim Especial. Ja sabem que és molt esquifit, en
comparació amb el que va sortir d'aquest parlament, però és
el que hi ha, i per tant l'aportació que creim que s'ha de fer
des del Govern i des del Parlament és insistir que el Govern
de l'Estat compleixi amb allò que el Congrés dels Diputats
li va plasmar amb aquesta llei. Vostè ha dit que es faran
previsions per a tota la legislatura, creim que és una bona
mesura per no anar improvisant el que han de ser inversions
i en què s'han de destinar els diners d'aquesta comunitat
autònoma, però tal vegada perquè estam acostumats a veure
que quan es duen a aquest parlament els pressupostos de la
comunitat autònoma, els respectius consellers, almanco fins
ara amb el Govern del Partit Popular es passejaven per les
illes i deien la quantitat d'inversions que farien en aquella
illa o en aquella altra, que després vèiem com en aquell any
no s'executaven, ni al següent, ni al següent... Per tant li
demanaríem que aquestes previsions, i estam segurs que així
serà, siguin unes previsions realistes, i que s'executin
anualment les inversions que estiguin previstes.
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Ja ho han dit altres portaveus del Centre Balears Europa,
nosaltres li demanaríem que sigui un servei que la gent conegui,
que coneguin els empresaris, els estudiants, les associacions i les
administracions, i que sigui un servei utilitzat. En aquests
moments des d'Europa cada vegada es decideixen més coses,
cada vegada decideixen sobre més recursos, i per tant els nostres
ciutadans, la nostra societat civil hi ha de poder participar, i el
que sí que li demanam és que aquest centre sigui conegut i sigui
utilitzat per la societat civil de les Illes Balears.
Pel que fa a les societats de garantia recíproca, nosaltres ja ho
havíem denunciat en reiterades ocasions, i ens alegra que vostè
comparteixi aquesta opinió. És cert que en aquest moment al
mercat es troben ofertes molt millors del que ofereixen aquestes
societats, i que per tant de qualque manera han perdut la seva
funció, la seva finalitat d'ajudar els artesans, d'ajudar els petits
empresaris a muntar o millorar les seves botigues o les seves
instal•lacions.
Pel que fa a la Sra. Ramon, dir-li que m'ha sorprès de qualque
manera que ens digués que en aquests moments no hi pot haver
instal•lacions per aconseguir energia eòlica, perquè en aquests
moments a Menorca hi ha reiterades peticions a ajuntaments,
demanant interès social per posar aquestes instal•lacions, i que
no hi hagi una normativa que ho reguli ni la manera d'instal•lar
ni la manera de connectar-ho a la xarxa, quan en aquests
moments hi ha una demanda des del sector privat per posar
aquest tipus d'instal•lacions, la veritat és que ens ha sorprès que
la situació estigués d'aquesta manera. El nostre grup ha proposat
en reiterades ocasions que des del Govern s'elaboressin
auditories energètiques, començant a l'Administració, sobretot
als ajuntaments, que són els que tenen l'enllumenat públic de les
ciutats. Evidentment la resposta sempre havia estat negativa, i
per tant també ens alegra que en el seu programa s'hagin previst
aquest tipus d'auditories, no només a uns programes per
aconseguir millores i estalvi energètic a les administracions
públiques, sinó que també s'intenti entrar dins el que és l'empresa
privada.
I pel que fa a les millores quant a informàtica, jo vull recordar
que els consells insulars, almanco el de Menorca i el de Mallorca
tenen consorcis on participen, en el cas de Menorca tots els
ajuntaments, en el cas de Mallorca no sé si tots, però sí que sé
que bastants; i que el que li demanaríem és que en lloc de fer
serveis o línies paral•leles, que el Govern també participés i
ajudés, no només als consells insulars, sinó que és un servei que
es dóna als ajuntaments perquè aquests puguin avançar en la
modernització de les seves infraestructures d'ordinadors per
donar un millor servei als ciutadans. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Gomila. Per part ara del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la diputada Sra. Cabrer.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar me gustaría
pedirle si podríamos intervenir dos portavoces del Grupo
Parlamentario Popular, uno para el tema de hacienda, y otro
para la consellera sin cartera, y si podemos intervenir, si
esta presidencia sería generosa, como ayer en la Comisión
de Economía, donde también intervinieron dos consellers en
el tiempo que tenemos asignado.
EL SR. PRESIDENT:
Aquesta presidència serà generosa amb el temps, sempre
i quan no la provoquin d'una manera exagerada, i també,
encara que no està previst en el Reglament, perquè parla
d'un torn per grup parlamentari, atesa aquesta situació
especial de dos consellers aquí, si volen fer ús dos
consellers, també ho consentiré.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Muchas gracias. En primer lugar quiero agradecer al Sr.
Mesquida, al Sr. Conseller, su comparecencia ante esta
comisión para explicarnos su acción de gobierno para los
próximos cuatro años, y agradecer también aquí la presencia
de su equipo directivo. Yo pensaba, Sr. Conseller, que usted
nos explicaría hoy nuevos proyectos de su consellería para
esta legislatura que ahora empieza, pero veo con cierta
sorpresa que su exposición se ha basado en grandes
principios y poca concreción. Usted concreta en la prensa,
usted ha dado varias ruedas de prensa y ha concretado
muchos temas de los presupuestos y de los nuevos
impuestos, pero no en esta cámara, no ante esta comisión;
y por tanto en mi intervención haré referencia a lo que ha
salido en los medios de comunicación para que usted me lo
confirme o me lo desmienta.
Sr. Conseller, en poco tiempo se debatirá en esta cámara
el Proyecto de ley de presupuestos de la comunidad
autónoma para el año 2000, y por tanto creo que los mismos
se debatirán en su momento en profundidad, pero no creo
que debamos dejar pasar esta oportunidad para que usted
hoy nos concrete cómo se están elaborando, en qué fase
están, y cuáles van a ser los objetivos y las prioridades del
mismo, si será el gasto social, si será el medio ambiente, y
sobre todo medidas concretas que van a concretar en
materia impositiva, de subvenciones o de empresas
públicas.

HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 2 / 30 de setembre del 1999

Sr. Conseller, usted en los medios de comunicación ha
hablado de presupuestos continuistas, y ha dicho que tendrían
que ser así porque el gasto ya estaba comprometido por el
anterior Gobierno. Y usted, Sr. Mesquida, sabe que esto es una
solemne tontería, que en el presupuesto de la comunidad
autónoma existe un margen de maniobra de al menos 50.000
millones, y a nosotros nos gustaría saber en este margen cuáles
van a ser las prioridades del pacto de izquierdas. Por lo tanto, no
sé usted a quien quiere engañar cuando habla de presupuestos
continuistas, porque a los ciudadanos les importa un pimiento
este tema; al Partido Popular usted en este tema sabe que no nos
puede engañar, y me gustaría saber por tanto a quien quiere
engañar cuando dice que no tiene margen de maniobra, porque
todos sabemos, o por lo menos los que hemos gobernado en
alguna ocasión en alguna institución, el difícil equilibrio que
tiene que hacer siempre un conseller de Hacienda entre las
distintas consellerías, y las disputas amigables que suelen
mantener las distintas consellerías cuando se elabora un
presupuesto. Por lo tanto, aunque yo sé que su trabajo es difícil,
y que usted debe hacer verdaderos malabarismos, me gustaría
que me concretase cómo va a ser el reparto presupuestario, no ya
entre las distintas consellerías, sino entre los distintos partidos
que componen el pacto de izquierdas, en definitiva cómo van a
repartirse el pastel.
Se anunció por ustedes que iban a hacer una auditoría de las
cuentas del Gobierno autonómico. Me gustaría que me
concretase en qué fase está, porque yo creo que ustedes se han
encontrado una de las cuentas más saneadas, una de las
comunidades autónomas más ricas y más saneadas en temas
presupuestarios, y creo que sería digno que usted hoy
reconociera de dónde hemos partido, para nosotros así sobre todo
aconsejar que ojalá en el futuro sigan las cuentas como han
estado hasta ahora, porque la verdad es que es una gran
incógnita, dadas las grandes medidas que están anunciando todos
sus consellers, de dónde van a sacar la financiación para los
grandes y miles proyectos que ustedes están anunciando, porque
usted sabe que no puede recurrir prácticamente a la deuda, a no
ser que usted pretenda romper los pactos estatales de todas las
comunidades autónomas, los pactos de consolidación con el
Estado, que me gustaría que me aclarase si usted piensa romperlo
y poner en peligro los fondos europeos en esta comunidad
autónoma.
Entrando en el tema de impuestos, no nos ha dicho nada sobre
la rebaja del canon de saneamiento de aguas. Por lo tanto me
gustaría, Sr. Conseller, que me dijera si piensan reducir el canon
de saneamiento de agua, en qué importe, cómo va a afectar ello
a los ingresos de la Comunidad Autónoma, y sobre todo a la
afectación de este impuesto al tema de aguas, que supongo que
no supondrá una disminución de gastos en las partidas
presupuestarias. En tema de deducciones autonómicas de renta
no ha comentado nada, usted ha anunciado en prensa una
deducción autonómica de vivienda para jóvenes de menos de 32
años; me gustaría que me explicara si se va a concretar, y cómo
se va a concretar, si va a afectar a los jóvenes que ya tienen
comprada una vivienda y están pagando una hipoteca, o si va a
ser para nuevas adquisiciones, y también que me hablase sobre
las deducciones autonómicas que existían hasta ahora.

Cuestión aparte merece el tema del impuesto turístico.
Sr. Mesquida, mucho se está hablando de este tema, y sin
entrar en sus disputas, o en sus contradicciones internas, y
sin entrar tampoco en el fondo del tema, que compete más
a la Consellería de Turismo, sí que a usted le va a
corresponder todo el tema de la gestión del impuesto. Usted
en los medios de comunicación ha señalado varias opciones
del impuesto turístico, ha hablado de implantar un recargo
aeroportuario, que sería una posibilidad, y me gustaría que
me concretase si ya ha mantenido reuniones con Aena o con
compañías aéreas sobre este recargo, y si se aclararía quién
sería el sujeto pasivo, si cualquier persona no residente en
las islas, desde el turista habitual hasta la persona que viene
a hacer negocios. También apuntó un recargo sobre
estancias hoteleras, supongo que por estancia hotelera se
entiende cualquier tipo de alojamiento turístico, porque si
no, sería una discriminación, y me gustaría también que me
aclarase si ha mantenido también contactos con las
asociaciones hoteleras sobre este recargo. Y también creo
que usted ha llegado a mencionar en prensa un recargo
sobre los coches de alquiler, que me gustaría también si me
podría concretar qué gestiones han hecho. También otra
opción que ustedes han barajado es implantar o crear un
fondo, en vez del impuesto turístico, con aportación del
Estado, de la comunidad autónoma y del sector turístico, y
me gustaría también si me podría especificar cuál sería la
aportación de la comunidad autónoma a este fondo, y cuál
consideraría usted que debería ser la aportación del sector
turístico, y también si este fondo se gestionaría por un
órgano autónoma, y qué figura jurídica tendrá este órgano
autónomo, si sería una empresa pública, si sería un
consorcio y qué personas e instituciones participarían en
este órgano autónomo.
Del impuesto en si, usted ha hablado de una recaudación
de 10.000 millones anuales, y según usted correspondería a
un euro o algo menos por sujeto pasivo, y me gustaría que
me explicara cómo ha hecho estos cálculos para deducir que
sería un euro o menos por sujeto pasivo, así como aclarase
cuál sería la base imponible, el tipo de gravamen, las
excepciones o las deducciones del impuesto. Y también creo
que ha anunciado en prensa, repito, porque aquí no ha
anunciado nada, un estudio sobre el impacto que tendría la
aplicación del canon en los turistas, Me gustaría saber si ya
han encargado el estudio, si lo piensan encargar, a quien, y
qué coste tendría el estudio. Ha dicho también que el
impuesto no servirá para financiar burocracia, sino que
servirá para financiar el medio ambiente, o inversiones
turísticas. Me gustaría que concretase exactamente qué es
de medio ambiente y qué de turismo se va a financiar,
porque usted ha hablado de una afectación demasiado
genérica, y el impuesto (...) ha de tener una afectación
concreta, y por lo tanto qué dinero se destinaría a medio
ambiente, de este impuesto, y qué dinero se destinaría a
turismo. Y supongo que esto no supondrá en ninguna
manera que el presupuesto habitual de gastos de la
Consellería de Medio Ambiente y de la Consellería de
Turismo se vea rebajado, porque si se va a suplir con este
impuesto, entonces sí que realmente estaríamos financiando
burocracia.
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Y por último en relación al tema impositivo, me gustaría que
me aclarase qué política impositiva van a llevar a cabo en el Parc
Bit, en el impuesto de transmisiones de patrimonios, y en el
impuesto de sucesiones y donaciones, y si piensan poner en
marcha alguna otra modificación de algún tributo ya existente,
o alguna nueva figura tributaria, si piensan implantar alguna más
en estos cuatro años, así como saber cuándo está previsto que
entre en esta cámara el proyecto de ley de medidas fiscales que
usted ha anunciado, con las deducciones fiscales que aprobó el
anterior gobierno.
Del tema de financiación, yo creo, Sr. Conseller, que decir
que el modelo de financiación del año 97 al 2001 es un modelo
fracasado, creo que es francamente muy fuerte. Usted sabe
perfectamente que este modelo beneficia en gran medida sobre
todo a la comunidad autónoma de las Islas Baleares, porque es
una de las comunidades autónomas más dinámicas que hay en el
Estado español. Intentar alinearse usted ahora con Castilla-La
Mancha, con Andalucía o con Extremadura, creo que es un error,
estas comunidades que no quisieron acogerse al sistema de
financiación usted sabe que se han visto perjudicadas, porque los
últimos años han tenido un gran crecimiento económico, y creo
que es un error que usted se intente alinear con estas
comunidades autónomas, será un gran error para Baleares si su
sistema, el sistema que usted va a defender para la próxima
revisión que haya de la financiación sea el del producto interior
bruto. Yo creo, Sr. Conseller, que es verdad que lo que ha hecho
el Estado al rebajar el impuesto sobre la renta de las personas
físicas, (...) hacer una rebaja en este impuesto, que efectivamente
se efectuó para el año 99, y que nos va a beneficiar a todos los
ciudadanos del Estado español, lo que ha hecho ha sido
garantizar en todo caso un suelo mínimo, que sería el producto
interior bruto, pero yo creo que el futuro de esta comunidad
autónoma pasa por la corresponsabilidad fiscal, no sólo en el
impuesto sobre la renta, sino en otros impuestos estatales, y por
lo tanto quiero que usted aclare hoy aquí si su política va a ser la
del producto interior bruto, el modelo anticuado, o si usted va a
fomentar una corresponsabilidad fiscal también en otros tipos
impositivos.
Del presupuesto base cero que usted ha anunciado para el año
2001, efectivamente no creo que usted lo pueda poner en marcha,
es muy complicado poner en marcha un presupuesto base cero,
que es un presupuesto donde se cuestiona uno todo lo que gasta
y se parte, como dice el propio nombre, desde cero. Nos satisface
esta nueva filosofía, y en la medida que usted considere, le
ayudaremos a conseguirlo. Pero nos gustaría que nos ampliase un
poquito esta información y nos explicase qué metodología de
trabajo va a seguir, y cuando piensa usted iniciar este trabajo de
presupuesto base cero.

Del régimen especial, usted ha señalado que lo trabajará.
Quiero dejar claramente aquí que desde el Grupo
Parlamentario Popular siempre le ayudaremos en el avance
del régimen especial, y la verdad, de su portavoz de su
grupo parlamentario, de humo, usted sabe que nada, que
existe un régimen especial hoy en Baleares gracias al
Partido Popular, que su partido votó en contra del régimen
especial para Baleares, y si existe el reconocimiento de la
insularidad a nivel europeo es gracias al Partido Popular. Sr.
Conseller, lo mejor no es enemigo de lo bueno, por lo tanto
corrija usted a su portavoz, y en el futuro ya le digo que de
la misma forma que ustedes no nos ayudaron a conseguir el
régimen especial para Baleares, nosotros sí que
intentaremos ayudarle en la medida de nuestras
posibilidades.
Del tema de consells insulares es conocido por la
opinión pública que los integrantes del pacto de izquierdas
han comprometido para su pacto de gobierno una
financiación adicional, sobre todo para el Consell Insular de
Mallorca. De hecho la Sra. Presidenta del Consell Insular el
otro día en prensa anunció unos presupuestos de 15.000 a
27.000 millones para el próximo ejercicio, que se
reconocería la deuda histórica de 4.000 y pico millones, y
que además habría una financiación adicional para aquellas
competencias que ya estaban transferidas. Por lo tanto, me
gustaría que me aclare si esto va a ser así, si los
presupuestos del Consell Insular de Mallorca van a
contemplar esta subida y este reconocimiento de todo ello,
y qué compensaciones habrá también para Menorca e Ibiza,
y sobre todo de dónde va a sacar toda esta financiación, si
alguna consellería va a ver mermadas sus partidas de gastos
para toda esta financiación que usted necesita.
También en relación a los consells insulares me gustaría
saber si piensan presentar en esta cámara el proyecto de
financiación definitiva de los mismos, y si en esta
financiación definitiva no encontraría usted más lógico
contemplar todas estas partidas adicionales para los consells
insulares. Y en relación también a los consells insulares, y
sobre todo a la isla de Formentera, me gustaría que aclarase
si en los próximos presupuestos se contemplarán partidas
específicas para paliar la triple insularidad de Formentera.
De empresas públicas, creo que usted ha anunciado una
nueva normativa para empresas públicas. Me gustaría
conocer el alcance de la reforma que piensa usted hacer en
empresas públicas, si va a ser con norma de rango legal, si
ya está avanzada o no la legislación concreta, y si piensan
ustedes cerrar alguna empresa pública. Y lo mismo en
cuanto a subvenciones, también creo que ha anunciado
usted una ley en materia de subvenciones, no sé si ha dicho
exactamente ley u otro rango normativo, que me gustaría
conocer, y también si la tienen avanzada y cuándo la
piensan entrar en este parlamento.
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Entrando ya en temas concretos del presupuesto, me gustaría
saber el tema de las pensiones, creo que este mes de noviembre
han anunciado una subida para los pensionistas, me gustaría
saber el importe concreto que va a suponer la subida que van a
ver reflejados los pensionistas, el importe concreto y el importe
global que supondrá para la comunidad autónoma, y también en
los próximos presupuestos la partida concreta de pensiones que
se va a contemplar. Del tema del tercer mundo, si ya se va a
contemplar el porcentaje del 1,1%, como creo que anunció el Sr.
Antich en su discurso de investidura. Me gustaría también saber
qué cantidad económica se va a destinar al pacto por el empleo,
que creo que ustedes ayer tuvieron una reunión con los sindicatos
y con los empresarios, y habrá una partida específica para el
pacto para el empleo, y de qué forma van a hacer el seguimiento
los sindicatos y los empresarios del presupuesto de la comunidad
autónoma, si van a ir compareciendo los distintos consellers en
la Mesa de Diálogo Social, o cómo lo tienen ustedes previsto
para que efectivamente los sindicatos y los empresarios controlen
la ejecución presupuestaria de la comunidad autónoma.
En cuanto ayer el Sr. Sampol en la Comisión de Economía
anunció un nuevo recinto ferial para Baleares. Me gustaría saber
si va a contemplar una partida concreta. Yo la verdad es que creo
que hay un poco de contradicción, porque el Sr. Sampol yo
pensaba que iba a hacer una política ferial de reducción, porque
había reducido personal por motivos tecnológicos y estructurales
de la empresa, y ahora habla de incentivar la política ferial en
Baleares. Asimismo en el tema de educación se anuncia un
déficit de las transferencias de educación, las que consiguió
nuestro partido, cuando el Sr. Crespí se conformaba con 35.000
millones para las transferencias de educación. Veo que ustedes
ahora reconocen que no, que ni siquiera los 41.000 millones que
consiguió el Partido Popular, y por lo tanto, dado que está tan
mal la educación, me gustaría saber si mientras negocian ustedes
la financiación de la transferencia, van a poner un suplemento de
crédito para esta consellería los próximos presupuestos...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Cabrer, hauria d'anar acabant.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Sí, ya acabo, en un segundo acabo. ...y también si en la
homologación del personal docente, si ya se va a contemplar la
homologación con el personal de la comunidad autónoma en los
próximos presupuestos.
Ya para concluir, me gustaría que me concretase el gasto
anual que ha supuesto el capítulo 1, el aumento de altos cargos
del nuevo equipo. Y del tema de juegos, usted ha dicho que lo
mantendrá como hasta la actualidad, pero creo que se había
anunciado por el pacto la creación de una entidad de juegos y
loterías, y la puesta en marcha de la quiniela hípica, que me
gustaría también si me lo pudiera concretar. Y por lo que
respecta a Isba, no me ha quedado claro si usted piensa retirar la
aportación de esta empresa, parece que los demás partidos así lo
han interpretado, y me gustaría que dejara claro si piensa retirar
la participación del Govern, como ha anunciado su portavoz el
Sr. Diéguez. Muchas gracias.

EL SR. CAMPS I COLL:
Gràcies, Sr. President. Agrair primer de tot la
compareixença de la consellera sense cartera per la seva
compareixença i explicació voluntarista, atès que en res no
es pot comprometre, perquè no té competències encara. En
qualsevol cas, el que sí m'agradaria és que poguéssim
definir un poc qui té competències en energia. És a dir, ahir
varen venir el Sr. Sampol i el Sr. Mayol, i ens varen
comentar que durien endavant tot un programa de xarxa
d'electrificació rural. Per tant, quina competència és de qui?,
i després Medi Ambient també té unes direccions generals,
quines competències té Medi Ambient amb vostè? En
qualsevol cas, dir que en aquesta comunitat autònoma no
s'ha fet res de planificació energètica d'energia, jo crec que
és que Medi Ambient no li ha passat els papers que té. En
tot cas, hi ha dades publicades, hi ha plans, hi ha
programacions energètiques fetes, i nosaltres amb molt de
gust les hi facilitaríem, si és que no les troba.
Li puc dir que dins les partides pressupostàries any rere
any hi havia per energia, per eficiència energètica, que
podien ser destinades a auditories energètiques a
ajuntaments i empreses, i també per particulars. I en
qualsevol cas també en energies alternatives, la nostra
comunitat autònoma vostè sap que és la que més metres
quadrats de plaques solars té instal•lats per habitant, i açò jo
crec que és una dada importantíssima de l'esforç que la
comunitat aquesta ha fet en instal•lació d'energia solar. Però
és que energia eòlica a Menorca últimament s'han presentat
tres plans per fer energia eòlica, que si no entenem que
Medi Ambient ha dit que no la farien. M'agradaria la
consellera si creu oportú que aquesta és una bona energia
alternativa, que no contamina, i que és alternativa a l'energia
contaminant que vostès proclamen.
També en cogeneració li he de dir que si vostè va a
Felanitx, hi ha una fàbrica de totxos, a sa Teulera, que allà
fan cogeneració energètica, és a dir, s'havien recollit tots els
olis pesants de tota la comunitat autònoma, es duia allà, es
cremava i tenia doble funció: s'eliminaven els olis, i després
feia cogeneració, que es venia a Gesa el sobrant, a més de
donar la calor als forns de la fàbrica. També en fotovoltaica
vostè sap que a Menorca, millor dit a Maó, hi ha un institut
que té instal•lades fotovoltaiques, i que el sobrant també el
ven a Gesa. En qualsevol cas, també s'ha de dir que els
plans energètics estan ultimats, i l'únic que vostè ha de fer
és dir a veure a on el tanc de gas liquat s'ubica, és a dir, al
port de Palma, a Llucmajor a s'Estalella, o al Port d'Alcúdia;
i açò és l'únic problema que hi ha actualment per
desbloquejar el programa energètic de futur de la nostra
comunitat autònoma. Com vostè sap, pel mes d'agost és
quan hi ha unes puntes altes. Però és que a més a més vostè
sap que a Son Reus també hi ha energia, vostè sap que amb
les deixalles, cremant-se, es fa energia elèctrica, que vostès
estan pendents de donar el vist-i-plau a l'alta de tres
turbines, que a mi m'agradaria que ho fessin el més aviat
possible, perquè també és una més possibilitat de font
energètica que ven a Gesa.
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Si nosaltres, i vostè, hi ha bons tècnics a la Conselleria, vostè,
que sempre hem estat present als fòrums europeus, i tant és així
que la cimera que es veia a la Comissió Europea d'energies
insulars, que es va fer a Palma, va ser gràcies al fet que els
contactes i les relacions són molt bones i profitoses. A mi
m'agradaria que vostè l'aprofités, aquesta bona relació que
nosaltres tenim amb Brussel•les.
També, si vostès fan i optimitzen els tres sistemes, el de
Mallorca, el de Menorca i el d'Eivissa, vostè sap que Mallorca i
Menorca estan unides per cable i que la central de Maó no
sempre és operativa, i els de Marratxí en fan el control, segons
sembla, hi ha un pla que unirà Mallorca amb Eivissa, i després
ha de passar per Morna. Jo li deman si soterraran els cables d'alta
tensió, perquè hi ha una sensibilitat molt gran a Eivissa per
aquest fet, i quina política tenen vostès de soterrament de cables
d'alta tensió tant a Mallorca, a la Serra Nord, com a Menorca.
Del pressupost de l'I+D, quan vostè tengui unes partides
pressupostàries o un programa molt més aclarit, i hi tengui
competències, vengui aquí i ens l'expliqui, perquè nosaltres
consideram d'una gran importància aquest tema, i crec que val la
pena una compareixença monogràfica sobre aquesta qüestió i que
es digui d'una manera molt més extensa.
Em diu que el Sicode cau i tot açò (...). Al conseller, no li va
caure mai el Sicode, ha de ser des que hi són vostès, que cau tot.
Vostè sap que el Sicode és un sistema informàtic de les
comunitats autònomes, compari'l amb altres comunitats
autònomes, i tampoc no està tan malament.
Així i tot, m'agradaria parlar de tres qüestions: El Parcbit.
Què en farà, el Parcbit; què farà de Bitel i què farà de la fundació
Ibi.
A més a més, m'agradaria saber quins projecte tenen per a la
televisió autonòmica.

EL SR. CONSELLER D'HISENDA, PRESSUPOSTS,
ENERGIA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (Joan
Mesquida i Ferrando):
Gràcies, Sr. President.
Veient que molts portaveus han analitzat i han fet
qüestions de temes molt similars, en tot cas, faria una
intervenció conjunta, en comptes d'entrar en les
intervencions de cada un dels portaveus.
S'ha parlat aquí del que poden ser els retalls del
pressupost general de l'Estat en matèria d'inversió a Balears.
Nosaltres, en aquest moment, analitzam les xifres de la
inversió territorialitzada i voldria dir que aquest tema ens
ompliria de preocupació si, com ha manifestat el Govern
central, aquest pressupost de l'any 2000 serà el pressupost
de bonança econòmica, seran uns pressuposts expansius,
que milloraran totes les inversions, que s'augmentaran les
inversions. Lògicament, aquesta disminució del 24% en
aquestes primeres xifres que surten, ens preocupa.
És voluntat de la conselleria, pel que fa a l'administració
tributària, tema que pràcticament només ha tocat un
portaveu, ajudar el contribuent, no tant fer una labor
persecutòria, sinó ajudar el contribuent.
El pressupost de base zero, en definitiva, el que intenta
és qüestionar totes les despeses que, lògicament, es poden
qüestionar. Evidentment, aquí hi ha una administració
autonòmica, hi ha uns funcionaris, hi ha uns compromisos
de serveis establerts que, lògicament, s'hauran de completar.
Jo crec que en cap moment he parlat aquí de pressuposts,
ni aquí ni a fora, continuïstes, mai no he emprat aquesta
paraula, no seran uns pressuposts continuïstes, com no podia
ser d'altra forma, sinó que seran uns pressuposts de
transició.

Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Camps. Correspon ara respondre als consellers.

Aquests pressuposts, lògicament, no és aquí el moment
d'entrar a analitzar-los. Jo crec que la portaveu del Partit
Popular havia vengut amb una intervenció ja feta i ha volgut
aclarir dubtes sobre determinats temes que, lògicament, han
sortit per la pressió que hi hagi pogut haver, temes fins i tot
d'estudis o d'anàlisis, però no és el moment ara i aquí
d'entrar a analitzar quina serà la despesa a un pressupost que
en aquest moment no ha passat per consell de govern, que,
lògicament, hi haurà el moment perquè cada conselleria
vengui aquí i expliqui el seu pressupost i es pugui fer aquest
debat.
Transferències als consells insulars. Pel que fa referència
a les transferències als consells, s'analitzarà el dèficit de
finançament, que està absolutament detectat, de les
competències que s'han transferit els darrers anys als
consells. Aquest dèficit de finançament, que en aquests
moments s'està avaluant, s'incorporarà als pressuposts per
tal de corregir les mancances.
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També han parlat els diferents portaveus del dèficit en
educació. El portaveu del Partit Popular ha dit que han estat unes
competències molt ben transferides. Permetin-me que els conti
una anècdota que em va passar dimarts, motiu pel qual no vaig
poder ser aquí, en la sessió del Ple del Parlament. Vaig anar a la
presentació de l'informe de les autonomies al Senat. Quan vaig
parlar amb la presidenta del Senat, lògicament em vaig presentar
com a conseller d'Hisenda, que venia en representació del
president de la comunitat autònoma, i amb més gent davant, i em
va dir: "Oye -expressió textual- qué bien que os hemos transferido
las competencias en educación, que bien transferidas". Bé, idò,
aquestes competències tan ben transferides fan que, en aquest
primer any de gestió, i nosaltres no hem tocat res, absolutament
res, tenguin un dèficit aproximat de 5.000 milions de pessetes.
On és la transferència tan ben feta, quan hi ha 3.900 milions de
pessetes de despesa de personal a centres públics i a centres
concertats?, on és aquesta transferència tan ben feta quan, per
exemple, ens trobam amb obres fetes sense expedient de
contractació, complement del conservatori, 238 milions de
pessetes; obres menors, 360 milions de pessetes; hi ha un
conveni no signat formalment per a la construcció de l'institut de
Sineu, s'ha hagut de fer una modificació de crèdit de 220 milions
de pessetes; lloguer d'edifici dels Geranis, 25 milions de
pessetes; factures dins calaixos, 63 milions de pessetes. Aquestes
competències no devien estar tan ben transferides quan, sense fer
res nosaltres, res, s'ha vist que en aquest primer any hi ha aquest
dèficit de quasi 5.000 milions de pessetes.
Règim especial de Balears. La veritat és que no m'agrada
habitualment, ni mai, emprar expressions malsonants i no
recolliré l'expressió a qui es vol enganar o a qui es deixa
d'enganar. Quant al règim especial de Balears, el que és cert és
que aquí es va produir un tema, que és que el Govern es va
plantejar una gran operació de màrqueting polític. Les Illes
Balears, el concepte d'insularitat, s'havien de fer valer davant
l'Estat, davant Brussel•les, i es va plantejar un règim econòmic
i fiscal diferenciat. Vostès, segurament, recordaran que el
president Matas va anar a Canàries a intentar explicar i a intentar
torbar també el suport dels partits de Canàries al règim fiscal, ja
que compartíem amb Canàries la insularitat, la pluriinsularitat,
lògicament, no compartíem el que era aquest fet d'allunyament
de territori ultraperifèric que té Canàries i que no té Balears.
Aquesta visita va ser la visita més accidentada d'un president de
comunitat autònoma que es recorda. Hi va haver una tensió
absolutament brutal, i aquesta tensió no es va aturar només a
Canàries, aquesta tensió es va continuar produint a tots els
representants del Partit Popular a Madrid, i, casualment, al llibre,
a la presentació del qual vaig anar l'altre dia, un llibre que se'ns
va donar al Senat, hi ha un capítol dedicat a aquest tema, si m'ho
permeten, els el llegiré.
"Proyecto de ley de régimen económico y fiscal de Baleares.
Puede afirmarse, por tanto, que el Gobierno balear como el Partido
Popular habían hecho de la aprobación de esta ley su principal
objetivo político. El texto originario era muy ambicioso y contenía
numerosas bonificaciones, a las que el Gobierno debió renunciar
ante la evidencia de que serían inadmitidas por las instancias
centrales del Partido Popular. El Partido Socialista votó,
finalmente, a su favor tanto en el Congreso de Diputados como en
el Senado. No puede ignorarse que el contenido de la ley no resulta
de gran trascencedia desde el punto de vista material o práctico,
pues la mayor parte de su articulado se ha configurado como
normas principales o mandatos al legislador".

Si això no vol dir fum, no sé què vol dir fum.
És a dir, el règim especial ha quedat com una llei en què
tots són comissions que s'han de constituir bilaterals amb
l'Estat per a determinats temes perquè s'intenti compensar
la insularitat, és a dir, anirem a Madrid consellers, tècnics,
a demanar, serà una processó, i la farem, es farà aquesta
processó petitòria, però sempre estarem subjectes al que
Madrid digui. Fins ara, els antecedents jo crec que no són
massa esperançadors.
En els pressuposts generals de l'Estat de l'any passat i en
els pressuposts generals de l'Estat d'enguany les quantitats
que hi ha per a aquest tema jo crec que són bastant
esquifides, però nosaltres agafam aquest tema del règim
especial sabent que els resultats sempre estaran al que es
determini, al que vulgui el Govern central, i ja veure quins
seran els resultats, però també hem de dir que s'ha perdut un
any, perquè, aquesta Llei de règim especial, va un any que
va sortir i únicament el que s'ha fet ha estat constituir
comissions.
Després s'ha parlat de societat de garantia recíproca. Una
de les coses que he vengut reiterant aquests primers dies de
govern és que no s'han d'eliminar les coses pel mal ús que
s'hagi pogut fer de determinats instruments.
Suprimir empreses públiques. Si determinades empreses
públiques han estat utilitzades per a contractació de
personal, per a contractacions de serveis a determinades
empreses, s'ha fet una mala utilització de l'empresa pública,
no vol dir que el model d'empresa pública sigui dolent. La
societat de garantia recíproca, si ha tengut determinats
temes de mala gestió o d'utilització, com s'ha manifestat
aquí, irregular de determinats temes, nosaltres no pensam
que això ens hagi de dur que el Govern hagi de retirar
l'ajuda a aquesta societat de garantia recíproca, i, si mes no,
crec que de les meves paraules s'ha vist clarament que el
que volem és potenciar-la.
Ens plantejam abaratir els costos dels avals, per una
banda, que sigui la pròpia societat; per d'altra, intentar
augmentar, si és possible, les aportacions de la comunitat
autònoma; intentar aconseguir de les entitats financeres que
també rebaixin els seus marges, i també hi ha un altre tema
molt important, que si es consideren les societats de garantia
recíproques entitats financeres, allò que es coneix com a la
dotació de provisions tècniques passarà del 8%, com hi ha
ara, cosa que fa augmentar molt els seus costos, a l'1'8%.
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És a dir, crec que queda clara quina és la voluntat del Govern
en matèria de la societat de garantia recíproca i de posar-la, com
a instrument, al servei de les petites i mitjanes empreses.
Pel que fa referència als traspassos de competències de
l'Estat, he manifestat abans que obrirem una negociació amb el
Govern central per analitzar aquest desviament i per intentar la
compensació d'aquest dèficit en educació. He de dir que hi ha
predisposició. Lògicament, si aquesta predisposició del Govern
central existeix, jo aquí la vull manifestar públicament, i em
pareix estupend.
Pel que fa referència a altres transferències de l'Estat cap a
Balears, hi ha un tema molt important, que és la sanitat. No
frisarem en aquest tema. Tots els traspassos de competències de
sanitat a les comunitats autònomes, tots, han provocat important
desequilibris financers a les comunitats que han rebut aquestes
competències. Nosaltres volem aprendre de les altres comunitats
autònomes. Estarem en contacte amb les altres comunitats
autònomes, veurem quins problemes han tengut i com els han
solucionat, i, lògicament abordarem una negociació que tendrà,
com a valor afegir l'experiència d'aquestes altres comunitats
autònomes.
Tema de cànon ecoturístic. Li vull dir, a la portaveu del Partit
Popular, que aquest conseller en aquests dos mesos només ha fet
una roda de premsa, que ha estat per comentar les dades de
conjuntura, roda de premsa, això és una entrevista, no, roda de
premsa. En aquest tema aquest conseller dirà el que ha dit des del
principi. Hi ha un compromís des del pacte de govern d'estudiar
les fórmules més adients per a la implantació d'un cànon
ecoturístic. Aquesta és, i no una altra, la labor del conseller
d'Hisenda, analitzar fets imposables, analitzar subjectes passius,
analitzar problemes de gestió tècnica d'implantació, problemes
de gestió jurídica, d'implantació, per tenir les màximes garanties,
si el Consell de Govern decideix tirar endavant aquest tema, que
no li passarà, a aquest Consell de Govern, el mateix que va
passar a l'anterior Govern amb l'impost sobre instal•lacions que
incideixen en el medi ambient, que va ser recorregut.
Miri, si les finances de la comunitat són bones, són dolentes,
si hi ha hagut bona gestió o mala gestió, podríem parlar durant
molt de temps d'aquest tema. Ni tot s'ha fet malament ni tot s'ha
fet bé. Hi ha hagut determinats temes relacionats amb empreses
públiques absolutament lamentables: Foment Industrial; la
Societat Balear de Capital Risc, una actuació absolutament
desgraciada per part del Govern va dur a la fallida de la qual, i
l'altre dia un important financer ens deia que ell va rebre moltes
pressions per perdonar el deute amb aquesta societat, però,
lògicament, el va haver d'executar. La sensació que vaig tenir en
aquell moment, de trobar-me davant un representant d'una entitat
financera que em comenta que va rebre totes les pressions del
món perquè es perdonàs un deute, francament, això em deixa
absolutament descol•locat, i crec que mai en la vida no em
voldré tornar a trobar amb una situació similar.

Ha demanat la portaveu del Partit Popular si
mantendríem els compromisos de l'escenari pactat del Pla
d'estabilitat de la Unió Europea. Li vull dir que la voluntat
del conseller d'Hisenda és plantejar al Consell de Govern el
manteniment de tots aquests compromisos. No ens podem
endeutar molt més perquè vostès també s'han endeutat
bastant. En aquest moment, si vostè sap quin és el deute de
la comunitat autònoma, sabrà que parlam, aproximadament,
de 60.000 milions de pessetes. Vostè sap quin és l'escenari
pactat per a l'an que ve, d'endeutament? 1.500 milions de
pessetes. 1.500 milions de pessetes per 14 anys serien uns
19.000, 20.000 milions de pessetes; fins a 66.000 milions de
pessetes, encara hi ha marge. No vull donar a entendre que
aquesta serà la línia d'endeutament.
Per a l'any que ve, l'escenari pactat són 1.500 milions de
pessetes; per a l'any 2000, l'escenari pactat és zero
d'endeutament.
Voldria també reiterar un tema en el cànon ecoturístic.
A mi em sorprèn que se'm demanin explicacions per part de
la portaveu del Partit Popular quan nosaltres hem analitzat
documents que hi havia a la conselleria, fins i tot hi havia un
text articulat datat el mes d'abril de 1999. Per tant, em
sorprèn que em digui quin serà el fet imposable, quin serà
el subjecte passiu. Nosaltres, com a persones a qui agrada
fer les coses bé, hem analitzat el projecte que tenia el Partit
Popular sobre aquest tema, i, segons ens diuen, aquest
projecte no es va dur endavant perquè hi va haver molta
pressió de determinats sectors, i, lògicament, davant la
pressió, era el mes d'abril, estàvem davant unes eleccions,
no convenia indignar ningú i el projecte es va guardar dins
un calaix.
A posta, si vol, li puc donar els papers que hi ha per la
conselleria i els estudis que des de l'any 95 reiteren la
necessitat de procedir a inversions en temes
mediambientals, com a sector estratègic i de valor afegit per
al turisme.
El tema del fracàs del sistema de finançament autonòmic
és un tema complicat, i jo he intentat, amb la meva
explicació, intentar simplificar-lo perquè tothom l'he
entengués. Si es pacta un sistema que provoca un
enfrontament brutal entre les comunitats autònomes, s va
rompre el consens constitucional que hi havia en matèria de
finançament autonòmic, molt important, perquè és un tema
que, lògicament, desperta recels i desperta problemes de
relació entre diferents comunitats autònomes. Es munta el
gran enrenou d'anar cap a un nou sistema, que el que es
plantejava era corresponsabilitat fiscal, i es diu: Bé,
participació en IRPF, 15%, 15% les que tenguin les
competències en educació, capacitat normativa sobre els
tributs cedits, corresponsabilitat fiscal. Què ha passat amb
aquest sistema? Bé, un any després o mesos després de
posar-se en marxa el sistema, algú diu: Si l'evolució de
l'IRPF continua sent la que és, que cau i que evoluciona
molt més el producte interior brut, ens podem trobar que les
comunitats autònomes rebran menys doblers que els que
rebien l'any passat, i automàticament es produeix una reunió
del Consell de Política Fiscal i Financera, on es fa la
reforma de la reforma, i s'hi introdueix una nova garantia, i
es diu que allà on es deia que la participació dels ingressos
seria fins el 90% del producte interior brut, ara es diu que es
garantirà l'evolució del PIB nominal.

HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 2 / 30 de setembre del 1999

Jo crec que, amb el símil que he posat, queda molt clar que el
sistema ha fracassat, per què? Perquè el que funciona són les
garanties, és el que dóna suport i no és el nucli del que era el
sistema de finançament. El vaixell no es mou amb els motors
principals, això ja està mort, no existeix. Per tot això, no calia fer
tot aquest muntatge, haguessin deixat que continuàs el sistema de
finançament anterior, haguéssim actualitzat les variables de
població, que vostè per ventura sap que es varen emprar les
variables de població de l'any 88, quan s'haurien pogut emprar
les del l'any 95, i, a nosaltres, per ventura ens hauria anat millor.
Veim també que altres imposts evolucionen molt millor,
derivats de la situació econòmica, l'IVA, determinats imposts
especials. Si s'hagués plantejat un sistema de participació en
aquest tipus d'impostos, també, possiblement, ens hauria anat
bastant millor.
El control sobre les empreses públiques és un tema que durà
molt directament la Intervenció General. Les empreses públiques
s'hauran d'adaptar a tots els requeriments de les lleis, lleis de
contractes, jo estic cansat de veure que algunes auditories de les
empreses públiques, tenen informe favorable o net però d'altres
amb informe de no opinió, això vol dir que brut, estic cansat que
un dels comentaris que fan els auditors és que no es compleix la
Llei de contractes pel que fa a la publicitat i concurrència, això
vol dir que es contracta sense donar publicitat a les
contractacions, es contracta sense garantir que tots els proveïdors
es puguin presentar amb igualtat de condicions. Vaig donar
instruccions a la Intervenció per tal que això es corregeixi i que,
si hi ha problemes per complir amb aquesta normativa, se
solucionin. No m'agradaria que les auditories de les empreses
públiques continuassin mantenint que no compleixen amb la Llei
de contractes.
El tema de les subvencions. Control absolut de les
subvencions i control posterior amb rigor. Què vol dir això?
S'han analitzat casos d'ajudes públiques i un elevat nombre de
controls posteriors han posat de manifest que aquestes ajudes
públiques no han complit les finalitats per a les quals estaven
establertes, per la qual cosa, s'havia d'haver procedit al
reintegrament. Jo he demanat a la Intervenció que em faci un
informe detallat, ja que és la pròpia Intervenció qui em diu que
ha detectat aquesta problemàtica, sobre per què aquestes
subvencions no es varen reintegrar i quins han estat els motius
pels quals el responsable polític, que és qui impulsa els serveis
a la conselleria, no ha dictat una ordre de reintegrament de les
subvencions.
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Pel que fa al tema de les pensions, es va adoptar un
acord en el Consell de Govern anterior. Nosaltres estam
analitzat, pressupostàriament, les disponibilitats per abonar
als pensionistes amb pensions no contributives i
assistencials, de jubilació d'invalidesa, una paga, que es
faria dins el mes de novembre, i en aquest moment xifram
una quantitat de prop de 300 milions de pessetes.
Pel que fa referència al 0'7, li he de dir que el compromís
que hi ha en el pacte de govern és arribar en la legislatura a
l'1%. Com a conseller d'Hisenda i com a portaveu que he
estat a l'anterior legislatura en temes de drets humans, li he
de dir que la meva voluntat seria que l'acostament a l'1% fos
el més aviat possible i que no coincidís amb l'any electoral,
com es va fer a l'anterior legislatura.
La veritat és que he pres unes notes, no sé si m'he deixat
qualque cosa. En tot cas, si després hi hagués oportunitat, a
la contrarèplica ja la hi contestaria.
LA SRA. CONSELLERA
(Misericòrdia Ramon i Juanpere):

SENSE

CARTERA

Voldria donar les gràcies als portaveus han donat suport
i ànims i aclarir algunes preguntes o aclariments puntuals
que s'han fet.
Alguns preguntes anaven en el sentit de la participació
que podrien tenir els consells insulars. L'Agència d'Energia,
està previst que sigui un fòrum d'alta participació. Per tant,
la primera passa, que seria la passa corresponent a l'Agència
d'energia, ja seria el primer lloc on trobaríem una
participació dels consells i, lògicament, també d'altres
forces socials.
També he d'aclarir que les iniciatives d'R+D corresponen
a les iniciatives de recerca i desenvolupament. Lògicament,
no existiria la idea de desenvolupament si no tenguéssim
clar que les activitats de recerca s'han de traslladar
directament, el màxim possible, a les empreses.
També respecte de la pregunta de la recepció de la
televisió a Eivissa i Formentera, ja sé que no és cap honor
incloure-hi alguna zona de Mallorca, però aquesta seria la
situació. Per la nostra banda, manifestam el compromís que
es millori la qualitat de recepció d'Eivissa, de Formentera i
pertot on pugui haver problemes.
Tenim pensat, quan es puguin posar en marxa, quan es
puguin iniciar, les auditories energètiques, començar per
aplicar-les a nosaltres mateixos, per tant, els edificis públics
i els edificis de la comunitat autònoma podrien ser els
primers subjectes d'això.
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A una pregunta del portaveu del PSM que se sorprenia que no
hi hagi normativa, nosaltres ens hem entrevistat amb la Direcció
General d'Indústria, i l'únic que hi ha és un esborrany, però la
normativa que fa referència al'energia eòlica no està aprovada.
Quant a les diferents preguntes que m'ha fet el portaveu del
Grup Popular, no sé si vostè i jo parlam del mateix territori. Que
vostè em digui que som la comunitat autònoma amb més metres
de placa solar per habitant, la veritat, fa vint anys que visc a l'illa
i no els he vist. Només tenen plaques solars les cases aïllades,
algunes cases aïllades rurals a les quals no arriba Gesa. Ara n'hi
ha unes, de què ja podem gaudir, farà aproximadament unes
setmanes s'han col•locat damunt un aparcament que hi ha davant
Marineland, però no sé, vostès, on veuen la immensa quantitat de
plaques solars.
I una cosa que sí que podem tenir clara, quan Gesa fa el
consum, és a dir, quantitat de consum, i el subdivideix, quantitat
de consum produït per carbó, quantitat de consum produït per les
noves unitats del Murterar, quantitat que per cable ve de
Menorca, i li vaig preguntar i el de les energies alternatives em
va dir: zero, rebutjable, comentari del Sr. Reus. Si som els que
tenim més metres quadrats no els devem tenir connectats a xarxa.

Respecte a allò de l'energia eòlica, per què Medi
Ambient no ha donat l'autorització. Fonamentalment perquè
no hi havia reglament i, a més a més, perquè jo supòs que
ells, que tampoc..., no són ells els que haurien de contestar,
l'impacte visual que en un moment determinat poden tenir
els generadors d'energia eòlica, pensi que aquests
generadors en alguna de les sol•licituds superaven els 14
metres d'alçada, tenien entre 14 i 20 metres d'alçada.
Plantegem, un lloc pla com Menorca, omplir-lo de molinets
entre 14 i 20 metres d'alçada com plantejaven algunes de les
sol•licituds; és, potser, bo de pensar que Medi Ambient hagi
volgut primer aclarir com s'havien de connectar, on
s'haurien d'ubicar per veure si al final això podia ser o no
(...).
Em compromet a venir a explicar les accions concretes
dins el camp d'R+D i supòs que Sicode que no queia al seu
temps és perquè no hi havia el Sun. El problema és que el
nou Sicode cau sobre el nou ordinador.
(Remor de veus)
EL SR. SECRETARI:

Empreses de cogeneració; en totes les Balears n'hi ha tres. És
important que existeixin aquestes tres empreses de cogeneració,
però si vostè fa una mirada al nombre d'empreses que fabriquen
electricitat o que tenen posada cogeneració a Catalunya estam a
moltíssima distància. De totes maneres la cogeneració, aquestes,
incloent l'energia que pot produir Son Reus, Gesa valora sobre
un 2% del total de l'energia produïda, és a dir, la suma global de
totes les empreses de cogeneració incloent la incineradora. Per
tant, no crec que tenguem una bona situació en aquest tema, quan
les estimacions que faria la comunitat europea és que Mallorca,
les Balears, podrien tenir sobre un 20% que la seva energia fos
obtinguda pel que serien les energies renovables.

Senyores diputades, senyors diputats, suspenem la sessió
per cinc minuts. Moltes gràcies.

Vostè m'ha preguntat com si fonamentalment tot el problema,
tot estigués fet i tot el problema fos realment on s'ubica el famós
tanc del gas. Tots hem vist el video preparat per Gesa, la
ubicació; tots sabem l'alçada que ha de tenir, totes les persones
que s'han posat una mica en energia, l'alçada que ha de tenir
aquest famós tanc de gas, una alçada de 40 metres,
aproximadament, entre 40 i 50 metres, amb la qual cosa és lògic
que la seva ubicació..., però ens hem de plantejar una cosa: tenim
clar el tema del gas? És que vostè em demana on situarem el
tanc, però tenim clar si realment el gas és una solució? Quina
xarxa de gas tindrem?, quines unitats de producció d'electricitat
poden anar amb gas?, i, a més a més, el gas, ha de pensar senyor
portaveu, que serà una solució a curt termini, és a dir, el gas ara
és una energia, d'entrada, el primer que diu Gesa és que el gas és
barat, però també era barat el petroli quan es va començar a
estudiar aquesta història, fins que s'uneixin els productors de gas
i el resultat sigui una pujada. Per tant, el tema del gas és un tema
que per part del Govern pensa estudiar-se, no demorar-se
infinitament, però que es posi en marxa l'Agència de l'Energia,
que opinin els diferents sectors socials implicats i, una vegada es
vegi que el gas és solució i per què és solució, llavors es
plantejarà la ubicació del tanc. A més a més s'ha de mirar si
tècnicament un dipòsit de 40 metres d'alt per una mesura més o
menys igual d'ample si és l'única solució tècnica possible. No
n'hi ha cap més?, s'han d'intentar esgotar totes les possibilitats,
que no estiguem buscant espai per a una cosa que no sigui l'única
alternativa.

LA SRA. CONSELLERA
(Misericòrdia Ramon i Juanpere):

EL SR. PRESIDENT:
Per inexperiència en aquestes feines, que esper corregir
en el transcurs d'aquesta legislatura, i també corregir l'error
que ha suposat sortir d'aquesta mesa sense poder-ho fer i
deixant la mesa sense el quòrum necessari.
Continuarà, per tant, la consellera amb la seva
intervenció.
SENSE

CARTERA

Bé, respecte als mitjans tècnics que ha dit que es
disposaven és veritat. La Conselleria de Medi Ambient
disposa d'un nombre de persones, exactament hi ha quatre
persones, de les quals crec que un és un auxiliar
administratiu, és a dir, és tot el que hi havia en el que era
l'antic servei d'energia. És una gent excel•lent, ha fet feina,
però comprendran que no podem pensar que amb aquest
nombre de persones es tinguin una gran quantitat de dades
i una gran quantitat d'informes, malgrat que, ja dic, aquestes
persones han fet una feina.
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Respecte al tema del soterrament dels cables, la Llei de les
elèctriques posa molt clara la distinció entre el que seria la
generació d'electricitat, la seva distribució i la seva
comercialització. Per tant, el tema del cable (...) pot ser per
empreses diferents, encara que en aquesta comunitat nostra una
sola i única empresa s'encarrega de la generació de l'electricitat,
la seva distribució i la seva comercialització. Per tant, el cablejat
seria un tema de distribució, amb la qual cosa la solució que s'ha
d'adoptar, la proposta, l'ha de fer la companyia encarregada de la
distribució i en el moment en què tinguem una proposta nosaltres
estam a favor que el cablejat faci el menor impacte possible, però
vull dir que és una responsabilitat de l'empresa de distribució
d'electricitat.
El tema que crec que en el moment en què s'han produït les
aixecades i les assegudes, estàvem parlant del tema del Sicode,
que deia vostè que en el seu temps no queia. El que a vostè no li
queia és el Sicode antic; en canvi el que cau és el Sicode 2000 i,
a més a més, cau en el moment en què corre damunt l'ordinador
nou. Per tant, no és que el Sicode estigui en contra del pacte de
progrés, sinó que es tracta de diferent model.
Vostè m'ha demanat informació sobre el Parc Bit, sobre Bitel
i sobre la Fundació Ibit. Jo crec que aquest tema és un tema per
tractar amb profunditat, no en aquest moment fer-li una
pinzellada de quina és la situació. Respecte al que seria el lobby
Bit o el grup Bit seria complicat, entre altres coses perquè li he
de dir que no és la mateixa la situació en què s'ha trobat el Parc
Bit, en què s'ha trobat Bitel, en què s'ha trobat la Fundació Ibit,
o en què s'ha trobat Art Bit. Parc Bit és una empresa totalment
pública, Bitel és una empresa participada, la Fundació Ibit és una
fundació amb una participació de Telefònica, Govern i Sa
Nostra, i Art Bit és una empresa privada amb participació
pública. Per tant, cada una d'elles, encara que formin part del
complex Bit, tenen unes missions i uns objectius completament
diferents i, lògicament, unes situacions completament diferents,
algunes d'elles realment problemàtiques, com per exemple
l'empresa Art Bit, que la situació en què està és una situació
realment molt problemàtica.
Quant al Parc Bit, la realitat -sense intentar entrar a fons en
tot- jo li puc fer un esborrany de resum sobre què és realment: és
un milió i mig de metres quadrats on uns senyors havien tengut
una visió, el conseller abans parlava de fum i jo crec que allà és
fum sòlid, en comptes de ser fum en estat gasós, ha passat a
liquat i ha arribat a tenir una..., amb la qual cosa hi ha uns
compromisos adquirits amb Europa als quals se'ls havia dit que
els edificis ja estaven pràcticament acabats, i qualsevol de vostès
que s'hagi passejat per allà haurà vist quina és la realitat. El que
és la urbanització, és a dir, tota la part d'obra civil, la part del
sistema d'energia, la part de..., són unes ofertes que varen sortir
al BOE dia 29 de juliol passat, amb la qual cosa en aquest
moment aquestes ofertes segueixen els tràmits que havien de
seguir, s'han presentat les empreses interessades en fer això, i és
un procés que, com que ja estava en marxa en el moment en què
nosaltres vàrem accedir al Govern, s'estan estudiant per part de
cada una de les empreses i s'estan redefinint quins són els
objectius que es pretenen aconseguir dins el Parc Bit. Nosaltres
creim que si té algun sentit el Parc Bit, té sentit com a un parc
científic i tecnològic vinculat a la Universitat i que compleix els
objectius que hem presentat en la idea d'R+D, és a dir, a la nostra
comunitat no existeix un espai, no existeix un lloc que concentri
tot el que vulgui fer aquesta comunitat i que actuï una mica de
motor per a impulsar la recerca i el desenvolupament, tant
l'originat per empreses públiques com amb participació privada,
i aquest és una mica l'objectiu que nosaltres tenim per a convertir
el Parc Bit. No té sentit com a urbanització, a Mallorca tenim
moltíssimes urbanitzacions i creim que el deure prioritari que
tenim com a responsables en aquesta comunitat és el de construir
un espai que impulsi la recerca i el desenvolupament, no crear un
espai per posar entre 4.000 i 10.000 persones més; no creim que
aquest sigui l'objectiu del Parc Bit.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Els grups que vulguin fer ús
d'un torn de rèplica... Algú més? Bé, per part del Grup
Socialista, endavant.
EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:
Gracias, Sr. Presidente. Únicamente para agradecer a la
Sra. Consellera y al Sr. Conseller las explicaciones y la
ampliación de información que nos han suministrado, y
también para agradecer la presencia de su equipo técnico, y
animarles y emplazarles para que los programas presentados
en esta comisión sean ejecutados en el menor tiempo de
plazo posible. Para ello, estén seguros, contarán con el
apoyo del Grupo Socialista, un apoyo que iremos
suministrando en la medida que su presencia en este
parlamento, que espero que sea frecuente, lo exija. Nada
más.
Por otra parte, y en relación a la intervención del Partido
Popular, no creo que sea función del conseller de Hacienda
corregir al portavoz socialista en esta comisión, entre otras
cosas porque tiene toda la razón y, si no, y por economía,
me remito a lo que quedó del borrador inicial de la Ley de
régimen especial. Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gracias, Sr. Fernández. Per part del Grup Parlamentari
Popular...
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LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Sí, señor presidente. Solicitaríamos también si podríamos
dividir el tiempo entre los dos portavoces.
EL SR. PRESIDENT:
Fent ús de la meva benevolència anterior, també, que crec
que he demostrat, continuarem amb aquesta línia, però els
continuu recomanant que no ho allarguin excessivament, eh?
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Sr. Conseller, yo la verdad no puedo entender por qué usted
no me quiere dar una pinceladas sobre el presupuesto porque, la
verdad, es que si no lo tienen hecho es preocupante: usted lo
tiene que entrar en esta cámara el 30 de octubre, tienen que ir a
imprenta, y no me diga que usted no conoce las cifras, cómo se
van a repartir entre las distintas consellerias...; tal vez lo que pasa
es que lo quiere anunciar antes en prensa, pero bueno, yo creo
que si usted comparece aquí ante esta comisión, siempre que se
comparecía ante esta comisión por estas fechas, y si no mire el
período de sesiones, el Sr. Quetglas, de su partido, insistía en qué
se hablase de los presupuestos que se estaban elaborando, cómo
se estaban elaborando y cuáles iban a ser las prioridades del
presupuesto, aunque yo entiendo que usted lo tiene bastante
complicado porque, entre los grandes anuncios que hacen todos
sus consellers, que a ver si les pone un poco de freno, entre que
no se puede endeudar más de 1.500 millones, me gustaría que me
explicase dónde van a financiar todos los proyectos que han
anunciado desde que han entrado en el Gobierno.
Lo mismo le digo del consell insular. Usted ha dicho que se
corregirían les deficiencias de las transferencias pero no me ha
concretado los 3.500 millones del Consell Insular de Mallorca,
que su presupuesto pase de 15.000 millones a 27.000 millones y
lo que se le va a dar a Menorca y a Ibiza. Yo creo que esto sí que
nos interesa y usted debe tener los números más o menos hechos.
Yo estoy segura que ya los tiene hechos, conseller.
De la transferencia de educación, bueno, yo ya sé que es un
tema espinoso para su partido porque cuando el Sr. Crespí
anunciaba que bastaban 35.000 millones cuando nuestro partido
obtuvo los 41.000 millones, pues yo comprendo que sea un poco
espinoso para ustedes ahora reconocer las declaraciones que hizo
en su momento el Sr. Crespí, y no hay ningún tipo de déficit en
educación. El Partido Popular ha puesto en marcha unas nuevas
medidas ya de su política que no se llevaron a cabo por la
política estatal, y queríamos precisamente afrontar, pero ya con
nuestros presupuestos, pero no para un déficit histórico de la
transferencia, sino por nuevas políticas que nosotros queríamos
fomentar en materia de educación.

Del régimen fiscal no me diga, por favor, que ustedes
votaron a favor; en esta cámara ustedes votaron en contra
del régimen especial para las Islas Baleares, pero aquí
votaron en contra, y me parece, por sus declaraciones, que
ustedes siguen sin creer en el régimen fiscal. Nosotros ya
sabíamos que el proyecto era ambicioso en el Congreso, lo
sabíamos, lo habíamos admitido y sabíamos que habría
recortes, pero usted ha de reconocer que por primera vez
estas islas tienen el reconocimiento insular y que esto es un
paso importantísimo, y que si usted quiere trabajar en esta
línea tendrá nuestro apoyo y usted lo sabe. Por lo tanto, no
hable de campaña de marketing porque creo que es una
incongruencia hablar sobre este tema y decir que el régimen
fiscal es humo. Lo que pasa es que ustedes siguen sin creer
en el régimen fiscal y creo que es triste que no crean en el
régimen fiscal para estas islas.
Del tema de Isba, menos mal que usted, Sr. Conseller, ha
corregido. Yo sabía que usted era el prudente del pacto de
izquierdas, me lo habían comentado y efectivamente así me
lo ha demostrado. Los portavoces de la oposición se creían
que iban a cerrar Isba, "¡qué bien!, vamos a...", pero usted
ha aclarado que no, que piensa continuar con la
participación del Gobierno en esta sociedad.
Del tema del canon turístico no me diga usted que no ha
hablado en prensa. Día del Mundo, martes 21 de septiembre,
toda una entrevista suya, Sr. Conseller, de Javier de Benito
sobre el canon. Usted habla del recargo aeroportuario, habla
del recargo sobre estancias hoteleras, habla de 10.000
millones que corresponderían a menos de un euro, habla de
que no supondrá financiar burocracia sino medio ambiente
y turismo, habla del fondo entre el sector turístico, la
Comunidad Autónoma y el Estado. Por lo tanto yo lo que le
he pedido es concreción a estas declaraciones, por dónde se
iban a decantar, cómo se iba a gestionar el fondo, cómo
habían calculado los 10.000 millones, etc.
Respecto a las cuentas que les hemos dejado el anterior
equipo veo que sí ha reconocido que no todo se había hecho
mal. Menos mal, porque usted sabe que son las cuentas más
saneadas que hay en el Estado español y espero que se
mantenga esta política. También estoy contenta que no
quiera romper, a nivel estatal, los pactos de endeudamiento,
que supondrían la pérdida de objetivos europeos, de los
fondos europeos para esta comunidad autónoma, pero le
repito que me gustaría saber de dónde piensa financiar todos
los macroproyectos que ustedes han anunciado.
Respecto al tema de financiación autonómica,
efectivamente el sistema..., la renta ha decaído, pero
básicamente porque hubo una bajada del impuesto sobre la
renta de las personas físicas a nivel de todo el Estado
español, pero durante el año 97-98 la Comunidad Autónoma
de Baleares fue la más beneficiada, y veo y estoy contenta
que usted no va a seguir en las líneas de las otras
comunidades autónomas afines a ustedes y van a defender
una corresponsabilidad fiscal en otros impuestos, que
nosotros también le aseguro que intentaremos ayudarle en
la medida de nuestras posibilidades.
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De las pensiones no me ha quedado claro cuánto va a subir la
nómina del pensionista, esto es lo que queremos saber claro en
el Partido Popular. Ha hablado de 300 millones que no sé si se ha
referido a noviembre, al año que viene..., me gustaría que
también me lo concretase, y la subida concreta de cada pensión.
Y sí que se ha dejado algunas cosas. No me ha dicho nada del
canon de saneamiento de aguas. Su presidente en el discurso de
investidura anunció la bajada del tipo del canon, y me gustaría
aquí que me dijera cuándo va a entrar en este parlamento la
bajada de este impuesto. Tampoco me ha hablado de la
deducción autonómica para jóvenes de menos de 32 años: si va
a afectar a jóvenes que ya tienen una vivienda o no o si es que no
la piensa poner en marcha, porque se lo he preguntado, lo dijo en
prensa, y aquí usted no me ha contestado. Del pacto para el
empleo, que ayer tuvieron la reunión, tampoco me ha dicho
cuánto se va a presupuestar ni me ha dicho cómo van a hacer el
seguimiento de los presupuestos los sindicatos y los empresarios,
si va a haber comparecencias de los consellers o de usted, etc. Y
tampoco me ha dicho nada en cuanto al tema de juegos. En su
pacto firmado por los partidos de izquierdas se habla de la
creación de una entidad de juegos y loterías, y de la puesta en
marcha de la quiniela hípica; me gustaría que me concretase si
lo piensan llevar a cabo.
Muchas gracias.

Soterrament de cables de Morna jo crec que és un tema
que la societat d'Eivissa està molt preocupada i que, li
repetesc, si s'enllaça Mallorca amb Eivissa, tal com preveien
estudis possibles, el soterrament de cable d'alta tensió es
farà o no es farà, per a Eivissa, per a Morna?, que és un
tema que la societat d'Eivissa tenia una gran preocupació.
Després estic d'acord amb I+D, que farem una sessió
formativa igual que tot allò del quaternari amb el Parc Bit.
En qualsevol cas vostè s'ha d'alegrar que hi hagi fons
europeu per a aquest projecte tant de futur com és el Parc
Bit. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller, Sr. Diputat, perdó. Té la paraula
el conseller.
EL SR. CONSELLER D'HISENDA, PRESSUPOSTS,
ENERGIA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (Joan
Mesquida i Ferrando):
Gràcies, Sr. President. Vull agrair les paraules de suport
dels diferents grups parlamentaris a la primera intervenció
i en aquesta darrera, i reiterar el compromís d'aquest govern
de fer una gestió el més eficient possible, el més transparent
possible i en defensa dels interessos dels ciutadans.

EL SR. PRESIDENT:
Com que estam segmentant una mica aquest debat, si vol
contestar..., i si no donarem pas a continuació... Sí, té la paraula.
EL SR. CAMPS I COLL:
Gràcies, President. Sra. Consellera, hi ha coses que encara
que no es veuen hi són, existeixen. Vostè demani als hotelers i a
molts de particulars que ja empren l'energia solar per a encalentir
l'aigua, i jo li puc enviar un estudi comparatiu i veurà com la
nostra comunitat sí que té molts de metres quadrats i els empra.
Però a mi el que m'espanta és que vostè em digui que ni l'energia
eòlica és alternativa, ni la fotovoltaica, ni l'energia solar; açò ja
ho sabíem, i si per a vostè açò no és alternativa al problema
energètic que té plantejat aquí la Comunitat Autònoma, vostè
m'ha de dir quina alternativa pensa aplicar, i jo li diré que vostè
només en té quatre: gas liquat per dur amb vaixell, que vengui a
Palma o a Alcúdia, que es gasifiqui després i m'haurà de dir on
posa aquest tanc, on l'ubica; després el carbó, per tant només hi
ha una central tèrmica de carbó a Alcúdia, a veure si l'ampliarà
o no l'ampliarà; i després hi ha el gas de fuel, que hi ha Eivissa,
hi ha es Murterar, i després hi ha a Menorca, a veure si
potenciarà aquestes centrals per donar una major energia a tota
la nostra comunitat autònoma; o per cable. En qualsevol cas, jo
encara no he vist una energia que vegi per sistema..., per antena.

Jo voldria dir a la portaveu del Partit Popular que no sé
si és perquè fa poc temps que està aquí de diputada, i si no
li explicaré, jo tampoc no em vull donar cap importància
perquè només hi vaig estar tres anys i aquí hi ha diputats
que han estat més anys, però que el procediment de debat
pressupostari sempre és el mateix. Quan el pressupost ha
estat aprovat pel Consell de Govern entra en aquest
parlament; a partir d'aquí es produeix una ronda de
compareixences dels consellers on expliquen les seves
seccions pressupostàries i on es fa un debat en comissió, es
fa un tràmit d'esmenes, passen per ponència aquestes
esmenes, per comissió, i després es debaten en el Ple.
Aquesta compareixença va ser demanada per iniciativa
d'aquest conseller per a parlar de projectes de futur i,
lògicament, no per parlar de temes pressupostaris.
Evidentment els estudis, els números, estan, com no
podia ser d'altra manera, molt avançats, però la meva
voluntat és que els pressuposts s'aprovin dins l'any, però no
ens hem d'alarmar pel fet que uns pressuposts es puguin
aprovar dins l'any següent; no és la meva voluntat, no és la
meva voluntat, però una comunitat governada pel Partit
Popular, Galícia, va aprovar els pressuposts del 1998 dins
l'any 98; una comunitat governada pel Partit Popular, que és
Astúries, no va aprovar els pressuposts del 99 abans del 99,
i crec que encara no els ha aprovats a causa dels problemes
que hi va haver a Astúries. Aposta li dic: no és un drama
humà que els pressuposts no s'aprovin dins l'any; la voluntat
que té aquest govern és que s'aprovin dins l'any, i la voluntat
que té aquest conseller que els parla és que s'aprovin dins
l'any i jo estic convençut que així serà. Per això no vull
entrar, lògicament, en temes pressupostaris, lògicament per
deferència al Consell de Govern que aquí és que els ha
d'aprovar en el seu conjunt.
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El tema dels desequilibris en els consells insulars, es
compensaran els desequilibris que s'hagin produït.
Vostè parla de si és espinós -no sé si es pot dir aquesta
paraula en català- espinós per al PSOE el tema de les
transferències d'educació. Miri, espinós no ho és, per al PSOE,
això és el menys important, jo crec que allò espinós és per als
ciutadans, i si vostè diu que aquests 5.000 milions de pessetes
són perquè s'han millorat els serveis, idò dins la negociació
s'hagués pogut preveure i s'hagués pogut analitzar el tema de les
transferències no amb el que és el cost efectiu sinó el que és el
cost òptim, perquè si hom pensava que hi havia determinats
temes que havien de millorar, això s'hauria d'haver plantejat a la
negociació de les transferències i ens haguéssim pogut estalviar
bastants de milions de pessetes que ara nosaltres, els ciutadans
de Balears, en definitiva, haurem de fer front.
En el tema del règim especial jo crec que..., li dic sense ànim
de voler ser ofensiu, crec que el millor que pot fer el Partit
Popular en el tema del règim especial és passar de puntetes; és la
meva opinió, i la gent que em coneix aquí del Partit Popular sap
que no som molt donat a demagògies i tal; jo crec que el millor
que pot fer, veient l'evolució del règim especial, és passar de
puntes, va ser un tema que es va plantejar, hi va haver molt de
debat de si Balears s'havia de convertir o no o es podia convertir
o no en un paradís fiscal, i el subconscient la traeix quan vostè
parla contínuament de règim fiscal: el règim fiscal no existeix,
ha quedat com a règim especial, i tot aquest muntatge de règim
fiscal especial que, al final, de fiscal no en té res, el que queda
són comissions mixtes, es podrà..., es dirà..., s'intentarà... Fins i
tot en el tema de les benzines hi ha un punt en el règim especial
que diu: "Se tenderá a que el precio medio de las gasolinas sea
igual que la media del Estado español", és a dir, ja es preveia
aquesta evolució que aquí, pel tema de la insularitat i pel tema
dels operadors, estaríem perjudicats en matèria de carburants.
Podem entrar dins aquesta polèmica; crec que per part del
Govern s'ha deixat ben clar que nosaltres no agafarem el règim
especial, el ficarem dins un calaix o el tirarem al fems, sinó que
li donarem concreció i hi farem feina. Aposta que, bé, nosaltres
creim que aquest tema es pot dur endavant, s'ha perdut un any i,
bé, en definitiva s'han creat les comissions i ens posarem a fer
feina.

Quan parlava del cànon i de les meves rodes de premsa,
jo li he matisat que només he donat una roda de premsa. Si
he sortit a altres mitjans de comunicació idò ha estat per la
voluntat que tenen els mitjans de comunicació, lògica,
comprensible, perquè fan la seva feina, de tenir
coneixement de les notícies. Això no vol dir que per part del
Govern no es tengui interès en comunicar però, ja li dic,
només he donat una roda de premsa a pesar que hagi pogut
sortir molt en els mitjans de comunicació.
Quin és el tema de comentar aquest tema del cànon?
Perquè el compromís que hi ha és el de fomentar aquest
debat. Aquí no es tracta de si el Govern pensa un blanc,
pensa un negre; no, no, aquí del que es tracta és de llançar
una idea i que el debat a la societat sigui viu, t'agradi o no
t'agradi. Hi ha gent que creu en aquest tipus de coses; per
ventura n'hi ha d'altres que no hi creuen tant i això d'escoltar
la gent, idò quan es té una majoria parlamentària per ventura
es pot perdre de vista, però aquí la voluntat que hi ha és, i jo
crec que és molt interessant dins aquest debat, que hi hagi
hagut un consens total en el fet que Balears necessita un
finançament addicional en matèria mediambiental, que
Balears necessita per continuar essent un destí turístic
privilegiat i de primer ordre invertir en medi ambient. Jo he
manifestat en declaracions que el medi ambient a Balears,
que som un indret absolutament privilegiat, el medi ambient
de Balears és el nostre principal atractiu turístic, és el nostre
Guggenheim; nosaltres no necessitam fet cap torre, no
necessitam fer una torre Eiffel o un (...), nosaltres tenim el
medi ambient, i en aquest sentit pensam que hi ha hagut
coincidència entre totes les persones, totes les entitats que
han intervengut en aquest debat sobre el fet que és necessari
finançar aquests temes mediambiental.
Li repetesc el que li he dit abans: pel que fa a la
Conselleria d'Hisenda, la seva competència està en analitzar
les figures tributàries; bé idò, nosaltres ho analitzarem sense
frissar, li torn a repetir, i ho posarem a disposició del
Consell de Govern.
En el tema del sistema de finançació autonòmic, crec
que li he intentat demostrar que el sistema de finançació
autonòmic ha estat un fracàs, crec que li ho he intentat
demostrar i li ho demostraré en els pròxims dies, com si
s'haguessin utilitzat altres variables, possiblement el
finançament que hi hagués arribat hauria estat superior.
Però també li vull reiterar un compromís d'aquest
conseller: en el futur debat o discussió del nou sistema de
finançament econòmic, el funcionament del qual
començarà, si abans no es decideix el contrari dins el
Consell de Política Fiscal i Financera, l'any 2002, serà
defensar els interessos dels ciutadans de Balears; aquí no hi
haurà aliances amb ningú, amb cap comunitat autònoma. Va
ser una pregunta que em varen fer a una visita a Sevilla, i ho
vaig deixar ben clar a la consellera que tenia devora, aquí hi
haurà una defensa absoluta dels plantejaments que es facin
des de Balears, i no hi haurà aliances amb ningú, governi
qui governi, hi ha unes eleccions generals el mes de març.
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El tema de les pensions. Com ja li he dit, s'ha pres un acord
de suplementar les pensions, s'hi destinaran, aproximadament,
aquests 300 milions de pessetes. El director general de
Pressupost està fent els càlculs dels perceptors, i en aquest
moment li puc avançar que la quantitat serà de prop de 2.000
pessetes; la concreció, la tendrà quan agafem els perceptors de
pensions no contributives i assistencials, d'invalidesa, de
jubilació, les Lismi, i a partir d'aquí es veurà amb una aplicació
d'una quantitat única i extraordinària el mes de novembre, que
serà prop d'aquestes quantitats i que, aproximadament, el cost
serà aquest.
M'he apuntat aquí el tema de la travessa hípica. Vostè sap que
s'ha obert el termini de presentació d'ofertes per a la gestió de la
travessa hípica. Aquest termini acaba, si no ho record malament,
dia 12 de desembre, segurament és el mes de desembre, no
m'agafi ben bé el dia, crec que és dia 12 de desembre. En
definitiva, quan acabi el termini de presentació, veurem les
ofertes, les analitzarem i, lògicament, es decidirà aquest tema.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Consellera. Sra. Consellera.
LA SRA. CONSELLERA SENSE CARTERA (Misericòrdia
Ramon i Juanpere):
Jo, en contestar a la rèplica del representant del Grup Popular,
primerament voldria aclarir una cosa, que vostè diu, potser em
confonc, que jo dic que les energies alternatives no eren
alternativa; si ho he dit, no era exactament això el que volia dir,
perquè crec que he afirmat que les energies alternatives podrien
arribar a representar un tant per cent important del nostre
consum, almanco deixar clar això, un 10%, un 20%, no sé ben bé
quin tant per cert, però sí que podrien representar-ne un tant per
cent.
Jo crec que, en el problema energètic, el que hi hem de fer és
canviar una mica el xip de la mentalitat, és a dir, aquesta pressió
que hem de decidir ja si gas liquat, si cable, si no sé què, ve
pressionat per l'increment de demanda. Per tant, el canvi de xip
només es pot produir d'una manera: hem d'aconseguir, sense
davallar la qualitat, frenar l'increment de la demanda, no dic
rebaixar la demanda, però sí que les estadístiques no ens diguin
que cada any la demanda energètica s'incrementa i s'incrementa,
perquè, lògicament, davant aquesta previsió que es va
incrementant la demanda, hem de trobar ja una solució al
problema energètic.
Després, moltes presses em dóna vostè. En un mes i mig, vol
que li doni la solució i vostès, en catorze anys, no ens la varen
donar. No le pareix que això no és massa just?

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
Pens que hem acabat el debat. Una vegada dit tot això,
només em resta agrair la compareixença de la Sra.
Consellera, del Sr. Conseller i també de tots els membres de
la comissió.
Per tant, s'aixeca aquesta sessió de la comissió. Gràcies.
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DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

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