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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, alts càrrecs que l’acompanyen de la
Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, senyores  i senyors diputats
anam a començar la sessió  d’aquesta Comissió d’Hisenda per
analitzar la tramitació dels  Pressuposts  generals  de la comunitat
autònoma del 2002. En primer lloc, per favor, m’haurien
d’indicar si es produeixen substitucions en aquesta comissió.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, President, Margalida Capó en substitució del Sr. Jaén
Palacios.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, Antoni Pastor substitueix Pere Palau.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Cecili Buele en substitució d’Antoni Alorda.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. La compareixença de l’Hble. Conseller
d’Hisenda i Pressuposts, Joan Mesquida i Ferrando, és per
explicar els  pressuposts  de la seva conselleria i ve acompanyat
dels següents alts càrrecs: el Sr. Lluís Llinàs, Secretari General
Tècnic; el Sr. Vicens Liguerre, Interventor General; el Sr. José
Luís Gil, Director General del Tresor i Política Financera; el Sr.
Cristòfol Milán, Director General de Pressuposts; el Sr. Joaquín
Tomàs, Director General de Recaptació i de Coordinació amb
les Hisendes Territorials; el Sr. Thomàs Méndez, Direc tor
General de Programació i Ordenació Econòmica; i el Sr. Miquel
Morata, Director Gerent del Centre Balears Europa.

Compareixença de l'Hble. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts, Sr. Joan Mesquida i Ferrando, per tal
d'informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 4086/01, de
Pressuposts Generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2002.

Per informar sobre els  pressuposts  de la Conselleria
d’Hisenda i Pressuposts, té la paraula el conseller Joan
Mesquida i Ferrando.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(Joan Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President, senyores  i senyors  diputats. Els
pressuposts  de la Conselleria d’Hisenda s’han elaborat enguany
d’acord amb dues premisses: continuar amb la millora de
l’administració financera d’aquesta comunitat autònoma,
mitjançant la utilització de les noves tecnologies, i avançar en
una major i millor prestació de serveis, tant en l’àmbit intern,
atès el caràcter de transversabilitat d’aquesta conselleria, com
a centre gestor de serveis  amb funcions de suport intern al
conjunt del Govern, com en l’àmbit extern, intentant, en aquest
sentit, facilitar als  ciutadans el compliment de les seves
obligacions tributàries.

Aquests  objectius emmarquen el desenvolupament del
programa d’actuacions del Pla Finnova d’innovació per a

l’administració financera de la comunitat autònoma, a què farem
referència durant aquesta exposició i que es continuarà aplicant
durant l’any 2002. 

Aquest Pla, que inclou, com a qüestions destacables, la
implementació de nous sistemes informàtics i telemàtics,
juntament amb la continuació de la tasca destinada al
desenvolupament del règim especial de les Illes Balears,
constitueix previsions pressupostàries gestionades per la
Conselleria d’Hisenda, les quals, com vostès  saben, s’articulen
en les seccions pressupostàries  següents: la secció 14, relativa
a la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts; la secció 31,
definitòria dels pressuposts dels serveis comuns; la secció 32,
ens territorials; i la secció 34, que conté el Servei de Deute.

Abans d’analitzar de forma diferenciada cada una de les
seccions esmentades, volem destacar una qüestió prèvia:
enguany s’ha continuat amb la confecció dels  pressuposts  que
ja es va posar en funcionament l’any 2001, aplicant la tècnica
del pressupost de base zero. Una vegada més, volem recordar
aquesta tasca que és profitosa i que es va aplicar l’any passat per
primera vegada a la comunitat autònoma.

La secció 14, corresponent a la Conselleria d’Hisenda i
Pressuposts, presenta, en general, les característiques següents:
en el capítol 1, el crèdit definitiu és de 8,3 milions d’euros, xifra
que representa un augment del 5% respecte del pressupost
d’enguany, justificat per l’increment de l’IPC, dels triennis i la
incorporació d’una part dels  crèdits pressupostaris  existents
anteriorment a la secció 36. El capítol 2 té una previsió
pressupostària  de 2,3 milions d’euros, cosa que suposa un
increment del 5,6% respecte dels  pressuposts  de l’any 2000,
mentre que el capítol 4 té una previsió de 360.000 euros, que
implica un augment del 34,5%, destinat, en part, als  convenis  de
reducció de costs  dels  avals d’ISBA i al foment de la
contractació de beques formatives i de pràctiques. Al capítol 6
es destinaran 1,5 milions d’euros, amb un augment d’un 6,4%,
fonamentalment de caire inversor, en el sentit  d’habilitar un nou
edifici per a la conselleria que permetrà reduir costs de lloguer.
De manera molt més minoritària i en virtut de la despesa
prevista en aquest capítol, es preveu el foment de l’elaboració
d’estudis  i publicacions de la conselleria, entre els quals
destaquen aquells  més nous en l’àmbit econòmic, com per
exemple aquell derivat de l’aplicació de la metodologia de
càlcul de l’índex de desenvolupament humà de l’Organització
de les Nacions Unides a la realitat de les comunitats autònomes
espanyoles, que tenim previst actualitzar i dur a terme.
Finalment, al capítol 7 es dedicaran 160.000 euros.

En conjunt, el pressupost de la Conselleria d’Hisenda
ascendeix a 12,7 milions d’euros, amb  un increment global del
6,1% respecte del pressupost de l’any anterior. Però més
importants que les xifres són els objectius que pretenen assolir
els diferents centres gestors de la conselleria.

La Secretaria General Tècnica presenta un capítol 1 d’1,3
milions d’euros, un 18,6% més que el pressuposts  de l’any 2001
justificat, a més, per l’increment corresponent a l’IPC i triennis,
per la dotació de dues places de personal laboral de
manteniment i per la ja esmentada desconcentració de la gestió
de la secció pressupostaria 36. El capítol 2 no experimenta cap
variació respecte de l’any anterior. El capítol 4 registra un
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creixement de 90.000 euros, amb l’objectiu d’establir i fomentar
la formació mitjançant beques de pràctiques.

En efecte, ens hem assabentat de l’interès que els  temes que
treballam a la conselleria susciten en els àmbits acadèmics i de
la inquietud i preocupació que mostren els  joves per algunes
d’aquestes matèries. En aquest sentit, les experiències que hem
tingut amb becaris, fruit de diversos convenis, per exemple amb
l’Ajuntament de Calvià, han estat molt positives. Per això,
consideram interessant potenciar les pràctiques formatives dels
estudiants  i, en colAlaboració amb la Universitat de les Illes
Balears, dins del conveni marc signat entre la UIB i el Govern
i altres institucions, donar accés als estudiants a la possibilitat
de conèixer el funcionament de la conselleria i l’oportunitat de
formar-se en temes del seu interès.

Respecte del capítol d’inversions, el capítol 6, els crèdits es
destinaran principalment a la continuació de la rehabilitació i el
condicionament de l’edifici del carrer de l’Estudi General, les
obres del qual han començat enguany. Aquesta obra ens
permetrà el trasllat de part del personal de Can Troncoso, com
també dels locals i pisos actualment llogats per la conselleria,
amb la conseqüent reducció de despeses. 

Una altra de les actuacions que destaquen d’aquest capítol
6 serà la continuació de l’execució del programa d’impuls de la
innovació a l’administració financera de la comunitat autònoma,
que, com ja hem explicat aquí mateix en altres ocasions, és fruit
d’un complex pla de qualitat que s’ha efectuat a la conselleria.
Així, una vegada realitzada la diagnosi de la situació a través
d’entrevistes i categorització dels processos que cal
reorganitzar, s’han posat en funcionament mesures en les àrees
de tributs, recaptació, tresoreria i intervenció, articulades
mitjançant 12 grups de treball. Com a resultat d’aquesta feina,
s’han implantat i millorat els  sistemes de simplificació de la
fiscalització prèvia, el sistema d’arxius, de bases de dades i
ampliació dels controls financers. Així mateix, s’està treballant
en l’ampliació i la millora de la web de la conselleria, on tindrà
un lloc destacat el desenvolupament del portal del contribuent.

L’objectiu és prestar el màxim de serveis  al contribuent a
través d’Internet, oferint la possibilitat de fer consultes
tributàries, presentar queixes, suggeriments i iniciatives,
adquirir models  de declaració i, en una segona fase, dur a terme
el pagament dels  imposts mitjançant un sistema de firma digital.

En aquest sentit, cal esmentar també que aquest programa
global d’impuls de la innovació té un vessant intern, en virtut
del qual es du a terme un pla d’administració digital, emmarcat
en una iniciativa més global de la Conselleria d’Innovació que,
en el nostre cas, té entre els seus objectius,  la racionalització,
simplificació i informatització dels procediments; l’establiment
d’una organització administrativa cohesionada i flexible; la
maximització de la ràtio qualitat-cost; i la plena assumpció de
les exigències que comporta la societat de la informació i la
nova economia.

En definitiva, la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts  ha
apostat clarament per la implantació d’un sistema de millora de
la qualitat de la prestació de serveis  i d’aprofitament de les
noves  tecnologies. I si la innovació és un dels objectius
fonamentals  de la conselleria, també important és el
desenvolupament del règim especial de les Illes Balears. Per

això, continuarem aplicant el sistema de feina impulsat fins ara,
en el sentit  de promoure l’estudi de les possibles  mesures que es
podrien implantar en aplicació del règim especial, en
colAlaboració amb les diferents institucions, associacions i
colAlectius de les illes que aquest estiu han participat en les
sessions de treball celebrades amb l’objectiu de concretar
iniciatives per al desenvolupament de la nostra llei
compensatòria dels  desavantatges estructurals derivats de la
insularitat.

Com saben, el Govern, ja va projectar un centenar de
mesures valorades en més de 1.000 milions d’euros i adreçades
a fer efectiu el reconeixement dels efectes negatius que implica
la condició illenca. Va reunir, posteriorment, els responsables
d’uns 70 organismes, administracions públiques, ens i
associacions de les illes per estudiar l’ampliació d’aquesta
proposta amb les aportacions que poguessin fer. Es varen
celebrar diferents trobades a Mallorca, Menorca i Eivissa per
analitzar les possibilitats en relació als  diferents sectors  amb
mancances produïdes per la insularitat i prevists per la Llei de
règim especial, és a dir amb referència al transport, sectors
productius, recursos, innovació, turisme, sanitat i educació. En
el decurs d’aquestes  reunions, es varen estudiar en profunditat
els  articles de la llei i es debateren després  les possibles  mesures
que es podrien adoptar en aplicació del REB.

Amb aquestes conclusions, volem articular quatre àrees de
cooperació amb l’Estat: en primer lloc, la constitució de totes
les comissions mixtes Govern central-comunitat autònoma
previstes per la Llei de règim especial. En segona instància, la
negociació dels  projectes que ha planificat i pressupostat el
Govern de les Illes, en colAlaboració amb els  colAlectius
implicats. Com a tercera via de cooperació, proposarem la
introducció d’un conjunt de canvis  en diferents lleis  estatals  per
tal de restablir l’equilibri entre les condicions de les illes i les
del territori peninsular. I, finalment, volem impulsar el
desplegament legislatiu de determinada normativa estatal ara
inexistent per aconseguir reduir els  efectes negatius de la
condició illenca.

Ja entrant en el detall del pressupost, la Direcció General de
Programació i Ordenació Econòmica té una dotació total de
309.000 euros, destinats  bàsicament a l’anàlisi i al seguiment de
l’economia balear, planificació i conjuntura econòmica, i a
l’articulació de la descentralització competencial als  consells
insulars, com també a les tasques corresponents al procés
d’assumpció de responsabilitats  i competències de gestió
provinents de l’Estat.

Com a fites més destacades  d’aquesta direcció general
enguany i que tindrà la seva continuació i millora l’any 2002,
destacarem l’elaboració de l’estudi d’aplicació a la nostra
realitat de la metodologia de càlcul de l’índex de
desenvolupament humà, que ha permès l’anàlisi de noves
variables per mesurar la conjuntura econòmica de les Illes i
completar l’estudi de l’evolució del producte interior brut
regional, ponderant el tradicional estudi sobre el nivell de
generació de riquesa i posant-lo en relació amb el benestar
econòmic dels  nostres  habitants. Com recordaran, aquest treball
va provar que la nostra alta renda per càpita no es correspon
automàticament amb una alta situació de benestar social de tota
la població. Per això, consideram del tot necessari continuar
amb aquest estudi de dues maneres: actualitzar-ne any rere any
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els  resultats i ampliar la metodologia de càlcul d’aquest índex
per tenir una visió més real de la situació de les Illes Balears.

Jun tament amb l’anterior, també cal fer referència a altres
projectes nous en l’àmbit econòmic, com la revisió del butlletí
de conjuntura trimestral i l’elaboració d’un estudi de l’evolució
de la nostra economia, la qual cosa ens permetrà continuar amb
la definició de les bases sobre les quals cal analitzar la nostra
realitat. Així mateix, s’ha de destacar la posada en marxa d’un
nou model economètric multiequacional, que és un model
matemàtic i estadístic per mesurar l’evolució de l’economia i
que utilitza diferents equacions, de manera que ens permetrà
conèixer amb més profunditat l’estat dels diferents sectors
productius de les illes i les seves perspectives de futur.

De la mateixa manera, es continuarà amb la implementació
dels plans estratègics de competitivitat de Menorca, Eivissa i
Formentera que, com tots  vostès  saben, són els  primers
d’aquestes característiques que es fan en la història d’aquesta
comunitat autònoma.

En aquests  moments, el Govern ha conclòs i presentat la fase
de diagnosi dels  plans estratègics de competitivitat que s’han fet
especialment per a les economies de les illes de Menorca i
d’Eivissa, mentre que en el cas de Formentera s’ha acomplert la
fase de diagnosi i també la de les propostes d’actuació.

A hores d’ara, fruit de la combinació d’un estudi estadístic
sobre la realitat socioeconòmica de cada un d’aquests  territoris,
entrevistes directes a representants  de diferents institucions i
colAlectius, i diferents enquestes, s’ha fet una anàlisi de cada un
dels sectors productius i de les qüestions relacionades amb el
territori i la població de Menorca, Eivissa i Formentera. També
s’han identificat les debilitats i fortaleses del sector primari, la
indústria i el turisme, a més de les oportunitats de
desenvolupament per a cada un dels  sectors  i les amenaces que
suposa l’actual entorn econòmic. Com a resultat d’aquest estudi,
s’han concretat els  factors clau d’èxit per a cada un dels  sectors,
que són els  objectius estratègics que s’han d’assolir per
millorar-ne la competitivitat.

Aquests estudis donen resposta a una reivindicació important
que hi ha hagut sempre a les illes més petites del nostre
arxipèlag respecte de la necessitat de comptar amb elements per
determinar si l’economia d’aquests territoris estava
evolucionant adequadament o si, ben al contrari, perdia
competitivitat en relació amb la resta de les Balears i en relació,
en general, amb altres territoris  europeus i del nostre entorn més
proper. Entendran que, en aquests moments d’incertesa
econòmica a escala mundial, aquesta necessitat de comptar amb
els plans estratègics de competitivitat cobra una inesperada
actualitat i és per això que el nostre pressupost de l’any que ve
torna a habilitar una partida per continuar desenvolupant el
contingut d’aquests plans.

En l’àmbit de la gestió tributària, es destinarà un total de 4,3
milions d’euros, un 5,6% més que el pressupost d’enguany,
d istribuïts entre la Direcció General de Recaptació i
Coordinació amb les Hisendes Territorials, que tendrà un
pressupost de 457.000 euros, i el Departament Jurídic Tributari,
amb 3,9 milions d’euros.

Concretament, el capítol 1 experimenta un increment
vegetatiu del pressupost, no arriba al 3%, mentre que es
preveuen 186.000 euros per a despesa ordinària i 661.000 euros
per a la inversió que suposa la campanya Renda Àgil, que com
tots  vostès  saben té com a principal finalitat facilitar als
ciutadans el compliment de les seves  obligacions relatives a
l’impost sobre la renda de les persones físiques.

En aquest sentit, s’ha tornat a comprovar enguany la
importància d’aquest servei, com a disposit iu específic
organitzat per la Conselleria d’Hisenda, amb l’objectiu de
simplificar les gestions d’emplenar la documentació i oferir la
possibilitat, un any més i com a part de la nostra aposta per la
innovació, de formalitzar les declaracions amb dret de devolució
en temps real davant l’Agència Tributària, la qual cosa ha
permès agilitar els  tràmits i avançar la devolució dels  doblers als
contribuents.

Si l’any passat uns 20.000 contribuents de les Illes Balears
varen fer ús d’Internet com a mitjà de transmissió de les seves
dades, enguany han estat 29.941 contribuents. Aquesta xifra ha
situat el Govern de les Illes Balears com l’administració
autonòmica espanyola que més declaracions ha presentat
utilitzant aquest sistema. És important, per tant, la millora
contínua que s’ha fet any rere any d’aquest servei,  que,  al
mateix temps, ha experimentat un creixement del nombre
d’usuaris, tant de manera presencial com també virtual. En
concret, enguany, el servei Renda Àgil ha prestat les seves
atencions a 38.330 persones, 1.050 persones  més que l’any
anterior, i ha canalitzat 49.555 declaracions, 1.259 declaracions
més que l’any 2000.

D’altra banda, enguany s’ha duplicat el nombre de visites
fetes pels  contribuents balears al web del Renda Àgil, de manera
que s’han superat les 3.000 consultes relacionades amb la
informació sobre la campanya, el nou IRPF i el procediment de
tramitació de la declaració. A més a més, unes 200 persones  han
fet ús del sistema per concertar cita prèvia a través d’Internet.
És a dir, la inversió feta cada any en el Renda Àgil permet oferir
cada vegada més serveis, ajustats a la creixent demanda de
prestacions a través d’Internet, i també a més usuaris, de manera
descentralitzada a cada una de les quatre illes, en una
experiència que és pionera en l’àmbit estatal.

Part també del Pla Finnova i en concret, com a
desenvolupament del programa de modernització de
l’administració tributària, es preveu continuar impulsant dos
objectius fonamentals: la reducció de la pressió fiscal indirecta
i la millora i intensificació de la lluita contra el frau, de manera
que a la vegada es pugui facilitar al ciutadà el compliment de les
seves  obligacions tributàries. D’acord amb això, s’han
desenvolupat diverses actuacions dins els  anys 2000 i 2001, tant
a escala autonòmica com local, respecte d’aquells  municipis  que
tenen encomanada la gestió dels tributs locals  a la comunitat
autònoma. Així, juntament amb mesures de caràcter intern, com
la millora de l’organització en la tramitació d’expedients o la
implantació d’una oficina tècnica per solucionar els  recursos de
gran complexitat i els  interposats  contra actuacions de la
inspecció, s’ha continuat amb l’adopció de mesures destinades
als contribuents, com, per exemple, fer més senzills els models
de declaració, revisar les comunicacions escrites adreçades als
ciutadans per fer-les més comprensibles o l’adaptació dels
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serveis  d’informació i assistència a la situació particular dels
diferents colAlectius.

Tenint en compte l’objectiu d’aprofitament al màxim de les
possibilitats que ofereixen les noves  tecnologies, s’ha potenciat
el desenvolupament d’aplicacions informàtiques específiques
per a la gestió dels tributs, cosa que ha suposat una
reestructuració dels  serveis prestats per les oficines
liquidadores, en el sentit que a les activitats que els siguin
encomanades s’hi aplicarà el mateix programa informàtic del
departament jurídic i tributari. Això permetrà que un ciutadà
pugui acudir a qualsevol d’aquestes oficines per al compliment
de les seves obligacions tributàries i no s’hagi de desplaçar a
una de concreta per fer la gestió corresponent. Aquesta
reestructuració de les oficines liquidadores s’ha formalitzat
mitjançant la signatura d’un conveni de colAlaboració per a la
gestió, la liquidació i la recaptació en via voluntària dels
imposts sobre transmissions patrimonials  i actes jurídics
documentats i de successions i donacions.

Si el nostre Pla d’innovació no és només per a
l’administració financera del Govern sinó també per a
l’administració financera de tota la comunitat autònoma, és
perquè també duim a terme importants mesures quant a les
possibilitats de finançament dels  municipis i la prestació
conjunta de serveis als  contribuents per part de les diferents
administracions públiques de les Illes, en el sentit  de facilitar als
ciutadans les gestions que moltes vegades han de fer acudint
diverses vegades a les instalAlacions de diferents institucions.
Per tant, una altra de les fites importants del pròxim any que es
finançarà a càrrec del pressupost que presentam avui, va
adreçada als  ajuntaments que tenen conveni de recaptació amb
el Govern i suposa el desenvolupament d’un nou sistema
d’aplicació de les noves tecnologies a la gestió tributària que
permetrà millorar el finançament dels  municipis. Aquest
objectiu s’assolirà mitjançant l’increment de l’eficàcia de la
tasca de recaptació dels imposts relacionats amb els béns
immobles i de la lluita contra el frau fiscal en aquesta matèria.

Aquesta iniciativa del Pla s’emmarca també en el Projecte
E-Notari del Consell General del Notariat, amb el qual es va
signar un conveni de colAlaboració per promoure a les Balears
el desenvolupament pioner en l’àmbit nacional del pagament a
través d’Internet dels  tributs derivats de les operacions notarials,
que suposa a més la supressió dels  tràmits administratius
posteriors a la transmissió d’un immoble que fins ara els
contribuents havien de fer davant els ajuntaments, el Govern i
el Cadastre. Es dóna la circumstància que el Govern de les Illes
s’encarrega de la gestió, la liquidació, la recaptació i la
inspecció dels  imposts sobre transmissions patrimonials  i actes
jurídics documentats  i sobre successions i donacions, a la
vegada que exerceix les competències de recaptació de diversos
tributs i de gestió de l’impost sobre béns immobles per
delegació de 44 municipis.

ParalAlelament, el Consell General del Notariat i, en el marc
de les seves  funcions, els  membres del ColAleg i Notarial de
Balears, autoritzen un elevat nombre de negocis  jurídics dels
quals, posteriorment, es deriven tota una sèrie de tràmits que els
contribuents havien de fer fins ara desplaçant-se físicament a les
diferents dependències de les administracions públiques locals,
autonòmiques i estatals. Davant aquesta confluència i amb la
finalitat de reduir el nombre de gestions i facilitar el compliment

de les obligacions, es plantejava la possibilitat d’aprofitar les
noves  tecnologies per establir un procediment mitjançant el qual
es poguessin formalitzar a les mateixes notaries, utilitzant
Internet com a mitjà de comunicació, els  diversos tràmits
tributaris  que actualment es realitzen posteriorment a les
instalAlacions de l’administració.

És per això que el Govern i el Consell General del Notariat
varen arribar a l’acord de colAlaboració pel qual es desenvolupa
aquest projecte, que també està obert a altres colAlectius
professionals  interessats i que, a més a més, va suposar la
rúbrica d’un altre conveni amb el Ministeri d’Hisenda per
establir una cooperació entre ambdues administracions per a
l’exercici de les funcions de gestió cadastral que afectin els  béns
immobles de naturalesa urbana ubicats en aquells  municipis  de
les Illes Balears que tenguin delegades les seves facultats de
gestió tributària a favor de la comunitat autònoma.

Amb les actuacions previstes per aquest conveni, se sumen
a les capacitats de gestió de la Gerència Regional del Cadastre
de Balears les aportacions de la conselleria, de manera que
s’aconsegueix una correcta actualització de la base de dades
cadastral, fet que repercuteix de manera directa en la gestió
tributària municipal. En aquest sentit, cal tenir en compte que la
informació relativa als immobles inclosos en la base de dades
cadastral és un element fonamental per a la gestió de dues
importants figures de la tributació local: l’impost sobre béns
immobles i l’impost sobre l’increment del valor dels  terrenys de
naturalesa urbana. Concretament, el conveni de colAlaboració en
matèria de gestió cadastral afecta 174.554 unitats urbanes,
corresponents a 40 municipis de Balears.

El desenvolupament d’aquest acord de colAlaboració amb el
Ministeri d’Hisenda va convertir les Illes Balears en la primera
comunitat autònoma que signava un conveni, no és que això
tengui molt de mèrit perquè realment les comunitats autònomes
no solen habitualment gestionar la recaptació de tributs locals,
en el cas de Balears és una excepció.

Com a resultat de tota aquesta feina i en virtut de la previsió
pressupostària de l’any que ve, s’ha planificat la implantació
d’un nou procediment de gestió dels  tributs autonòmics i locals
gestionats  per la Conselleria d’Hisenda. Això permetrà, a
principis del proper any, que es pugui realitzar el pagament i la
presentació de declaracions tributàries per via telemàtica, tant
pel que fa als  tributs locals, la gestió dels  quals  tengui
encomanada aquesta conselleria, com als  tributs autonòmics, i,
en particular, a l’impost sobre transmissions patrimonials  i actes
jurídics documentats.

Per tant, es pretén impulsar l’aplicació de les noves
tecnologies de la informació i les comunicacions a la gestió
integral de la diversitat dels  tributs, autonòmics i locals, que
graven els  béns immobles, amb l’objectiu de reduir, agilitar i
simplificar les operacions que actualment han de fer els
contribuents per complir totes  les seves  obligacions, sistema que
a més suposarà  l’automatització de la tramesa d’informació
entre les diferents administracions públiques i una millora de
l’eficàcia i l’eficiència de les seves actuacions.

Una altra de les finalitats fonamentals  de les dues direccions
generals relacionades amb  matèria tributària és la lluita contra
el frau fiscal. En aquest àmbit, podem afirmar que s’ha avançat
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d’una manera important, gràcies a l’establiment de mecanismes
de colAlaboració amb l’Agencia Estatal Tributària i l’adopció de
mesures internes d’optimització de recursos. Com ja vaig tenir
ocasió de manifestar en la meva compareixença voluntària
davant aquesta mateixa  comissió, el balanç d’actuacions ha estat
de gran interès i, en termes generals, molt positiu. Respecte de
l’any 2001, tenint en compte les tres àrees en què es
desenvolupa la lluita contra el frau, inspecció, gestió i
recaptació, i la provisionalitat de les dades, en termes generals,
podem avançar que els  indicadors són favorables; concretament,
s’ha augmentat l’import de les actes d’inspecció en un 18% i el
de les liquidacions, en un 11%.

Ja en un altre camp d’actuació, la Direcció General de
Pressuposts  té una dotació de 476.000 euros, un 5,2% més que
l’any passat, fonamentalment compost per despeses  de personal.
Com a tasques que es realitzaran l’any que ve, cal destacar, a
més de la validació de la nova aplicació pressupostària, el
disseny del model pressupostari de l’eventual transferència de
sanitat, per implementar-la durant l’exercici, com també la
continuació del desenvolupament de nous models  de seguiment
d’expedients, plurianuals, modificacions de crèdit i fons
finalistes, i dels  estudis  destinats a una futura aplicació del
sistema comptable d’entitats de dret públic i empreses públiques
adaptat a l’estructura pressupostària  de la comunitat autònoma.

La Intervenció General té un pressupost total de 2,51 milions
d’euros, un 10,3% més que el de l’any 2000, distribuïts en 2,1
milions d’euros al capítol 1, increment del 2,3%; de capítol 2,
387.000 euros, increment d’un 41,2%. Aquests  increments es
justifiquen bàsicament per tal de continuar i millorar els
programes d’auditoria d’empreses públiques, centres educatius
i consorcis i per la implantació d’un sistema de control financer
permanent de les empreses públiques, que substituirà la
fiscalització prèvia, la qual cosa donarà més agilitat de
funcionament a aquestes entitats, sense perjudici de garantir la
seva subjecció als principis comptables i a la normativa
economicofinancera.

Així mateix, entre els  altres objectius de la Intervenció
General per a l’any 2002, cal destacar les tasques  de finalització
del nou sistema informàtic en matèria econòmica i financera i
les validacions de tot el procés de conversió motivat per
l’aplicació, com a primer exercici, de la moneda europea.

La Direcció General de Tresor i Política Financera té un
pressupost total de 973.000  euros, xifra que representa un
augment del 7% respecte del pressupost d’enguany. També en
aquesta direcció general s’ha posat en marxa un procés de
millora en la gestió basat en la utilització dels suports
magnètics, comunicació electrònica i, en definitiva, en
l’aprofitament de les noves tecnologies. Durant l’any 2002, es
continuarà desenvolupant aquest procés d’impuls de la
innovació basat en la utilització del suport  magnètic, com també
l’agilitació dels  sistemes de pagament a l’administració a través
dels  nous sistemes de comunicació i programes, i de constitució
i cancelAlació d’avals  i fiances, totes  aquestes actuacions
emmarcades en l’esmentat Pla Finnova.

A més, en l’àmbit de la política financera, aquesta direcció
general inclou en el seu pressupost una partida de 120.202 euros
per continuar donant suport  a la creació i potenciació de les
petites i mitjanes empreses de les illes mitjançant la societat de

garantia recíproca ISBA. En aquest punt, m’agradaria fer una
breu referència a l’important treball que du a terme aquesta
societat per a la potenciació de les petites i mitjanes empreses.
En efecte, s’han complert part dels objectius establerts  pel nou
equip director, constituït  l’abril de l’any 2000. En primer lloc,
s’ha reduït el cost de les operacions financeres amb la signatura
d’un conveni de colAlaboració amb 12 entitats financeres, que va
suposar una reducció del cost total d’aproximat de l’1%. En
segon lloc, s’ha reduït un 0,5% la comissió aplicada per ISBA
en concepte d’intermediació. I, en tercer lloc, s’ha aconseguit
involucrar en les finalitats d’aquesta societat entitats financeres
com a socis  protectors, cosa que ha beneficiat els  socis  partícips,
en el sentit de reduir part de la seva aportació de capital. Això
s’ha vist afavorit, així mateix, per l’aplicació d’un tipus de
gravamen reduït en l’impost d’actes jurídics documentats  als
documents notarials  que formalitzin la constitució i la
cancelAlació de drets reals de garantia a favor d’ISBA.

A l’octubre de l’any 2001, el nombre d’empreses
beneficiades per l’aval d’ISBA ha estat de 258, enfront de les
206 de l’any 98; 230 de l’any 99, i 157 de l’any 2000. S’han
creat un total de 47 empreses amb el suport  d’ISBA, enfront de
les 34 del 1998; 35 del 1999, i 29 de l’any 2000. L’import mitjà
avalat ha estat aproximadament de 70.000 euros. Per tant, la
voluntat d’aquest Govern, com un dels  socis  protectors d’ISBA,
és continuar avançant en l’establiment de noves formes de
cobertura financera que beneficiïn les petites i mitjanes
empreses i permetin convertir ISBA en un punt de referència
d’aquestes empreses a l’hora d’aconseguir aquesta cobertura.

Passam ja a la secció corresponent al Servei de Deute, que
puja a 36,5 milions d’euros, cosa que suposa un increment d’un
18,5%, respecte de l’any 2001, la qual cosa equival a 5,7
milions d’euros. Aquesta secció es compon del pagament
d’interessos del deute, amb un pressupost de 32,5 milions
d’euros, i de l’amortització dels  préstecs existents, per valor de
4 milions d’euros.

El pagament d’interessos és precisament el que assumeix
l’esmentat increment de 5,7 milions d’euros, respecte de l’any
anterior, i això s’explica per la pressupostació  del pagament dels
interessos de les operacions d’endeutament que ens vérem
obligats a concertar per atendre les devolucions de les quantitats
corresponents  a les liquidacions de l’Isiquiema, arran de la
declaració d’inconstitucionalitat de l’esmentat impost, com
també pel nou endeutament previst en el projecte de pressuposts
de 30 milions d’euros.

Pel que fa a l’amortització dels préstecs, cal assenyalar que
es manté la xifra respecte de l’any anterior en una amortització
anual de 4 milions d’euros.

Respecte dels  serveis  comuns, comptaran amb un pressupost
d’11 milions d’euros, amb un increment de 5,3 milions d’euros,
xifra que representa percentualment un increment del 86,9%.
Cal destacar que aquest augment està motivat per la
pressupostació  dels  eixos 5 i 6 de l’Objectiu 2 en aquesta secció,
ja que són actuacions de caire transversal. Així, a mesura que
s’hagin de fer les despeses  corresponents, es tramitaran des
d’aquesta secció o bé es procedirà a fer la transferènc ia  a
cadascuna de les seccions competents  en la matèria a tramitar.
La quantificació d’aquest Objectiu 2 en aquesta secció s’eleva
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a la xifra de 4,1 milions d’euros, distribuïts de la manera
següent: 420.000 euros a l’eix 5 i 3,65 milions d’euros a l’eix 6.

Per la seva banda, el Centre Balears Europa, que té una
previsió pressupostària  entre els capítols 4 i 8 de la secció 31
d’1,56 milions d’euros, preveu intensificar el programa de
formació de pràctica de becaris, que passarà de tenir una dotació
de 30.000 euros a tenir-ne 162.000. Es destinarà així mateix una
major dotació econòmica per a la celebració del Dia d’Europa
i del Premi Europa per a Joves Estudiants, juntament amb un
impuls  de les activitats divulgatives de temes relacionats amb la
Unió Europea. A més, està prevista la signatura d’un conveni
entre el Centre Balears Europa i la Conselleria de Presidència
pel qual es crearà la delegació del Govern de les Illes Balears a
BrusselAles, aprofitant les instalAlacions del Centre Balears
Europa i l’aportació per part d’aquest organisme de tècnics
especialitzats a la delegació. D’aquesta manera, l’oficina a
BrusselAles del Centre Balears Europa passarà a tenir un caràcter
més tècnic i de recerca d’informació per tal de posar-la a l’abast
dels  ciutadans de les illes. Aquestes  instalAlacions estaran a
disposició dels  ciutadans i les institucions que desitgin o
necessitin relacionar-se directament amb les institucions
comunitàries.

Amb l’aportació addicional de la Conselleria de Presidència,
el pressupost global del Centre Balears Europa és d’1,7 milions
d’euros.

La inclusió de l’activitat del Centre de Documentació
Europea dins la xarxa de biblioteques públiques de les illes i el
desenvolupament dels serveis que actualment presta el Centre
Balears Europa a Internet; el programa de difusió Europa
Escoles; la creació d’un butlletí d’informació europea d’interès
local, juntament amb la producció de publicacions digitals per
a empreses sobre la tramitació de gestions en l’àmbit comunitari
en uns moments de reducció del pressupost de la Unió Europea
respecte de les línies d’ajuda, són temes que durà a terme el
Centre Balears Europa. Els projectes de cooperació
euromediterrània i la formació de becaris, funcionaris i altres
professionals  són algunes de les iniciatives previstes pel Centre
Balears Europa per a l’any 2002, un any clau per a la
construcció de la Unió Monetària i en conseqüència per al futur
de regions comunitàries.

Lògicament, durant els  primers mesos de l’any que ve i
depenent de les necessitats  que es registrin, el centre continuarà
desenvolupant el Programa Euro Illes Balears que, ara mateix,
quan ja només falta un poc més de tres mesos per a la
desaparició de la pesseta, ha intensificat totes  les actuacions
divulgatives entre els consumidors, les empreses i en especial
els colAlectius identificats com a vulnerables, envers el procés
d’adopció de la moneda europea, gent gran, discapacitats  i grups
amb trets d’exclusió social.

Com tots  vostès  saben, l’objectiu fonamental d’aquesta
iniciativa és preparar els diferents grups socials i sectors
productius de les illes per al canvi de moneda que es produirà
durant els  dos primers mesos de l’any que ve. Concretament,
com a part de l’aplicació del Pla director per a la implantació de
la moneda única a les Balears, el Centre Balears Europa ha
promogut activitats sobre la moneda europea per a més de
122.000 alumnes de centres escolars i universitaris de les illes,
mitjançant l’organització de sessions informatives i experiències

pràctiques d’ús d’euros, la celebració del Premi Europa per a
Joves Estudiants, i la distribució del material didàctic
“Exploram Europa” El centre també ha donat suport tècnic per
a l’organització de jornades i seminaris per a empresaris,
assessors  fiscals, gestors  administratius i financers, personal de
les administracions públiques, colAlegis professionals,
treballadors del sector de la banca i funcionaris.

En colAlaboració amb Sa Nostra i altres institucions, s’ha
promogut la campanya “L’euro al carrer”, una iniciativa que
suposa l’organització d’experiències pràctiques d’ús de la
moneda única a diferents zones comercials de cada una de les
quatre illes. Addicionalment, el Govern, en colAlaboració amb
les cambres de comerç de les Balears i el Ministeri d’Economia,
ha organitzat una campanya de difusió de l’anomenat Codi de
bones  pràctiques, el conjunt de compromisos que assumiran les
empreses en les seves relacions amb els clients, amb l’objectiu
de garantir la confiança en el procés de substitució de la pesseta.
Més de 41.000 empreses de les Balears han rebut un exemplar
d’aquestes normes, juntament amb l’euroetiqueta, el distintiu
creat amb la finalitat d’identificar aquells establiments que
voluntàriament es comprometin a aplicar el Codi.

Ara, es tracta d’anar supervisant el procés de substitució
d’una moneda per l’altra des de l’Obs ervatori de l’Euro,
compost per representants de 34 associacions empresarials,
colAlectius cívics i entitats locals de l’arxipèlag, i organitzat en
diferents grups de treball. L’Observatori de les Illes Balears, que
es va constituir seguint el model definit per la Comissió
interministerial per a la transició a la moneda única, té unes
funcions molt àmplies i és l’òrgan que coordinarà les actuacions
d’informació i divulgació sobre l’euro que resten per
desenvolupar, a més de fer el seguiment de la conversió
adequada dels preus en pessetes, contribuir a la resolució de
possibles litigis entre consumidors i proveïdors, etcètera.

A partir d’ara i en els  mesos de convivència de les dues
monedes, s’intensificarà l’activitat dels punts itinerants
d’informació sobre l’euro, que fins ara ha permès atendre les
consultes  d’unes 6.000 persones. En conjunt, s’han distribuït
45.000 fullets informatius i 25.000 targetes convertidores
pessetes-euro. Addicionalment, s’han colAlocat 2.000 cartells a
oficines i dependències públiques.

Tot i això, hem previst continuar amb l’habilitació del
telèfon d’atenció als ciutadans del Centre Balears Europa per
facilitar la resolució de dubtes, i també es podrà trobar
informació sobre la moneda única en qualsevol moment al web
de l’euro del Govern.

És evident que l’euro ens exigeix a tots  sense excepció,
administracions públiques, empreses, colAlectius professionals
i fins i tot al simple consumidor, un determinat esforç
d’adaptació, que es veurà compensat amb els  beneficis  que ens
reportarà la Unió Monetària.

Pel que fa referència als  ens territorials, dir que presenta una
dotació de 50,7 milions d’euros, amb un 18% d’increment
respecte de l’any anterior, que equival a 7 milions d’euros.
Aquest augment es deu a dos motius: una pujada del 3%
respecte del finançament de les competències transferides als
consells insulars, i també la pressupostació  de la quantitat de 6
milions d’euros, destinats als Fons de Cooperació Municipal.
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Aquesta secció pressupostària, la referent als ens territorials,
ha adquirit un progressiu protagonisme en els  darrers projectes
de llei de pressuposts d’aquesta comunitat autònoma. Si l’any
passat recordàvem que, des de l’inici d’aquesta legislatura, el
pressupost de cooperació amb els consells insulars s’havia
duplicat, enguany hem de fer referència no només a l’aprovació
del sistema definitiu de finançament d’aquests ens, sinó també
a la creació, per primera vegada, d’un fons que reconeix les
necessitats i mancances financeres dels ajuntaments.

Senyores i senyors diputats, presentam avui, aquí, uns
pressuposts que suposen importants novetats, en uns casos,
perquè impliquen un enfortiment institucional destacat, com és
la previsió d’increment dels  recursos dels  consells i dels
ajuntaments, juntament amb el pla d’actuacions per millorar la
seva capacitat de finançament a través de l’impuls de la gestió
tributària. En altres àmbits, perquè s’han aprofitat també
projectes ja existents i s’han millorat mostrant una voluntat de
la conselleria de treure el màxim rendiment de les seves
inversions. És el cas del Servei Renda Àgil, la previsió
d’elaboració dels  plans estratègics de competitivitat per a
Menorca i Eivissa, ampliat ara a Formentera, o la important
reducció dels costs  dels  avals  concedits  per ISBA. I, finalment,
perquè s’han planificat actuacions noves per donar resposta al
signe dels  temps, amb la Unió Monetària molt present i en
resposta a les exigències d’impuls de la innovació i la qualitat
que marca la consolidació de l’anomenada Nova Economia,
amb aquesta reenginyeria de processos que suposa el Pla
Finnova.

I, amb això, crec que he fet un repàs de les línies generals
relatives a les seccions pressupostàries  atribuïdes a la
Conselleria d’Hisenda i Pressuposts  i tan sols em resta quedar
a la seva disposició per aclarir totes aquelles qüestions que
estimin oportunes.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Si cap grup demana el
contrari, propòs que seguim la sessió, sense fer ús de la
suspensió que preveu el Reglament. Aleshores, tocaria ara un
torn de preguntes i observacions per part dels diferents  grups
parlamentaris, en aquest cas, donarem la paraula al Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula el diputat Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, muy brevemente y
más que para agradecer su presencia, que es obligada por la ley,
por los ritos de este propio parlamento, sí para agradecer sus
muy extensas y detalladas explicaciones que nos eximen de
hacer más aclaraciones por cuanto que cuántas dudas pudiera
haber a raíz de lo que son los fríos números de los presupuestos
han quedado completamente despejadas con su intervención, y
felicitarle por ver que los principios de agilidad y de servicio
propios de la Conselleria de Hacienda desde que ha habido
cambio de gobierno, pues se están llevando a cabo con una
eficacia ejemplar. 

Por ello nada más y simplemente desear que este
presupuesto salga adelante tal y cómo está presentado. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula la diputada Sra. Mabel Cabrer. 

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en
primer lloc volem agrair la compareixença del conseller
d’Hisenda i les seves  explicacions, i també la compareixença
dels  alts càrrecs de la seva conselleria, encara que lament que no
hi hagi la paritat que va anunciar el president en el debat de
l’estat de l’autonomia, però... 

(Remor de veus)

...bé, continuant amb el projecte de pressuposts, començaria
en primer lloc per la secció 14, la secció corresponent a la
Conselleria d’Hisenda pròpiament dita. Efectivament aquesta
conselleria pràcticament no és inversora i pràcticament no té un
increment pressupostari important, però sí només demanar-li per
què vostè, respecte al capítol 1, que és el capítol que més
s’incrementa, vostè diu que, a part de la pujada de l’IPC i dels
triennis, diu també que s’imputen aquí les despeses  que abans
estaven incloses, o part de les despeses  de la secció 36, i jo
entenc que la secció 36 és per cobrir el tema del personal laboral
eventual i m’estranya aquest canvi de secció, de la 36 a la 14, a
més, que és una secció pròpia de la conselleria i no de serveis
comuns de la resta de conselleries, més que res perquè
m’expliqui aquest canvi.

També he de dir que ha parlat vostè del tema del Pla de
lluita contra el frau fiscal i crec que ha donat unes dades sobre
el fet que ha augmentat el nombre de liquidacions o de
comprovacions, i si em podia tornar a repetir les dades
simplement perquè no les he escoltat bé.

He de dir també respecte a la conselleria que lamentam un
any més que hi hagi una duplicitat de funcions respecte als
temes d’anàlisis  econòmiques i assumptes europeus respecte a
la vicepresidència. Jo crec que cada any el Grup Parlamentari
Popular ha presentat un grup d’esmenes perquè consideram que
aquesta divisió de funcions en matèria econòmica i europea, que
estigui ubicada a dues conselleries, consideram que és una
duplicitat de funcions i una despesa innecessària que només fa
un augment d’alts càrrecs i de despesa corrent. Res més pel que
fa a la secció 14, pròpiament de la conselleria.

Passaríem a la secció del deute públic, la secció 34. Crec que
és l’ordre que vostè ha utilitzat. Efectivament d’aquesta secció,
efectivament, com vostè ha constatat, ha pujat la partida
d’interessos de la comunitat autònoma, ha pujat respecte de
l’any passat en 1.000 milions de pessetes més. Vostè ja ens ha
donat les explicacions que és a causa de l’endeutament
d’aquesta comunitat autònoma, i en relació amb aquest
endeutament ens agradaria que ens digués en aquest moment la
previsió de la conselleria sobre la previsió de l’endeutament de
la comunitat autònoma i de les seves  empreses públiques. Si ens
podria donar aquestes dades.

Parlant també del tema de l’endeutament, jo crec que un
tema important que tal vegada vostè ens podria ja donar qualque
explicació, és el tema del crèdit extraordinari que té previst
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tramitar el Govern pel tema de les catàstrofes atmosfèriques que
hem viscut aquests dies. El Govern ja ha anunciat que ha posat
en marxa una bestreta de Tresoreria de 7.900 milions de
pessetes  que ens agradaria que explicàs per què ha posat en
marxa aquesta bestreta, perquè jo no sé..., m’agradaria saber
quan pensa vostè presentar en aquest parlament el projecte de
llei de crèdit extraordinari, perquè per ventura si es vol presentar
prest, el desembre, el gener, no sé si vostè ens pot avançar
aquestes  dades, no seria tal vegada necessari fer aquesta bestreta
perquè jo crec que no hi haurà temps de pagar aquestes
quantitats  que vostès  han anunciat, a no ser que el projecte de
llei de crèdit extraordinari es demori en el temps, però si vostè
té previst presentar-lo aviat, tal vegada no seria necessari fer ús
d’aquesta autorització de la Llei de finances. En relació a aquest
projecte de llei de crèdit extraordinari m’agradaria saber també
quines previsions té la conselleria sobre com pensen finançar
aquest crèdit extraordinari que he llegit als diaris que serà de
devers 25.000 milions de pessetes, que no sé si és  una xifra real,
una xifra massa gran, petita..., no ho sé, ho desconec totalment,
però m’agradaria saber com pensen finançar aquest crèdit
extraordinari.

Passant ja a la secció 31, serveis comuns de la conselleria,
que afecta per tant a tot el Govern balear, com a novetat
d’aquesta secció 31 a la seva memòria parla del Pla de qualitat
de l’administració de la comunitat autònoma i vostè no ha fet
cap referència a aquest pla de qualitat, i m’agradaria saber un
poc aquest pla de qualitat que anuncia la memòria de la secció
en què consistirà. I bàsicament de l’augment de les partides de
despesa si hi ha un augment considerable pel que a la inversió
immaterial, la famosa inversió immaterial que a vostès tants  els
agrada; ens agradaria saber aquest augment del capítol de la
partida 64000, i també en el capítol 7 de subvencions a
empreses privades hi ha un augment considerable respecte a
l’any passat d’aproximadament 500 milions més de pessetes  en
aquesta partida, i ens agradaria també que ens pogués donar
qualque explicació.

Del tema de la secció 32, ens territorials, efectivament una
novetat d’aquest pressupost és que presenta ja el fons de
cooperació municipal per valor de 6 milions d’euros, i ens
agradaria saber per què hem llegit en els  diaris  que la presidenta
de la Federació d’entitats locals ha solAlicitat al Govern que
dupliqui aquesta partida perquè va ser el compromís a què va
arribar el Govern amb la FELIB, i ens agradaria saber si és que
té intenció el Govern, via els grups parlamentaris que li donen
suport, de presentar una esmena per tal de duplicar aquesta
partida i donar satisfacció així als compromisos que pareix que
es varen acordar amb la Sra. Nájera.

També m’agradaria saber, si pot ser, respecte al projecte de
llei, al text articulat de la Llei de pressuposts hi ha una qüestió
que m’agradaria que ens pogués aclarir: a l’article 17, relatiu als
tributs, a la pujada anual que es fan als tributs d’aquesta
comunitat autònoma normalment es posava una quantitat fixa,
uns anys era d’un 1,8%, uns era d’un 2% de pujada dels  tributs,
l’any passat era un 2%, l’altre any també era un 2%, i enguany
ens trobam amb el fet que no es posa aquesta xifra, sinó que
diuen que els tributs augmentaran el coeficient derivat de l’IPC
de l’Estat espanyol de l’any 2000. M’estranya que no diguin la
xifra exacta perquè supòs que coneixen quin és aquest IPC de
l’any 2000 i crec que fins i tot serà superior al 4%, no ho sé,
però m’agradaria saber quina és aquesta quantitat perquè supòs

que vostès  saben perfectament quina és aquesta quantitat i per
què no s’ha posat igual que altres anys, o si això implica una
pujada major dels tributs, que és el que m’agradaria saber.

També hi ha una novetat respecte a la pujada dels tributs de
quota variable, que altres anys no estaven inclosos en el text  de
la llei, i parlen també d’una pujada, d’un increment d’aquells
tributs que siguin de quota variable i que serà, sembla ser, l’IPC
aplicat ala tipus de gravamen específic. Ens agradaria també
saber si això suposa una novetat que no estava altres anys en el
projecte de llei de pressuposts. 

També m’agradaria si ens pogués aclarir per què respecte a
la Llei d’acompanyament, una llei bastant nodrida enguany, hi
ha molta normativa relativa al Serbasa i al personal sanitari, que
es va demanar a la consellera de Sanitat quan va comparèixer en
aquesta comissió i va dir que no era tema de la seva
competència per donar explicacions, i ens agradaria saber si
vostè ens ho podria dir. I en concret dos apartats: La disposició
addicional tercera modifica la Llei del Serbasa i diu que la
vinculació de crèdit serà a nivell de gerència, i no sabem si es
refereix al gerent o a una estructura per a gerència que es pensa
fer, i també aquesta disposició el que fa és eliminar un punt de
la Llei del Serbasa que deia que es podrien acordar
transferències de crèdit dins la mateixa  secció pressupostària  del
Serbasa; no entenem per què es fa aquesta supressió. També una
altra cosa referida al tema del personal del Serbasa: la disposició
addicional quarta de la Llei d’acompanyament diu que l’òrgan
competent elaborarà i aprovarà una normativa especial per al
personal transferit; ens agradaria saber què entenen vostès  per
òrgan competent, si serà el Parlament, si serà el Govern, quin
òrgan és aquesta que farà aquesta normativa especial, i si
aquesta normativa només afectarà el personal sanitari o afectarà
també el personal que no sigui sanitari.

I crec que simplement serien aquestes  qüestions. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Abans de donar la paraula al
Sr. Conseller i perquè consti degudament, s’ha incorporat a
l’equip d’assessors del conseller el Sr. Alberto Roibal, cap de
Gestió i Inspecció Tributària del Departament Juridicotributari.
Per contestar a tots els grups intervinents, té la paraula el Sr.
Mesquida. 

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(Joan Mesquida i Ferrando):

Moltes gràcies, Sr. President. Vull agrair les paraules del
representant del Grup Parlamentari Socialista, i en relació a la
intervenció de la representant del Grup Parlamentari Popular,
primer de tot he de dir que acús el cop relacionat amb la paritat;
efectivament jo també desitjaria que hi hagués més
representació femenina, és una cosa que sap la gent que em
coneix, que sempre intent cercar colAlaboradors que siguin
dones, la qual cosa per ventura no he tengut la sort d’aconseguir
de trobar més dones, efectivament. Jo és una cosa que fins i tot
en els  darrers mesos també em vaig plantejar la possibilitat
d’incorporar persones  a la conselleria i sobretot que fossin
dones, i al final vaig decidir no incorporar ningú més. Per tant,



990 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 47 / 21 de novembre del 2001

 

acusar aquest cop i dir-li que faré tot el possible per corregir
aquesta situació en el futur.

Vegem, anirem per parts. Intentaré contestar la majoria de
les coses. Hi ha hagut qualque cosa de la qual no he pogut
prendre nota perquè, o bé estava cercant la documentació... En
el que fa referència a capítol 1, vostè em parlava de la secció 36.
A la secció 36 hi havia laboral eventual, hores extres,
gratificacions, productivitat... S’ha fet una distribució de part
dels  crèdits a la secció 36 a les diferents conselleries per
millorar la gestió, i corresponen a la nostra conselleria 22
milions de pessetes. Jo crec que nosaltres feim, a la Conselleria
d’Hisenda, una utilització molt prudent del que és  el tema de
personal. Això no vol dir que jo sigui contrari a la incorporació
de persones, en absolut; ara, la meva orientació sempre és
rendibilitzar i optimitzar al màxim els  recursos humans de què
disposam. Per tant, si en el futur el nou sistema de finançament
autonòmic suposarà  un volum superior de tasques  relacionades
amb el que pugui ser gestió tributària, idò sense cap dubte
s’hauran de produir en el futur noves incorporacions. Si
s’apliquen nous tributs, com per exemple s’aixeca la suspensió
de l’impost sobre “pernoctacions” idò sense cap dubte, amb
l’estructura de personal que ara tenim que va bastant -jo diria-
a punt d’explotar, seria difícil mantenir aquesta situació.

Jo li donaria una sèrie de dades en relació al que són les
places de la conselleria i com han evolucionat. L’any 1999 hi
havia catalogats 475 llocs a la Conselleria d’Hisenda; avui n’hi
ha 396. Si llevam els  7 que vàrem transferir a joc, idò ens
trobam que hi ha 24 places menys. En el que fa referència a
llocs dotats, és a dir, llocs efectius, el 1999 llocs dotats a la
conselleria eren 287, el 2002 256. Per tant, crec que es fa un
esforç important d’optimització de les persones  de què disposam
i, això, idò moltes vegades he d’aguantar queixes dels
responsables dels departaments.

Hi ha un índex que, si bé depèn de molts de factors i
s’utilitza per la Inspecció del Servei del Ministeri d’Hisenda,
per mesurar el grau d’eficàcia total de la gestió tributària, i que
és la recaptació per persona. La recaptació per persona l’any
1999 eren 499 milions de pessetes, l’any 2000 556, l’any 2001
614. Això vol dir que cada vegada gestionam més recursos amb
menys gent. Per tant no hi ha una evolució directa entre el
volum de feina i l’increment de personal.

Em demanava després una xifra que feia referència al tema
de la lluita contra el frau fiscal. Respecte de l’any 2000 també
li feia referència al que fa relació a inspecció, gestió i
recaptació, i dic això perquè amb la nova orientació del
Ministeri d’Hisenda des de fa una sèrie d’anys s’utilitza el que
és gestió tributària com a frau, i dic això aquí pel fet que vostè
recordarà que va venir el director general de l’Agència
Tributària i va dir que s’havia detectat un frau d’un contribuent
per valor de 20.000 milions de pessetes. Això, que era una cosa
que ens va sorprendre a tots, tots  els  colAlectius: ColAlegi
d’Economistes, assessors  fiscals, tothom es va començar a
demanar qui era aquesta estrella que havia defraudat 20.000
milions de pessetes. Idò jo vaig sortir amb una pregunta que em
varen fer a una roda de premsa que no tenia res a veure amb
això per intentar sortir al pas d’una certa sens ació
d’intranquilAlitat que s’havia produït, sobretot, i ho havia pogut
comprovar, per part d’entitats financeres que havien fet
contactes  amb mi per demanar-me si jo sabia qui era aquest

contribuent, perquè es preocupaven perquè un client a qui
havien de donar un crèdit pogués immers en un frau de 20.000
milions de pessetes. Bé, això era un tema que un contribuent en
una declaració d’IVA es va equivocar i en lloc de 200 va posar
20.000. Per tant, es computa la gestió tributària, els  errors en
gestió tributària com a frau fiscal. Idò nosaltres seguim aquesta
mateixa utilització, a pesar que nosaltres no ens trobam amb
massa casos, sinó que bàsicament tota la lluita contra el frau
fiscal està centralitzada a inspecció, i també li manifestava a la
meva intervenció que la provisionalitat de les dades a data
d’avui ens permet concretar que s’ha augmentat l’import de les
actes d’inspecció en un 18% i el de les liquidacions en un 11%.

Després em demanava si hi havia duplicitat amb la
Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria i la Conselleria
d’Hisenda. Jo crec que no hi ha duplicitat, perquè quan va
començar a funcionar el nou govern, vàrem mantenir unes
primeres reunions de coordinació per intentar delimitar quins
eren els  àmbits d’actuació. Nosaltres, amb una teòrica
competència que podia estar en el llindar de les dues
conselleries, que és el tema d’anàlisi de conjuntura econòmica,
idò es va concretar que en tots  els estudis de conjuntura
econòmica, tot el que fes referència a mig termini estaria a mans
de la Conselleria d’Hisenda i el que fossin estudis  d’estructura
econòmica, evolució a més llarg termini, estaria en mans de la
Conselleria d’Economia, i jo la veritat és que fins ara no veig
aquesta duplicitat i no es genera cap problema. De fet aquesta
estructura del Govern, que crec que vostès  han criticat en
qualque moment, va ser una estructura que després  va copiar en
part el Govern central; per tant, el Govern central va crear un
ministeri d’Innovació que no existia, el Govern central va
dividir el Ministeri d’Hisenda amb el Ministeri d’Economia,
com passa a altres països: a Alemanya també tenen ministeri de
Finances i ministeri d’Economia.

I el que té relació amb els fons europeus, tot allò que és
gestió de fons europeus està a la Direcció General d’Economia
i nosaltres tenim allò relacionat amb  temes europeus en tota la
part de Centre Balears Europa, com servei de documentació, de
suport, d’assessorament tècnic, i després  bàsicament el que és
la defensa de la insularitat dins el marc de la Unió Europea. Per
tant jo crec que no hi ha aquest tema de duplicitat.

Bé, jo crec que tendrem temps en el debat, possiblement,
d’esmena a la totalitat, perquè he vist que és un dels  temes que
vostès  destaquen i hi donen importància per presentar l’esmena
a la totalitat, d’esplaiar-nos en el tema del deute i de l’evolució
del deute.

Em demanava com finançaríem aquestes  despeses  derivades
de la situació catastròfica. Idò miri, possiblement li avanç, a
pesar que a mi no m’agrada dir el que faré fins que no tenc
decidit fer-ho, possiblement copiar el que vostès  varen fer.
Vostè sap que l’any 1989 hi va haver unes pluges torrencials, el
setembre de l’any 1989, varen adoptar un acord per Consell de
Govern de subvencionar totes  aquestes..., de donar ajudes, i
varen donar un termini per presentar solAlicituds que, si no ho
record malament acabava dia 30 de novembre, i a mitjans de
novembre, crec recordar, varen dur al Parlament un crèdit
extraordinari finançat amb endeutament a llarg termini per valor
de 10.000 milions de pessetes. 
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En el que no els  copiarem és en l’import, perquè l’import
d’aquest crèdit extraordinari que varen dur al Parlament eren
10.000 milions de pessetes, i aquell any el pressupost de la
comunitat autònoma eren 20.000 milions; és a dir, que varen
endeutar la comunitat autònoma amb la meitat del pressupost
corrent. Per tant, el nostre pressupost són 158.000, no durem un
crèdit extraordinari finançat a llarg termini en 79.000 milions.
No, no sé de què se sorprèn, ho varen fer l’any 89, de fet no es
va gastar després part d’aquests  doblers. Per tant els  copiarem
segurament la forma, no els resultats.

Plantejava el fet de la bestreta o de l’avançament. Bé, idò
això és un recurs perfectament legal que permet la normativa
per començar a fer totes  aquelles despeses  que s’hagin de dur a
terme per tots els temes relacionats amb l’emergència i amb les
feines que s’hagin de fer derivades d’aquesta situació
d’emergència. Per tant, el crèdit extraordinari de quin import
serà?, idò ja es veurà, jo crec que allò adequat seria esperar tenir
un avanç de quantificació, s’ha donat un termini que crec
recordar que acaba dia 20 de desembre per tal que es pugui
obtenir la informació per part dels ajuntaments. En aquest
moment vostè sap que els  ajuntaments canalitzen en general
sense filtrar totes  les peticions, lògicament després  s’hauran de
filtrar, s’hauran de veure quines qüestions són susceptibles  de
subvencionar, i a partir d’aquí després  allò adequat seria decidir,
quan es tengués  un avanç més acurat de la situació decidir per
quin import ha de ser el crèdit extraordinari.

Miri, em parla de la Llei d‘acompanyament, de l’IPC... Li he
de reconèixer que no sé per què s’ha posat IPC i no s’ha posat
el percentatge. Crec que és el mateix, perquè l’IPC no suposa
una pujada d’imposts, quan es diu l’IPC de l’any 2000 és perquè
l’IPC de l’any 2000 està tancat, per tant... Exactament igual que
es referencien els contractes de lloguer, es referencien a l’IPC
i la gent ja sap exactament quin import serà. 

Tot el tema relacionat amb la Llei d’acompanyament que té
relació amb el Serbasa és una normativa que allò que s’intenta
és preparar la comunitat autònoma en el traspàs de les
competències, que després s’utilitzarà o no, però ja tendrem la
normativa aprovada. En tema de personal l’òrgan competent
serà la Conselleria de Sanitat i totes  les modificacions del
Serbasa queden condicionades a l’efectiva entrada en vigor de
les competències de sanitat. Per tant és una previs ió que
nosaltres feim de preparar tota una normativa que després, i
pensi que si el traspàs de la competència es fes dia 1 de gener,
que no sé si serà  així, però si fos el dia 1 de gener idò seria una
irresponsabilitat començar a fer una tramitació parlamentària
d’adaptació per possibilitar aquest traspàs de competències.

Jo no sé si tenia qualque cosa més... Després, bé, en relació
al Pla de qualitat li puc cercar. Per ventura estava parlant pel
mòbil, però sí que hi havia una referència al Pla de qualitat; és
una actuació transversal, hi havia una descripció d’actuacions,
és una gestió que duim interna entre la Conselleria d’Interior i
la Conselleria d’Hisenda i l’import són 300.000 euros.
Bàsicament tot està emmarcat en atenció al contribuent com ja
he manifestat, és a dir, es tracta d’intentar facilitar al màxim el
compliment de les obligacions voluntàries als contribuents.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula
el Partit Popular i la seva diputada Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per part de les
seves  explicacions, però bé, m’han quedat encara moltes coses
sense explicar i jo les hi tornaré a demanar, si no li sap greu.

Del tema del deute li he demanat les previsions de la
comunitat autònoma i les empreses públiques, les previsions que
vostès  tenen. Vostè em diu que ja en parlarem a l’esmena a la
totalitat, però jo li deman aquesta informació i crec que vostè
em pot donar aquesta informació, i que jo tenc dret a rebre
aquesta informació. És només aquesta pregunta.

Del tema de les pluges, miri, vostè pot dir que l’any 89 es va
endeutar amb la meitat del pressupost aquesta comunitat
autònoma, però per ventura era que feia falta, que el valor del
mal que havien patit aquestes illes i els nostres ciutadans
ascendia a 10.000 milions de pessetes, com així es va finançar,
i evidentment el mal que han suposat aquestes  pluges esper que
no arribin a la meitat del nostre pressupost, perquè crec que
seria una xifra desorbitada. Per tant, crec que la comparació és
desafortunada perquè aquí parlam de desgràcies personals i
materials d’aquesta comunitat autònoma que s’han de
quantificar, i que ningú no s’ha d’aprofitar d’això, tampoc, i s’hi
ha de fer front per part d’aquesta comunitat autònoma. Per això
crec que no s’ha de comparar si un any va suposar la meitat del
pressupost; si feia falta fer-hi front, s’hi va fer front. Per això  jo
crec que vostè no poc criticar la gestió pressupostària  del Partit
Popular perquè si qualque cosa va deixar el Partit Popular,
perquè evidentment gens no els  agrada del que va deixar el
Partit Popular, però si una cosa està clara és que som una de les
comunitats autònomes menys endeutades  i que els  varen deixar
un govern molt sanejat, Sr. Conseller, i vostè és conscient
d’això.

Per tant, si l’any 89 es va fer això per un govern del Partit
Popular, l’any 99 vostè va rebre per un govern del Partit Popular
una comunitat autònoma molt, molt sanejada i amb molt de
superàvit. Aquesta és la precisió i ja veurem com rebrem
nosaltres la comunitat autònoma en el 2003 si governam.

Li demanava també quina és la previsió de presentar el
projecte de llei de crèdit extraordinari. Si vostè diu que es tanca
el 20 de desembre, si vostès el gener per exemple ja tenen
aquesta previsió i el tema de la bestreta de Tresoreria, només
comentava que evidentment és una facultat de la Llei de
finances poder fer aquesta bestreta, però si el gener es presenta
aquest projecte de llei jo crec que 17.900 milions de pessetes a
fase OP, a fase pagament, pràcticament no haurà arribat cap
expedient, pràcticament, perquè els  expedients són complicats
i fins i tot amb els arranjaments de carreteres que s’hagin de fer
serà difícil que arribem a aquesta quantitat de 7.900 milions, i
per tant jo crec que això va ser...; fins i tot si el projecte de llei
es tramita prest no faria falta aquest ús, però bé, només li
demanava per les seves previsions, no és que tampoc faci mal
perquè de fet aquesta bestreta anirà a càrrec del projecte de llei
de crèdit extraordinari.
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Del tema dels tributs, de la pujada general dels  tributs, Sr.
Conseller, si la previsió l’any passat era un 2% i l’altre any era
un 1,8%, però això després  no era l’IPC real a què s’arribava.
Per tant, era una quantitat, no era l’IPC, es posava “el 2% pugen
els  tributs”, i aquest després no era l’autèntic IPC. Per tant
enguany, quan es  posa aquesta xifra jo no sé si aquí hi ha una
major pujada prevista dels  tributs per a la comunitat autònoma,
perquè si vostè em pot donar la xifra de l’IPC de l’any 2000,
que vostès la tenen, veurem si ha pujat un 4, un 5..., exactament
el percentatge que pugen els tributs per a tots els ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma i si suposa una pujada diferent i
molt superior a la previsió que es feia altres anys, que es posava
una xifra i punt.

I també li he demanat per aquesta novetat que aquesta
pujada afecti també als  tributs de quota variable de la comunitat
autònoma, que és una nova previsió i m’agradaria que vostè em
digués si això és així i per primera vegada també els  tributs de
quota variable suposaran una pujada d’imposts que no hi havia
cap previsió a cap llei de pressuposts.

Del tema de la secció 31, del Pla de qualitat, bé, per ventura
parlava pel mòbil, però he parlat només un minut, però bé, per
ventura ha estat aquest minut que ha explicat allò del Pla de
qualitat, però només li he demanat que em concretàs la pujada
de la partida d’inversions immaterials, què és allò que vostès
tenen previst fer amb  aquesta pujada de prop de 300 milions de
pessetes, i del capítol 7, subvencions a empreses privades que
augmenten 550 milions de pessetes; si em pot aclarir per què hi
ha aquesta pujada a la secció 31. 

Del tema del fons de cooperació municipal no m’ha
contestat si es podran d’acord o no amb la Sra. Nájera, si ho
faran via esmena o si simplement la partida quedarà com està
prevista ara a la secció 32. 

I del tema del Serbasa digui’m vostè que no sap de què va
allò de la llei d’acompanyament del Serbasa i ja està. Jo
simplement..., vostè no em digui que això és per preparar les
transferències, ja ho hem vist, hem vist la Llei i hi ha molts
d’articles referits a sanitat, i suposam que és per rebre la
transferència de sanitat, però jo he demanat unes qüestions
concretes perquè la Sra. Aina Salom no va contestar, o no va
saber contestar, o no va voler contestar, va dir que era objecte
de la seva compareixença, i la nostra portaveu en matèria de
sanitat, la Sra. Ana Castillo, m’ha demanat que li fes aquestes
preguntes  relatives a la disposició addicional tercera que diu que
la vinculació de crèdit serà a nivell de gerència. Què significa?,
per què se suprimeix l’apartat que preveia transferències de
crèdit dins la secció pressupostària  del Serbasa?, i ja sé que serà
la Conselleria de Sanitat que durà el tema de personal, però la
previsió de la llei és que hi haurà un òrgan competent que
elaborarà i aprovarà una normativa especial de personal, i volem
saber quin és aquest òrgan, si és el Parlament, si és el Govern
via decret, quin és el rang normatiu, què serà? Òbviament supòs
que sí, que sortirà de la Conselleria de Sanitat, però això ja és
una obvietat, no importa que m’ho digui. I també si només
afectaria al personal sanitari o també al no sanitari. Però bé,
entenc que vostè em digui que aquest tema és un tema que
afecta l’altra conselleria però jo he fet aquestes preguntes
perquè a la compareixença de la consellera no ens ho va aclarir.

I ja està, moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. En torn de contrarèplica té la paraula
el Sr. Conseller d’Hisenda i Pressuposts. 

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(Joan Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Pel que fa referència al tema del
Serbasa la tramitació econòmica financera s’haurà de fer
d’acord amb l’actual programa informàtic de l’Estat, el primer
exercici; els  exercicis  posteriors ja es farà amb la gestió de
l’aplicació informàtica de la comunitat autònoma. El primer
exercici no queda més remei que adaptar-se al programa estatal
i d’aquí els canvis en el tema de modificacions de crèdits i
vinculacions per adaptar-lo a l’actual estructura de l’Estat.

Vegem, em parlava del tema de l’endeutament de les
empreses públiques. Està en el pressupost. La comunitat
autònoma 5.000 milions, l’Ibasan 2.500, Serveis Ferroviaris
6.700 milions de pessetes.

Després em deia si era una comparació desafortunada. No,
Sra. Diputada, és una comparació perfectament afortunada. Jo
no he dit que no fossin necessaris  aquests  doblers, jo ho compar
perquè vostès  varen acudir a l’endeutament a llarg termini; per
tant jo estic convençut que quan duguem el crèdit extraordinari
i si el finançam amb finançament a llarg termini vostès estaran
d’acord, estaran d’acord perquè en aquells moments varen
utilitzar aquesta fórmula. També he de pensar que és molt
possible que una vegada més no facin el que feien quan estaven
en el Govern, que així com vostè diu que ens varen deixar una
hisenda sanejada supòs que..., o poc endeutada, estava
endeutada però poc endeutada, idò supòs que no deu tenir
present la sentència de l’Isiquiema, perquè quan hem hagut de
sumar això que vostès finançaven amb endeutament les
quantitats  pendents  de cobrament, idò sense cap dubte el tema
de l’endeutament pega un bot important, però motivat per uns
doblers que des de l’any 91 vostès  varen gastar a costa dels
pressuposts  futurs. Per tant, dels  25.000 milions vostès  en varen
gastar 18.000 i la resta varen ser nostres, dos exercicis
pressupostaris. Per tant... 

Ara, què vàrem fer nosaltres? Idò miri, complir els
compromisos adquirits per vostès i el Ministeri d’Hisenda en
matèria d’endeutament. Any 2000, primer pressupost d’aquest
govern, endeutament màxim, 1.500 milions de pessetes. Avui
matí o ahir, ahir es va aprovar el pressupost del consell insular,
compari l’endeutament futur i l’import del pressupost i veurà
quina desproporció, 1.500 milions de pessetes  de nou
endeutament és absolutament ridícul, 1.500 milions. Any 2001,
pressupost que es va presentar en aquest parlament,
endeutament zero, zero d’endeutament, i quan vàrem anar a
Madrid i vàrem mantenir tres reunions, dues amb la secretària
d’Estat de Pressuposts  i una altra amb el director general de
Fons Comunitaris i no sé quin altre nom té, el Sr. Julio Gómez
Pomar, els  vàrem dir que aquest acord de limitació
d’endeutament, que era un manifestació de voluntats, hi havia
una clàusula que deia que el Govern de les Illes Balears estava
pendent d’obtenir una sentència del Tribunal Constitucional de
l’Isiquiema, i es deia en aquell acord: “En cas que hi hagi una
sentència desfavorable, s’haurà de renegociar aquest document”.
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Quan li vàrem dir “ara és el moment de renegociar aquest
document”, i no per un endeutament capritxós o per augmentar
l’endeutament, no, l’endeutament per tornar les quantitats  i per
restablir l’equilibri pressupostari, només volíem això. Idò mirin,
a la tercera reunió la secretària d’Estat telefònicament ens va
contestar que recomanaria al ministre que autoritzàs aquesta
operació. Encara avui no sé si l’han autoritzada o no, perquè
realment l’únic que tenc és una contestació telefònica que el
ministre havia dit que no. Per tant, jo crec que ja és un
menyspreu institucional molt important, això. Ara, el que li dic,
amb aquests anys idò miri, agafi l’endeutament de l’Isiquiema,
no em sent corresponsable d’aquest endeutament, eh?, en
absolut. Per tant crec que... 

També és normal, jo entenc que quan un està a l’oposició
l’endeutament idò sigui una cosa que s’ha de criticar perquè està
en els manuals de la bona oposició però, bé, jo trob que també
tot els temes tenen un punt de nivell o un punt de crítica, no?

Em torn a referir al tema dels tributs, i supòs que vostè
repetirà permanentment “pujada, pujada d’imposts”. Els
ciutadans saben que l’IPC no és pujada d’imposts, això ho sap
tothom. El que és pujada d’imposts és el que aprovaran demà en
el Consell de Política Fiscal, 4 pessetes  sobre el litre de la
benzina; això és una pujada d’imposts. El que és impost serà un
8% de l’impost sobre els alcohols, i el que és pujada d’imposts
segurament serà la pujada del tabac. Això no es diu, però això
són pujades d’imposts. Per tant, l’aplicació de l’IPC tothom
entén que l’Administració també ha de pagar el llum, també ha
de pagar els funcionaris i tot puja. Per tant, una referència a
l’IPC no és una pujada d’imposts.

Em parla vostè del tema del fons de cooperació. Jo hagués
agraït un pronunciament no tant de l’import sinó del fet. Jo no
sé si al Partit Popular li sembla bé que hi hagi un fons de
cooperació, si diu: “Mira, és que nosaltres mai no vàrem tenir
aquesta idea i bé, ara ens sembla bé”. Bé, el tema de l’import,
miri, el tema de l’import ni 2.000, ni 10.000, és a dir, les
necessitats  de finançament dels  municipis  són ilAlimitades, i això
és una quantitat, jo reconec que és una quantitat relativament
petita, però també s’ha de tenir en compte que menys és res. Per
tant, crec que començar amb un import de finançament que,
lògicament..., també li diré una altra cosa: hi ha molts de
consellers que tenen pressió dels municipis de les seves
comunitats perquè incorporin un fons de cooperació, i molts
diuen que s’inverteix tot en els  municipis, i és la realitat, és a
dir, quan es fa l’institut de Bendinat, que val 1.000 milions de
pessetes, on s’inverteix?, idò en el municipi de Calvià. Per
tant... Ara, això són 1.000 milions de pessetes que la ponència
tècnica que hi ha en el Parlament decidirà quina utilització els
dóna.

Després no sé què em demanava de la secció 31. Idò a la
secció 31 com li he explicat s’havien pressupostat els  eixos 5 i
6, i això és el motiu, és a dir, parlam de 50 milions, perdó,
parlam de 600 milions de pessetes  que inclou el tram regional,
i el tram local 223 milions de pessetes, és a dir, l’eix 6 són 607
milions de pessetes  i l’eix 5..., ho diré en pessetes  i no
m’embullaré tant, 70 milions de pessetes a l’eix 5 i 607 milions
de pessetes a l’eix 6. 

De totes formes, si disposam abans, el més prest possible,
del Diari de Sessions, les qüestions que hagin pogut quedar

pendents  idò jo em compromet perquè des de la Direcció
General de Pressuposts  i la Secretaria General Tècnica li
puguem fer arribar el més aviat possible els  comentaris a les
qüestions que vostè ha demanat aclariment i que han quedat
pendents.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Amb això queda acabat aquest debat
de compareixença de la Conselleria d’Hisenda i Pressupostos.
Volem agrair al Sr. Conseller i a tots  els  alts càrrecs que
l’acompanyen la seva presència i les seves  explicacions, i a tots
els diputats  i les diputades també per la colAlaboració en el
desenvolupament d’aquesta sessió.

Gràcies.
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