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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, Sr. Conseller d’Hisenda i
Pressuposts i alts càrrecs que l’acompanyen, bona tarda.

Comença la sessió de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts
relativa a la tramitació dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2003. En
primer lloc deman si hi ha substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, president. Margarita Capó en substitució del diputat
Jaén Palacios.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Francesc Fiol substitueix Antonio Llamas.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Cecili Buele substitueix Bosco Gomila.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Francina Armengol substitueix Josep Marí Ribas.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Miquel Gascon substitueix Fèlix Fernández.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Maria Antònia Vadell substitueix Antoni Alorda.

LA SRA. DUBÓN I PRETUS:

Lluïsa Dubón substitueix Tirs Pons. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Compareixença de l'Hble. S r. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts, per tal d'explicar el Projecte de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2003.

Passam, idò, a tractar la compareixença de l’Hble. Conseller
d’Hisenda i Pressuposts, Joan Mesquida i Ferrando, per tal
d’explicar els pressuposts de la seva conselleria. El Sr.
Conseller ve acompanyat dels següents alts càrrecs: Lluís
Maties Llinàs Álvarez, secretari general tècnic; José Luís Gil
Martín, director general del Tresor i Política Financera; Cristòfol
Milan Mateu, director general de Pressuposts; Joaquín Tomás
Estrada, director general de Recaptació i de Coordinació amb
les Hisendes Territorials; Tomás Méndez Reyes, director
general de Programació i Ordenació Econòmica; Alberto Ruibal,
cap administratiu jurídic tributari; i Magdalena Martorell,
subdirectora d’àrees tècniques del Centre Balears Europa.

Per informar sobre el tema té la paraula l’Hble. Conseller
d’Hisenda i Pressuposts, el Sr. Joan Mesquida i Ferrando. Té
vostè la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, atenent
el caràcter de centre gestor i de suport de serveis que té la
Conselleria d’Hisenda per al conjunt de l’administració,
l’elaboració dels pressuposts per a l’any que ve suposa la
culminació del procés d’adaptació d’aquest departament al
creixent volum de competències que ha passat a gestionar el
Govern i les novetats que suposa el nou sistema de
finançament autonòmic que ha entrat en vigor aquesta
legislatura.

Indubtablement més autogovern, més poder de decisió
sobre més competències i sobre un major pressupost, més
necessitats d’inversió i més possibilitats per finançar-les, més
autogestió tributària, més capacitat normativa sobre més
imposts, requereixen més recursos corporatius de caràcter
econòmic financer, uns recursos addicionals que també
ofereixen la possibilitat de millorar l’eficàcia de la gestió i
apropar els serveis públics a les necessitats dels nostres
ciutadans. Així, els pressuposts que ara presentam davant
aquesta comissió tenen com a objectiu incidir en la qualitat i en
la innovació pel que fa a la prestació de serveis al contribuent
des d’una transformació del Departament Tributari que s’ha
duit a terme aquests tres darrers anys i que es continuarà
aplicant el 2003, com veurem d’aquí a una estona.

D’altra banda els comptes de totes les seccions
pressupostàries que depenen de la conselleria també estan
orientats a continuar implementant criteris d’eficàcia en la
gestió econòmica financera, aprofitant l’imprescindible
necessitat que existeix d’adequar els serveis de les noves
competències assumides per planificar encara millor les tasques
de pressupostar, fiscalització i control dels comptes, recaptació
dels recursos tributaris, gestió dels cobraments i pagaments del
Govern, i de programació econòmica. Amb aquestes dues fites
la secció 14, que és la corresponent a la Conselleria d’Hisenda
i Pressuposts, experimenta un creixement global d’un 16,2%,
que suposa una quantia de 14,7 milions d’euros, 2 milions
d’euros més que l’any anterior. 

Com acabam de dir, l’assumpció de competències en matèria
sanitària i la reestructuració que hem escomès en matèria
tributària, determinen un augment dels recursos humans de la
conselleria. Aquests nous efectius desenvoluparan les
funcions de control intern, gestió pressupostària i de tresoreria
que exercien els serveis centrals de l’INSALUD. Recordem en
aquest punt que amb el traspàs d’aquesta competència no es
varen transferir els serveis centrals. D’altra banda aquests
recursos humans addicionals també reforçaran el Departament
Tributari que, com tots vostès recordaran, està duent a terme
des de l’inici de la present legislatura una revisió del sistema
tributari i una reorganització integral de l’administració
tributària per fer-la més específica i especialitzada, més
adequada per a la gestió dels impostos que l’Estat ha anat
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cedint a les comunitats autònomes, i per a la gestió de la nostra
capacitat normativa. Aquestes dues qüestions motiven
fonamentalment l’increment del pressupost de la conselleria,
que en el capítol 1, amb un crèdit definitiu de 10,2 milions
d’euros, representa un augment d’un 23,2% respecte del
pressupost d’enguany.

Mostra també de la necessitat de planificar el creixement
dels serveis que necessàriament ha de prestar la Conselleria
d’Hisenda és la pujada del 3,3% del capítol 6, al qual es
destinaran 1,6 milions d’euros amb l’objectiu principal de
concloure les obres de rehabilitació de l’edifici annex a la seu
de la conselleria, que permetrà la instalAlació dels efectius que
ara es troben dispersos per diferents dependències i l’estalvi de
les despeses de lloguer d’aquestes. 

Pel que fa a la resta de capítols, el de despesa corrent té una
previsió pressupostària de 2,38 milions d’euros, cosa que
suposa un increment del 2,5%, i el capítol 4, 370.000 euros, té
un augment del 2,6% destinat a continuar amb el foment de les
beques formatives i de pràctiques amb els corresponents
convenis de colAlaboració amb altres administracions i amb la
Universitat de les Illes Balears. 

Amb aquesta distribució els pressuposts de la conselleria
tenen com a finalitat consolidar la tasca iniciada al
començament d’aquesta legislatura pel que fa a l’impuls de la
innovació a l’administració financera de la comunitat autònoma,
recollida en el Pla Finnova, un programa d’actuació molt
complet del qual ja tenim resultats de provada eficàcia i que
permet avançar més àgilment en la millora de la gestió de les
noves competències de gestió i normatives que ha anat
assumint progressivament el Govern.

En primer lloc faré referència als 4 milions d’euros que es
dedicaran a qüestions fiscals distribuïdes entre la Direcció
General de Recaptació i de Coordinació amb les Hisendes
Territorials i el Departament Tributari. L’any que ve es
continuarà amb el desenvolupament del programa d’actuacions
del Pla Finnova, que suposa tot un seguit d’accions de
modernització de l’administració tributària amb 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. Els positius resultats d’aquests plans,
dels quals donam puntual informació any rere any davant
aquesta comissió, determinen la continuació de cara a l’any que
ve de la reorganització d’aquestes àrees. En aquest sentit cal
destacar que a les dades que tenim disponibles a data d’avui es
pot comprovar una evolució molt positiva dels dos índexs que
indiquen una millora del servei que la Conselleria d’Hisenda
presta al contribuent. En primer lloc, en relació a l’inici de la
legislatura, l’any passat va suposar una reducció del 8,72% en
la mitjana d’acumulació dels expedients dels contribuents; això
vol dir que l’administració tributària ha estat capaç d’accelerar
la gestió de manera important. En segon terme també s’ha
aconseguit reduir durant l’any 2001 en relació a l’any 99 en un
28,39% l’índex de demora, que és l’índex que indica el temps en
mesos que es tardarien a tramitar els expedients pendents a
finals d’any, i en conseqüència, en detectar i regularitzar les

situacions anòmales, fent que el ciutadà hagi de suportar
menors trastorns, entre d’altres uns nous interessos de demora.

D’altra banda, i com també hem pogut analitzar en altres
ocasions en aquesta cambra, també la campanya de la
conselleria de lluita contra el frau fiscal està aconseguint els
seus objectius i, per tant, es continuarà desenvolupament l’any
que ve a partir de tres línies diferents d’acció previstes a l’inici
de la legislatura: la primera, concretada en el Pla d’inspecció
2000-2003 de la conselleria; la segona, articulada a través del
programa director de control tributari de l’Agència Tributària i
en el vessant de colAlaboració amb les comunitats autònomes;
i la tercera, a partir de l’esmentat pla de modernització de
l’administració, que inclou tot un seguit de mesures
relacionades amb la lluita contra el frau. El balanç que podem
fer fins ara defineix els àmbits en els quals cal incidir i les
activitats concretes que es desenvoluparan a càrrec dels
pressuposts de l’any que ve. En conjunt la Conselleria
d’Hisenda l’any 2000, el darrer exercici tancat, va descobrir un
frau per import de 45,71 milions d’euros, xifra que suposa un
increment d’un 243% respecte de l’any 1999. Per tributs, i
respecte del frau detectat en via de gestió, el major augment
correspon a l’impost de successions amb un 427,63%, mentre
que l’impost de patrimoni suposa una pujada d’un 328%, el
cànon de sanejament d’aigües i les taxes del joc un increment
d’un 210,53%, i l’impost de transmissions patrimonials i actes
jurídics un 90,02%. A més, l’eficàcia i rendibilitat de les
actuacions inspectores també s’ha millorat notablement, ja que
respecte a l’any 99, l’any 2001 l’import de les liquidacions fetes
per cada inspector ha augmentat més d’un 138,64%; ha passat
d’una mitjana de 0,88 a 2,10 milions d’euros per inspector.

A l’àrea de recaptació els resultats són també de millora; la
seva eficàcia es mesura fonamentalment amb l’índex d’activitat,
i comparant les dades del 1999 i del 2001 cal destacar que ha
augmentat un 10,48%. Finalment hi ha un índex que és utilitzat
per la Inspecció dels Serveis del Ministeri d’Hisenda per
mesurar el grau d’eficàcia total, i aquest no és altre que la
recaptació per a cada un dels treballadors del servei de
l’administració tributària, i en aquest indicador es troba un
valor excepcional que ens certifica, per si mateix, que el pla que
estam executant està donant el seus fruits. L’any 2001 la
recaptació per persona va augmentar més d’un 22,74%. Per tant
és la nostra intenció continuar la lluita contra el frau, que és
una qüestió de garantir la justícia cap als nostres contribuents,
amb les accions de millora de la prestació de serveis al ciutadà
en matèria fiscal, de manera que al final de la legislatura quedi
totalment reorganitzada l’administració tributària autonòmica,
ajustada a les noves condicions que implica el nou sistema de
finançament, dotada amb mitjans tècnics i humans per gestionar
les figures de nova creació i preparada per fer front als reptes
del futur.

En aquest sentit consideram que les passes que ja s’han fet
i els beneficis que s’ha aplicat per al contribuent justifiquen, en
aquest cas també, la inversió que els pressuposts dediquen a
aquesta àrea, que suposa gairebé un terç del total del
pressupost de la conselleria. A més de la ja molt coneguda
campanya de la Renda Àgil -vull assenyalar que l’any 2000 va
ser utilitzada per aproximadament 40.000 ciutadans, l’any 2001
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per 50.000, amb un increment d’un 5,3%, i l’any 2002 per 72.000
ciutadans, amb un increment del 44% respecte de l’any anterior-
és una bona mostra d’aquesta voluntat de facilitar als ciutadans
el compliment voluntari de les seves obligacions, a part
d’assenyalar-se a les enquestes de qualitat els alts graus de
satisfacció que mostren tots els ciutadans respecte a aquest
servei.

Es preveu, per una banda, la possibilitat també de la
presentació per mitjans telemàtics de les declaracions i la
documentació corresponent a l’impost sobre successions i
donacions, i l’impost de transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats. S’ha de dir que des de dia 1 de gener, des
de dia 1 d’aquest mes, perdó, és possible fer el pagament de
l’impost de transmissions i successions a qualsevol sucursal de
les cinc entitats financeres colAlaboradores de la comunitat
autònoma, millora a la qual es podran acollir uns 134.000
contribuents anualment. A més s’han simplificat els tràmits de
l’impost de transmissions de vehicles de manera que ha quedat
eliminat el requisit de presentar el contracte de compravenda,
i una vegada pagat l’impost a qualsevol banc el contribuent ja
es pot adreçar directament a Trànsit. Anualment són unes
36.000 persones les que han de fer aquesta operació.

Amb aquests exemples pensam que queda provada la
nostra voluntat d’aprofitar aquest darrer exercici pressupostari
de la legislatura per continuar incidint en el ventall de
possibilitats per alleugerir la burocràcia, tot això gràcies a
l’ampliació del marc de colAlaboracions amb entitats financeres
i l’aplicació de les noves tecnologies. En aquest mateix sentit la
Llei d’acompanyament també estableix que els contribuents de
l’impost de successions i donacions i de transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats podran solAlicitar a
l’administració tributària autonòmica que determini amb caràcter
previ quina serà la valoració a l’efecte d’aquest impost de les
rendes, productes, béns, despeses i altres elements, de manera
que la valoració que faci l’administració serà vinculant.
Aquesta mesura persegueix la finalitat de donar transparència
i seguretat jurídica als contribuents dels esmentats imposts.

Respecte de la gestió tributària en la vessant de coordinació
de les hisendes territorials, hem de destacar que un total de 46
ajuntaments tenen encomanada la gestió dels seus tributs a la
comunitat autònoma, 4 municipis més que l’any 99, cosa que
posa de manifest l’eficàcia d’aquest servei. Així mateix s’està
avançant en la utilització de les noves tecnologies perquè
Internet pugui ser també una eina per al pagament dels tributs
locals. 

En definitiva, veim com els pressuposts de l’any que ve i la
Llei d’acompanyament segueixen en la línia de millorar
l’administració tributària, de la qual hem donat provat compte
aquí en diverses ocasions, i amb la qual ens vàrem comprometre
a l’inici de la legislatura també davant aquesta comissió.

De la mateixa manera el pressupost de la Direcció General de
Programació i Ordenació Econòmica, que té una dotació de
383.000 euros, pot avalar els seus projectes per al 2002 amb el
balanç de les noves actuacions duites a terme fins ara. Amb
una dotació de 383.000 euros aquest departament continuarà

amb les recents millores introduïdes en l’anàlisi i el seguiment
de l’evolució de l’economia balear en un moment d’especial
importància pel que fa a aquesta tasca, atesa la incertesa de
l’actual conjuntura. Igualment es continuarà fent el seguiment
de l’articulació de la descentralització competencial en els
consells insulars i del procés de transferències de competències
de l’Estat a la comunitat autònoma, com a culminació d’una
legislatura que ha vist un gran volum de traspassos d’unes
administracions a les altres i que, a més a més, ha suposat la
negociació d’un nou sistema de finançament autonòmic i del
sistema definitiu de finançament dels consells insulars,
legislatura que en la seva recta final, ara, s’ocuparà de les
transferències de justícia i de l’anomenada segona
descentralització, amb les conseqüents modificacions de les
seves fonts d’ingressos.

Concretament, dins l’àrea d’anàlisi i seguiment de
l’economia, destaca la continuació de l’edició del nou Butlletí
de conjuntura econòmica de les Illes, amb periodicitat
trimestral, publicació a Internet i distribució gratuïta a tots
aquells agents econòmics i socials, i a totes aquelles persones
o colAlectius que el solAlicitin. Es tracta d’una nova eina de gran
valor per conèixer l’evolució trimestre a trimestre de l’economia
del nostre entorn nacional i internacional, així com la més
propera, la balear, ara estudiada amb detall de manera nova i
diferenciada en els casos de Mallorca, Menorca o les Pitiüses.

Fent referència a altres projectes dins l’àmbit econòmic, cal
esmentar la contínua actualització de la informació econòmica
disponible a la direcció general i la voluntat que aquesta arribi
a tots els interessats, ara articulada a través de la creació d’un
fòrum d’economistes de les Illes, de caire tècnic, en el qual es
presentarà pròximament l’actualització i millora que s’ha fet
enguany respecte dels models economètrics, inclòs el model
multiequacional.

Una altra vessant d’aquesta direcció general és la
planificació, programació i ordenació econòmica. Aquí cal
esmentar la continuació dels plans estratègics de foment de
competitivitat; en concret es continua treballant en la fase
segona i, en alguns casos, la fase tercera, dur a terme les
accions determinades en la fase anterior, en general per part
d’altres departaments del Govern o altres administracions.
També dins aquesta àrea s’ha de destacar la presentació, edició
i publicació a Internet del monogràfic Balears, una economia
productiva com un element d’acció del Govern d’impuls a
l’economia balear, el qual s’ha remès a diferents agents
econòmics i socials fonamentalment de fora de les Illes per
donar a conèixer la nostra realitat. En relació a aquesta
publicació hi ha un compromís d’actualització anual i contínua
distribució.

Finalment cal destacar la intenció d’aquesta direcció general
de continuar treballant en l’elaboració d’un indicador sintètic
de qualitat de vida de les Illes Balears en els propers mesos,
indicador que, com tots vostès recordaran, és el
desenvolupament del nou estudi iniciat aquesta legislatura amb
el càlcul de l’índex de desenvolupament humà, pel qual es
varen interessar diferents comunitats autònomes.
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D’altra banda, i com a part de les diferents tasques que es
duen a terme en colAlaboració amb altres departaments del
Govern, de seguiment, negociació i impuls de forma directa o en
conjunció amb altres regions o associacions, i l’aplicació en el
marc legislatiu i administratiu de la Unió Europea, de la
implantació progressiva de les especificacions del Tractat de la
Unió Europea en favor de la insularitat, realitzant accions de
cooperació regional que contribueixen a reforçar enfront de la
Comissió Europea i als estats nacionals tant la posició
transnacional de les illes europees, com la posició de les
regions de la conca mediterrània. En concret cal esmentar la
presentació i publicació de l’estudi Més enllà de la costa
continental europea. La construcció europea i la
problemàtica de les Illes. Aquesta feina es desenvolupa
conjuntament amb la tasca per procurar el desenvolupament del
règim especial, del qual, malauradament, no podem donar
compte de massa resultats, però sí d’intensos esforços per part
del Govern per assolir-los, que trobaran la seva continuïtat
l’any que ve.

Per la seva banda la Direcció General de Pressuposts, amb
una dotació de 488.000 euros, farà un seguiment del model
pressupostari de la transferència de Sanitat i l’evolució del nou
sistema de finançament autonòmic, a més d’establir mecanismes
que permetin millorar les sinergies d’actuació dels diferents
agents que conformen l’administració de la comunitat
autònoma. En la tasca de la millora dels sistemes d’informació
es procedirà a la implantació d’un nou model d’edició
pressupostària que faciliti aquesta feina i que recollirà amb una
nova sistemàtica el pressupost de les diferents seccions
pressupostàries i ens públics, com una culminació d’una
legislatura que va suposar la primera confecció del pressupost
de base zero.

La Intervenció General té un pressupost de 2,8 milions
d’euros, un 10,8% més que el previst en el pressupost per al
2002, distribuïts en 2,4 milions d’euros de capítol 1, la qual cosa
suposa un increment del 12,3%, com a conseqüència de la
dotació de places per la transferència en matèria de Sanitat, i
398.000 euros de capítol 2 que suposen un increment d’un 2,5
respecte del pressupost de l’any 2002. Un dels objectius
essencials de la Intervenció General per a l’any 2003 és la
continuació de la implementació del control financer permanent,
que substitueix la fiscalització prèvia, amb especial incidència
a l’àmbit sanitari. En efecte, com a conseqüència de les
transferències en matèria de Sanitat, la Intervenció General ha
hagut d’establir un nou organigrama per dur a termes les
tasques de control intern i assessorament; en aquest sentit,
com ja s’ha fet en relació a les empreses públiques, s’ha
establert un sistema de control financer permanent i una
auditoria anual, si bé, a diferència de l’INSALUD, aquestes
tasques seran duites a terme per personal propi, evitant en la
mesura que sigui possible l’externalització dels seus costs. Així
mateix s’ha considerat oportú establir una unitat dependent
orgànicament de la Intervenció que dugui a terme les funcions
de direcció i coordinació comptables de tot l’Ib-salut, de suport
administratiu als equips d’auditories i control permanent, així
com de desenvolupar els circuits i funcions informàtiques. 

Així mateix, amb la col Alaboració de la Conselleria
d’Innovació i Energia, es posarà en funcionament una base de
dades autonòmica de subvencions i ajudes públiques. Aquesta
base de dades permetrà tenir una informació sistematitzada i
tractable de les subvencions i ajudes públiques, i extreure
informació per complimentar tant el registre de subvencions
creat a la Llei 5/02, de subvencions, com la base de dades
estatal. 

També la Direcció General del Tresor i Política Financera,
que té un pressupost total de 939.000 euros, ha assumit noves
tasques com a conseqüència de la transferència de Sanitat, ja
que haurà d’executar el pagament de nòmines, despesa corrent
i inversió de les noves competències, que suposen un valor
global d’aproximadament 600 milions d’euros, a més de dur a
terme les funcions de dipositaria dels avals en els casos, per
exemple, de contractacions administratives. Així mateix durant
l’any 2003, com a continuació del Pla de millora en la gestió de
Tresoreria, aquesta direcció general continuarà incorporant
totes aquelles eines i procediments per tal d’automatitzar i
simplificar les tasques de pagament i cobrament. En aquests
moments ja s’utilitzen en tota normalitat els suports magnètics,
comunicació electrònica i, en definitiva, l’aprofitament de les
noves tecnologies. També es continuaran estudiant fórmules
i eines informàtiques per optimizar la gestió de l’endeutament
de la comunitat autònoma i el sector públic, essent una de les
prioritats del Servei de Deute l’anàlisi i el seguiment de la
càrrega financera i el compliment de les obligacions amb les
entitats financeres. Amb aquesta finalitat es continuarà amb la
tasca de colAlaboració amb les empreses públiques en relació
amb l’execució dels seus plans financers.

Continuant en l’àmbit de la política financera cal indicar que
aquesta conselleria continuarà donant suport a les petites i
mitjanes empreses de les Illes mitjançant una eina, com és
ISBA, que ha esdevingut clau per al seu finançament. Durant
l’any 2000 s’inicia un procés pel qual es pretenia reduir el
diferencial de cost de les PIME que les PIME havien d’afrontar
per finançar les seves operacions. Aquesta tasca ha culminat
dins l’any 2002 amb finançament a preus de mercat malgrat que
les garanties que es puguin aportar siguin limitades; si el
projecte és viable es pot obtenir finançament sense pagar un
sobrecost. Això ha estat possible per les reduccions del cost de
l’aval aprovades per la Societat de Garantia Recíproca, per la
signatura de convenis de finançament amb quasi totes les
entitats financeres de les Illes Balears a preus molt
preferencials, i la reducció de la retenció del capital en general
del 4% al 2%. A més, tot i aquestes mesures, la solvència
d’ISBA s’ha mantingut a nivells més que acceptables gràcies
a una política de control de costos i la major implicació dels
socis protectors. Així s’han fet aportacions al capital social de
la companyia i s’han signat diferents convenis per a
aportacions al seu fons de provisions tècniques. 

En definitiva, i amb la colAlaboració dels diferents agents
socials, s’ha aconseguit que ISBA tengui una raó de ser molt
necessària per al teixit empresarial. Com a confirmació de la
bona evolució hem de dir que el nombre d’empreses avalades
per ISBA ha passat de 157 l’any 2000 a 292, 135 empreses més,
un 86% més. Els llocs de feina mantinguts per aquestes
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empreses ha passat de 1.597 el 2000 a 4.284 el 2001, un 168%
més. Les empreses de nova creació han passat de 29 a l’any
2000 a 80 l’any 2001, un 176%, i el número de llocs de feina
creats han passat de 237 l’any a 294 l’any 2001 amb un
increment del 24%. També s’ha incrementat l’import de les
operacions: S’han formalitzat 24,7 milions d’euros, que és
pràcticament un 50% més que l’any anterior. La quantitat de
socis ha augmentat de 3.847 l’any 2000 a 4.074, un 5,9% més.
També cal destacar que aquest esforç s’ha realitzat a la vegada
que s’han millorat els circuits de control intern de la companyia,
la qual cosa ha estat confirmada per la recent obtenció del
certificat AENOR ISO 9.001. 

Finalment, i respecte a la resta de seccions pressupostàries,
la gestió de les quals també corresponen a la Conselleria
d’Hisenda, cal ressenyar que els serveis comuns comptaran
amb un pressupost de 9,07 milions d’euros, amb una
disminució d’un 20,6% com a conseqüència de no haver
pressupostat els eixos 5 i 6 de l’objectiu 2 en aquesta secció, ja
que han passat a pressupostar-se a la Conselleria d’Economia,
Comerç i Indústria perquè durant el present exercici s’han
publicat les ordres corresponents.

Pel que fa al Servei de Deute el pagament d’interessos
experimenta una variació de 3,2 milions d’euros, i l’amortització
dels préstecs una variació de 2,2 milions d’euros. Això s’explica
pel pressupost del pagament dels interessos de les operacions
d’endeutament que vàrem concertar com a conseqüència del
crèdit extraordinari que es va aprovar fa uns mesos en el
Parlament. La secció pressupostària relativa als ens territorials
té una dotació de 103,3 milions d’euros amb un total de..., amb
un 103, cent per cent d’increment respecte a l’any anterior.
Aquest 103,7% d’increment es deu principalment a les
competències transferides als consells insulars en matèria de
serveis socials per a Menorca, Eivissa i Formentera, d’acord
amb la Llei 14/01, amb un cost efectiu de 5,6 milions d’euros, les
competències transferides als consells en matèria de carreteres
i camins, amb un cost efectiu de 41,5 milions d’euros, i també en
aplicació de la Llei 2/02, de 3 d’abril, de finançament definitiu
dels consells insulars, que és sense cap dubte un dels avanços
importants del Govern. Efectivament, si la Llei de consells va
suposar una millora qualitativa per als consells des d’un punt
de vista institucional i organitzatiu, la Llei de finançament
definitiu ha suposat el complement d’aquella llei des del punt
de vista quantitatiu; l’increment del finançament està al voltant
del 9,9%. Així mateix es preveu la quantitat de 6 milions d’euros
destinada al Fons de cooperació municipal, que té l’objectiu
d’ajudar econòmicament els  ajuntaments en el
desenvolupament de les seves funcions tenint en compte el seu
caràcter d’administracions més properes als ciutadans. 

Per acabar, el Centre Balears Europa té una previsió
pressupostària d’1,7 milions d’euros. Continuarà amb la seva
tasca de foment i promoció de les polítiques comunitàries i de
difusió de la construcció d’Europa i del futur de la Unió
Europea, exercint un paper similar al que va fer per al cas de la
implantació de l’euro a les Balears; és un exemple ilAlustratiu de
la creixent importància que té per a tots la tasca d’aquest
departament del Govern. Per a l’any que ve destaquen les
actuacions de gestió integral de la informació, documentació i

assessorament, gestió i presentació de projectes a programes
europeus, l’acte institucional i difusió del Dia d’Europa, la
novena edició del premi Europa per a joves estudiants, la
formació pràctica de becaris, el seguiment de les noves línies
del sisè programa marc d’investigació, actuació per a
emprenedors i de promoció empresarial a la Cambra de Comerç,
desenvolupament de l’observatori sobre el mercat interior i del
comerç electrònic dirigit als empresaris, i el desenvolupament
de la nova pàgina web.

Així mateix cal remarcar la posada en marxa d’un servei
global d’informació en matèria de dades estadístiques
d’Eurostat en colAlaboració amb diferents institucions, i la nova
catalogació de la biblioteca en colAlaboració amb la Universitat
de les Illes Balears que es posa al servei de tots els ciutadans
i les institucions interessades. Cal tenir en compte així mateix
que l’any 2003 conclourà el debat de la Convenció sobre el
futur de la Unió Europea. Aquesta fita orientarà el treball del
centre; en aquest sentit s’està duent a terme un debat amb
agents socials i entitats ciutadanes per tal de donar a conèixer
i transmetre els avanços del nou tractat o constitució europea
mitjançant jornades sectorials i cicles de conferències.

Senyores i senyors diputats, pensam que el repàs de les
actuacions iniciades aquests darrers anys, de les novetats
posades en marxa i el balanç d’execució dels plans anunciats a
principis de legislatura avalen la credibilitat dels pressuposts
que avui presentam aquí, i que suposen la culminació de la
nostra tasca. Són uns pressuposts continuïstes pel que fa a la
nostra trajectòria, que posen de manifest el treball fet durant
aquests darrers anys i la intenció de continuar avançant i
millorant els diferents àmbits de la gestió encomanats a la
Conselleria d’Hisenda i Pressuposts. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, per les seves explicacions, i
finalitzada l’exposició del conseller, jo deman si hi ha algun
grup que vulgui fer un recés? No.

Idò entrarem en el torn de preguntes i/o observacions. Per
part del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la
paraula el Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, tan sols per agrair la
presència en aquesta comissió del conseller d’Hisenda i
Pressuposts, el Sr. Joan Mesquida i Ferrando i dels alts càrrecs
de la seva conselleria que l’acompanyen. I agrair-li les
aportacions que ens ha fet, ens han ajudat a entrar més endins
d’aquesta secció 14 i que compte amb aquests 14.732.613,23
euros i que suposa un 16,2% d’augment respecte a l’any
anterior.

Des del nostre Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista entenem que amb aquests pressuposts es podrà
donar un millor suport a la resta de conselleries, pel que fa a la
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planificació, a la fiscalització o al control dels recursos
econòmics disponibles i per dur a terme aquelles polítiques que
s’ha marcat aquest primer Govern progressista i nacionalista de
les Illes Balears en aquest darrer tram de legislatura present. Li
volem agrair les explicacions que ens ha donat i li volem
manifestar el suport del nostre grup parlamentari a aquest
projecte de pressuposts. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el diputat Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, en primer lugar
naturalmente agradecer su presencia, así como la de los altos
cargos que le acompañan y felicitarlo por ver que efectivamente
ha sido un año bueno y el año que viene se prevé que con
estos presupuestos y con las finalidades que tiene prevista
cubrir esta conselleria, sea todavía mejor. 

Se ha podido observar como las graves complicaciones que
supone tanto la asunción de nuevas competencias con unos
incrementos económicos importantísimos, ha sido asumida sin
ningún trauma, como la transferencia a los consells también se
ha llevado sin ningún tipo de problema. Como también se ha
asumido un nuevo sistema de financiación sin ningún
problema. Lo cual nos indica que se funciona y se funciona
bien. Hemos visto como la implantación del euro se ha llevado
de manera excelente, ninguna comunidad ha hecho más que
esta al respecto, hemos visto como en su exposición las
relaciones con los ciudadanos y por lo que respecta a los
aspectos tributarios de su conselleria también han mejorado de
forma extraordinaria en estos tres últimos tres años y este
tenemos claro que no va a ser menos. Y nos llama
especialmente la atención la lucha contra el fraude fiscal, que ha
tenido un balance tan altamente positivo, como incrementos en
descubrimiento de fraudes de más del 400% en algunos
impuestos y de más del 300% en otros. Lo cual nos indica que
por fortuna gobierna un pacto de progreso que ha puesto
acento en determinadas circunstancias, puesto que si no todo
ese dinero se habría perdido, de no ser sin duda de la eficiencia
y la eficacia de esta conselleria.
 

Se ha demostrado también en los grandes incrementos que
ha tenido la campaña de renda ágil. Eficacia y eficiencia que
además se ha visto redondeada por la transparencia y
seguridad jurídica que se nos ha demostrado, especialmente
llamaría la atención sobre registro de subvenciones, cosa
impensable en otros momentos muy recientes en la historia de
esta comunidad autónoma. La gran transformación del ISBA ha
sido también otro de los hechos que merecen ser resaltados
desde este exposición, duplicar el número de empresas
beneficiadas y más que duplicar el número de trabajadores
beneficiados, sobretodo es sin duda un hito muy importante
para esta comunidad autónoma. Sin duda el único punto
oscuro que tenemos por delante es el desarrollo del REB, el
Régimen Especial de Baleares, eso sí hemos de decir que nos
costa el gran trabajo desarrollado por esta conselleria y

sabemos, nos consta, que si fuera exclusivamente voluntad de
esta conselleria poder desarrollarlo como corresponde a las
necesidades de nuestra comunidad autónoma, sin duda se
haría. Pero voluntades políticas muy ajenas a esta conselleria
y a este Gobierno impiden que se desarrolle de forma adecuada,
con grave perjuicio de los derechos de nuestros ciudadanos.

Nada más, consideramos que la exposición ha sido
exhaustiva y clara y desear que el próximo año y el próximo
desarrollo presupuestario pues esté rodeado de tanto éxito
como el pasado. Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

No, passa res, és perquè l’any passat vàrem fer una ronda
seguida, no sabia si havien canviat...

EL SR. PRESIDENT:

Enguany ho hem fet així. 

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

Bé efectivament agrair el suport dels grups que han
intervengut. Estam en el darrer any de legislatura i jo voldria dir
una cosa. Vostès ja saben que jo no som massa grandiloqüent
amb les coses que es fan bé i som bastant exigent amb les
coses i autocrític amb les coses que no es fan bé o que es
poden millorar. Sense cap dubte a la meva intervenció no he fet
referència a una cosa que la vull dir públicament i vull que
consti en Diari de Sessions i és que res d’allò que s’ha fet, res
d’allò que s’ha millorat, no hagués estat possible sense les
persones que avui m’acompanyen aquí. És a dir, vull donar les
gràcies de la colAlaboració que he tengut tots aquests anys
d’aquest magnífic equip que ha fet una feina intensa, dedicada,
amb un gran sacrifici personal i esper que la segueixi fent en el
futur.

Dit això, dir-li també en la referència que vostè feia del tema
d’assumpció de competències de sanitat. Miri, efectivament
quan no hi ha problemes pareix que l’esforç ha estat petit, li puc
assegurar que hi ha hagut una feina intensa, de molta tensió
d’allò que ha estat l’assumpció de la gestió de les
transferències de sanitat. Fins i tot, possiblement quan passin
els mesos recordarem moments difícils que hem passat i que
lògicament es varen solucionar amb èxit, no han tengut més
importància. Jo crec que això ha estat una cosa important
d’aquests mesos i afortunadament no hi ha hagut problemes,
a pesar que sempre estam subjectes als problemes informàtics
que hi pugui haver a l’Administració de l’Estat, en aquests
moments està patint un problema informàtic en relació, crec que
el Ministeri d’Hisenda, i tothom sempre està subjecte a això.
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Vostè fa referència al tema del règim especial. Miri,
efectivament a mi em sap greu no poder mostrar un balanç
positiu de colAlaboració en l’Administració de l’Estat, perquè li
he de dir una cosa, nosaltres mantenim molt bones relacions
amb l’Administració de l’Estat en relació a la nostra àrea de
gestió, ens entenem bé amb les persones que estan al
capdavant del Ministeri d’Hisenda, ens entenem bé amb els
responsables de l’Agència Tributària. El Director general de
l’Agència Tributària va visitar les dependències del servei de
renda àgil i va poder comprovar i manifestar que aquest servei
és modèlic a tot Espanya. Mantenim constants reunions de
colAlaboració, hem firmat convenis amb la subsecretaria del
Ministeri d’Hisenda, estam en aquests moments a punt
d’analitzar la firma d’un conveni de colAlaboració amb l’Agència
Tributària per millorar la gestió de certificats, sobretot per evitar
molèsties i desplaçaments innecessaris als ciutadans. Per tant,
jo li he de dir que les relacions que mantenim a nivell d’alts
càrrecs i d’alts funcionaris, són molt bones. 

Efectivament el tema del règim especial, bé possiblement
perquè prevalen qüestions que surten d’aquest àmbit i fan que
no es pugui mostrar un balanç positiu. Només hi ha una cosa
que efectivament, vostè recordarà que quan es va aprovar la
Llei de règim especial, l’any 98, crec que era el juliol, es
contemplaven 300 milions de pessetes per a subvenció al
transport de mercaderies. Nosaltres vàrem fer notar al secretari
d’Estat d’Economia que això era una quantitat que s’havia
posat per mig any, pensant que la Llei de règim especial es
començava a aplicar el juliol. Aquests 300 milions de pessetes
s’havien de convertir necessàriament en 600 milions de
pessetes. Bé, també ha passat sense gran ressò davant els
mitjans de comunicació. Però bé, a tot això, com tot si vol li dic,
li donaria tot el mèrit al Partit Popular, ja m’agradaria que demà
aprovassin el 50% dels descomptes en els bitllets d’avió, en
definitiva els donaria el mèrit. Aquest augment de 300 milions
de pessetes en el descompte de mercaderies, facilitar la
justificació d’aquests doblers, perquè inicialment es va establir
un règim diabòlic i varen ser els serveis de la conselleria els que
varen plantejar una modificació del reial decret llei, es va
modificar i ara és un sistema àgil.

En definitiva, res més per afegir i agrair el suport que donen
al Govern en aquesta matèria.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica? No n’hi ha. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Cabrer. 

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer lloc agrair la compareixença i les explicacions del
conseller d’Hisenda i del seu equip que l’acompanya avui per
presentar els pressuposts de la secció 14, 31, 32 i 34 i del Centre
Balears a Europa. 

Efectivament els pressuposts són continuïstes, només hi ha
un fet a destacar, ja ho ha destacar el conseller i que és
l’augment d’aproximadament 2 milions d’euros a capítol 1 dins

la secció 14, que ens ha explicat el conseller i que és degut a la
transferència de sanitat. Efectivament jo vaig poder tenir, no per
via oficial, perquè per via oficial no es va donar ni compte
d’aquest acord de Consell de Govern, un acord de Consell de
Govern allà on a càrrec dels doblers de sanitat es dotaven 151
places per a serveis centrals. No sé si és que a Madrid hi havia
151 persones treballant per a Balears, devia ser un personal de
l’INSALUD que tenia, si hem d’extrapolar 151 persones només
per a Balears, per a totes les comunitats autònomes devia ser
extraordinari. 

És a dir, amb una paraula perquè nosaltres ho hem criticat,
consideram excessiva aquesta dotació de places, que es lleva
d’uns doblers importantíssims per a la sanitat, que afecta
serveis essencials de les persones i en concret pel que fa a la
seva conselleria, l’augment va ser de 46 places, li he de dir que
moltes de cap de servei i bàsicament crida l’atenció d’aquestes
46 places que hi ha caps de servei un poc repetits, per ventura
el conseller em pot aclarir què fa cada un d’ells. Perquè trobam
un cap de servei de gestió sanitària, un cap de servei de sanitat,
un cap de servei en matèria sanitària, un cap de servei
d’auditories de sanitat, un cap de servei de personal sanitari.
Però bàsicament les tres primeres, cap de servei de gestió
sanitària, cap de servei de sanitat, cap de servei en matèria
sanitària, no sé molt bé quines funcions o delimitacions dins
cada àrea tots aquests caps de servei. En qualsevol cas criticam
aquest augment desmesurat de capítol 1 i creim que es podria
ser més auster en la dotació de places i no dotar 151 places i a
més a càrrec dels doblers de la transferència de sanitat.

Dit això, altres aspectes que m’agradaria destacar de la seva
conselleria. Bàsicament, com no podria ser d’altra manera i
supòs que el conseller espera la pregunta, el tema dels fons de
cooperació municipal. El tema del fons es va apostar per posar
una quantitat de 1.000 milions de pessetes, es criticava que el
Partit Popular no ho havia fet mai, molt bé, a nosaltres ens va
semblar bé aquesta passa, nosaltres fins i tot vàrem proposar
més doblers perquè consideràvem que hi havia més doblers en
aquesta comunitat autònoma motivat pel nou model de
finançament autonòmic, però benvinguts aquests 1.000 milions.
La realitat es que es va constituir una ponència en el Parlament
per estudiar el repartiment, aquesta ponència només es va
reunir un cop per anomenar el coordinador, que és el Sr.
Salvador Cànoves, no s’ha tornat reunir i pràcticament tots els
ajuntaments de les Illes han pressupostat en els seus ingressos
una partides que no han arribat, la ponència no s’ha tornat a
reunir, ara es torna a pressupostar la mateixa quantitat per a
l’any que ve, però no sé què és pitjor, que no hi hagi partida o
enganar als ajuntaments. Almanco no pressupostaven uns
ingressos que ara no arriben i que no és més que un dèficit
pressupostari per a aquesta ajuntaments. Per tant, m’agradaria
saber, si el conseller m’ho pot aclarir, en quin punt es troba
aquest fons de cooperació municipal perquè és molt greu que
no s’hagi fet cap passa dins aquest àmbit.

Del tema dels interessos que ha dit que pujava la partida
d’interessos bancaris. Efectivament aquesta comunitat
autònoma està més endeutada, aquesta és una realitat. I al fil de
tot això, m’agradaria Sr. Conseller que em digués en primer lloc,
a dates d’ara o del mes passat, però del endeutament del juny
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que vostè ha dit que era un crèdit extraordinària, m’ha fet gràcia
que vostè digués que és un crèdit extraordinari allò que es va
aprovar el mes de juny, perquè el juny no es va aprovar una llei
de crèdit extraordinari, perquè una llei de crèdit extraordinari
suposa unes partides pressupostaris, es va modificar el nivell
d’endeutament sense partides pressupostaris, però no era una
llei de crèdit extraordinari. Ja dic, m’agradaria que m’expliqués
l’endeutament a partir del juny formalitzat d’aquesta comunitat
autònoma i de les seves empreses públiques. En quina situació
d’endeutament ens trobam a nivell de comunitat autònoma i a
nivell d’empreses públiques.

Arrel també d’aquest tema de l’endeutament, dir que hi ha
demanada una compareixença en matèria de pluges i que encara
no tenc perquè no s’ha produït, perquè la Comissió d’Hisenda
fins ara no tenia pràcticament material. Jo en el mes de juliol ja
li vaig demanar unes preguntes escrites en matèria de pluges
que vostè no em va contestar, em va remetre informació que ha
d’enviar. Curiosament en el pressupost vaig agafar el tom
d’execució pressupostari, davant l’execució pressupostari a
data 30 de setembre, per mirar un poc on estaven els doblers de
les pluges, perquè no ens volen dir on ho han ficat, és que és
un misteri i jo crec que si hi ha publicitat i vostè és tan
autocrític, com ens diu que és. Jo crec que tenim dret des del
Grup Parlamentari Popular que ens expliqui aquests 20.000
milions de pessetes més on són, perquè jo no els he trobat Sr.
Conseller, he trobat només un augment de capítol 4 a
agricultura, però eren 1.000 milions i busques, no 20.000. Allò
que ha sortit als mitjans de comunicació és que als ajuntaments
els han pagat 700 milions de pessetes, va sortir d’un acord de
Consell de Govern dia 31 d’agost, vostè en el debat de les
pluges va dir que els ajuntaments eren 4.000 milions, al final
s‘han donat 500 milions de pessetes. L’acord de 31 d’agost és
aquesta quantitat que jo tenc sumada, per ventura ara m’ho
aclarirà.

Després ha sortit que la Conselleria d’Agricultura ha repartit
11,5 milions d’euros, uns 2.000 milions de pessetes, la xifra per
ventura em quadraria amb l’avanç d’execució pressupostària i
després ha sortit que la Conselleria de Medi Ambient ha gastat
900.000 euros, 9.000 milions d’euros com publicava El Mundo
que era un error, eren 900.000 euros. Clar, aquestes xifres,
parlam de 2.500 milions de pessetes, no ho sé. Però ja dic, a
data de 30 de setembre de 2002 jo no he trobat on són aquests
doblers i com que hi ha aquesta ocultació, que per cert el Sr.
Diéguez durant la tramitació de la (...) que tendríem tota la
publicitat que volguéssim, amb preguntes escrites, sol Alicitud
de documentació. Idò Sr. Diéguez, no, no volen contestar ni
volen comparèixer per aquest tema. Ara que el tenc aquí i vostè
que és tan autocrític, per ventura em dirà les partides concretes
on jo pugui mirar perquè tenc davant el tom d’execució
pressupostari, em digui on són aquests doblers.

Sr. Conseller, vostè ha parlat del REB que tampoc és tema
de la compareixença, em deixi la meva intervenció, vostè parla
del REB, nosaltres no deim res, critica al Govern central, tot molt
bé. Jo estic parlant d’altres temes com vostè parla d’altres
temes i aprofit perquè el tema de l’endeutament forma part del
pressupost d’aquesta comunitat autònoma, perquè hi ha un
tom que és avanç d’execució de despesa i simplement li deman

que em digui les partides i jo ja faré la feina a ca meva d’allà on
es troben aquests doblers.

Una altra cosa que m’agradaria aclarir és el tema de
l’ecotaxa, perquè el conseller de Turisme, vaig tenir op ortunitat
de assistir a la compareixença de turisme per motiu de salut de’n
Joan Flaquer. Resulta que a l’ecotaxa hi ha un pressupost
d’ingressos de 42 milions d’euros i en el programa de fons de
rehabilitació d’espais turístics, que està repartit entre
Presidència, Turisme, Medi Ambient, Agricultura i Innovació,
hi ha 38,9 milions d’euros pressupostats, hi ha una diferència
de més de 3 milions d’euros i li ho vaig demanar al conseller de
Turisme i em va contestar que eren a Hisenda i a Hisenda no els
he trobat, perquè vostè té un augment de capítol 1 motivat per
la transferència de sanitat, però no té cap altre augment. Per
tant, aquesta diferència entre allò que està pressuposta de
l’ecotaxa i el que es gastarà, que el conseller de Turisme em diu
que vostè ho té a la seva conselleria. M’agradaria m’aclarís on
són aquests doblers, per ventura no són a la seva conselleria
i em podrà dir on són, però ell va dir que eren a la seva
conselleria.

Un altra tema que m’agradaria saber, si m’ho pot explicar, és
el tema de la programació pressupostària. Realment la
transferència de sanitat i amb això sí que li vull reconèixer que
qualsevol transferència que s’ha d’assumir i sobretot una
transferència important com aquesta du molta feina. Per tant, sí
don l’enhorabona a l’equip de la Conselleria d’Hisenda per
l’assumpció, sembla que sense problemes, d’aquesta matèria.
No compartim el tema de la gestió que s’està fent per part de la
consellera de Sanitat, però sabem que és assumir una
competència important i els problemes que du a nivell
informàtic, a nivell de personal, a nivell de nòmines, a nivell de
tot s els expedients que estan en tràmit. Per tant, en aquest tema
sí li vull donar l’enhorabona. Però el tema de com s’ha
programat el SERBASA dins aquest pressupost és un poc
estranya. Per una banda, bàsicament la transferència està dins
la secció 18 de Sanitat, que fa en teoria la transferència al
SERBASA, però es manté una secció 74 de SERBASA només
en capítol 1, molt petit que era l’antic SERBASA i després hi ha
un tom a part que és el SERBASA que no té res a veure amb
aquesta secció 74. Jo no sé per què s’ha fet, però crida l’atenció
la manera de com s’ha fet aquesta distribució de la transferència
i que no estigui directament en el SERBASA, no sé si hi ha
algun motiu, però m’agradaria saber-ho per curiositat.

Un altra tema que m’agradaria aclarir, perquè amb al
consellera Caro no ho hem aclarit i crec que és tema que fa un
poc de gràcia i és la cooperació al tercer món. El Partit Popular
va posar el 0,7 % del pressupost de cooperació, era el
compromís, es va posar quan era President en Jaume Matas.
També es va fer un esforç important quan vàrem assumir les
competències d’educació, però es varen mantenir les xifres, el
compromís polític del 0,7%. L’any passat era d’un 0,76%. I
enguany la consellera ens diu que és d’un 0,7 i li hem explicat
que no és així, que és un 0,65%. Per tant, és simplement fer un
càlcul matemàtic damunt la xifra total de pressupost i la veritat
és que a nosaltres no ens surt aquesta xifra. Si vostè ens ho pot
aclarir, perquè per ventura vostès no l’han informada bé.
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Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller per contestar té vostè
la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Em sap greu, però no li donaré
satisfacció a totes les coses que m’ha demanat, perquè venc
preparat per parlar del pressupost del pressupost de les nostres
seccions, d’altres coses, miri no ho sé. Si no són capaços els
consellers d’aclarir-li-ho o vostè en a aquesta labor
d’investigadora que fa dels pressuposts no ho troba, a mi em
sap greu, però la realitat és la que és.

Anem a veure. Tema del capítol 1, a mi em sap greu que
vostè..., m’imagín que ho fa per la labor d’oposició natural que
ha de fer. És a dir, quan un analitza totes les oposicions que es
fan als pressuposts autonòmics, pràcticament té una plantilla
i quasi sempre és la mateixa. El que passa és que jo crec que
també es poden modular les coses. Que vostè em digui que
nosaltres no som austers en matèria de personal, jo crec que no
té raó, nosaltres som una conselleria absolutament austera, jo
diria que fins i tot, tensionam en excés la nostra estructura de
personal i li ho vaig intentar demostrar l’any passat. L’any 99
hi havia catalogats 475 llocs de feina, l’any 2001, 396. L’any 99
hi havia dotats 287, el 2002, 256. Per tant, si teníem oportunitat,
que és molt fàcil crear llocs de feina si volíem colAlocar gent, ho
haguéssim fet al principi. Vostè pensa que jo he esperat 4 anys,
per ara colAlocar 44 persones? Per favor! Tot el contrari, sé que
li fa ganes dir-ho. 

Bé els 20.000 milions del crèdit, pareix que els que estam
aquí ens hem duit una part, on ho han amagat, no. Això ens
dóna credibilitat per poder avui aquí i dir, mirin s’ha assumit
una competència en matèria sanitària, que bàsicament tot és en
temes de fiscalització d’intervenció, que per a mi fins i tot
podria ser més fàcil dir, la fiscalització que es faci a través
d’empreses externes, 50, 60, 70 milions de pessetes per
auditories. La intervenció em demana, em diu i em convens que
el millor és fer feina interna, bé idò feim feina interna i això
suposa augmentar el capítol 1. També hi ha hagut un tema de
creació d’un nou impost, vostès en varen crear un d’impost, el
cànon de sanejament. Ha tengut, dins aquesta labor
d’investigació, temps per analitzar quantes places varen crear
per a aquell impost? Ha cercat quants de contribuents hi havia?
Ho cerqui i se’n donarà compte que varen crear 17 places per
250 contribuents, o 18. Nosaltres en cream 17 per a 2.500
contribuents. I em deia on són aquests caps de servei, un per
a intervenció, un per a pressupost i un per a tresoreria. Li puc
assegurar que l’austeritat en temes se personal i jo li diria que
en tots els altres temes que té la conselleria, bé és una cosa que
és una regla i així s’aplica per part de la Secretaria general
Tècnica.

Després em parlava del fons de cooperació municipal.
Home, no me digui que enganyam els ajuntaments, l’any 2002,

Sr. Diputat, no ha acabat. Vostè m’ha de dir: han enganyat els
ajuntaments quan acabi el 2002 i els ajuntaments no hagin rebut
aquests doblers; que jo crec que no els hauré enganyat, perquè
jo he posat 1.000 milions de pessetes per al fons de cooperació,
jo he complert, bé, jo, en definitiva, la conselleria ha posat
aquests 1.000 milions de pessetes. A partir d’aquí, què diu el
Govern? Miri, per evitar suspicàcies, constitueixi una ponència
al Parlament, diguin com s’han de distribuir que, efectivament,
el més complicat, a part de fer l’esforç pressupostari, és saber
com s’han de repartir, perquè els criteris, doncs s’ha de tenir en
compte l’esforç fiscal, s’ha de tenir en compte la població, s’ha
de tenir en compte la superfície, s’ha de tenir en compte els
serveis que es presten. Efectivament és difícil i efectivament és
una quantitat que ja ens agradaria, a mi també m’agradaria que
fossin 5.000 milions en lloc de 1.000.

Tornam posar 1.000 milions no, posam 1.000 milions
addicionals, 1.000 milions. Quina és la meva voluntat?
Lògicament que això es reparteixi, abans de finals de l’any. Per
tant, jo he tengut, ja li dic que no és un tema que coordinem
directament des de la Conselleria d’Hisenda, sinó que està més
en la coordinació global del Govern, de la Conselleria de
Presidència amb les relacions que té amb el Parlament, la idea és
que això estigui resolt abans de 31 de desembre i que no suposi
a cap ajuntament, i que molts, com diu vostè bé, ho han
pressupostat, doncs que no tenguin un dèficit per aquest tema.
Per tant, jo estic convençut, perquè la feina que s’està fent és
perquè pensi que això serà així, que abans d’acabar l’any
aquests doblers s’hauran repartit. Per tant, jo crec que el tema
estarà resolt abans d’acabar l’any.

Home, jo, ara parlar a la comissió del tema de les pluges i tal,
doncs tendrem la compareixença, jo li donaré les explicacions
que li pugui donar en aquell moment. I vostè diu: per què no
s’ha reunit abans, doncs miri, perquè un dimarts no podia jo,
perquè un altre dimarts anava malament i perquè una
compareixença que jo vaig demanar va estar un any a fer-se; jo
vaig solAlicitar una compareixença voluntària, va estar un any,
bé, doncs tampoc. Però també li he de dir una cosa, si estam
parlant de la fiscalització d’una gestió, com més temps passi
millor, perquè si haguéssim fet la compareixença l’endemà del
préstec, quina informació li hagués pogut donar? Per tant, com
més temps passi millor i ja li donaré totes les explicacions que
pugui, per tant, no hi ha cap tipus d’ocultació.

I això són les coses, jo no sé si de la conselleria m’he deixat
res, però, en definitiva, són les coses de què la puc informar.

Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Sí, s’ha oblidat unes quantes coses,
Sr. Conseller. Primer li contestaré al que vostè m’ha dit, tema de
capítol 1, nosaltres mantenim que és excessiva aquesta dotació
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de places, punt, i que no hi ha austeritat en la dotació de places
a càrrec de la transferència de sanitat. No és que sigui la tasca
habitual d’oposició que es fa sempre, si vostè ho troba, jo estic
convençuda del que dic; ja està, no passa res, vostès han dotat
aquestes places, nosaltres consideram que és excessiu aquest
nombre de places i que, a més, hi ha caps de servei repartits per
tot, però bé.

Fons de cooperació municipal. Per ventura no és vostè
responsable, el problema és que els doblers estan dins la secció
32 i vostè és el responsable d’aquesta secció. No li dic que hagi
enganyat, l’únic que dic és que, no sé qui fixa els criteris de
repartiment, però ho havia de fer una ponència i aquesta
ponència és que no es reuneix; no és que es reuneixi cada mes
i estiguin discutint criteris i que o no ens va bé i per què aquest
ajuntament queda fora, aquest ajuntament no es mereix això, no,
és que no es reuneix. És que es varen reunir un pic, vàrem
nomenar el coordinador de la ponència, un diputat socialista, i
no s’ha tornat reunir, res més, no sé qui està discutint. El
Parlament no, i estam ja a meitat de novembre. Ara, si dóna
temps a repartir als ajuntaments, bé, per ventura ara la ponència
es reunirà cada setmana; idò, estaré contenta, i ja està, punt.

Tema també de les pluges. Sr. Conseller, li vaig demanar per
escrit almanco que me digués les partides pressupostàries, no
me les va voler contestar. La compareixença es retarda, esper
que no sigui un any, perquè serà després de les eleccions i
vostè ja no serà aquí. Però la realitat és que, almanco, dins el
seu cap, perquè, a més, vostè és una persona preparada, vostè
sap on són els 20.000 milions de pessetes, això, no intenti
enganyar, vostè sap on són, més o manco, grans xifres, què és
el que hi ha a Agricultura, el que té Medi Ambient, què és el
que té la secció 31; no ho sé, jo és que el problema és que vaig
agafar el tom d’avanç d’execució de despesa, a data 30 de
setembre, i no els vaig trobar i me va estranyar. Almanco tenir
una informació, una informació que venia als pressuposts, que
no quedava més remei que entrar.

I jo li dic que estic convençuda que vostè sap on són els
doblers, perfectament que ho sap. Què no m’ho vol dir? Idò, me
digui no li vull contestar. Quan vengui, si és d’aquí a un any,
ja ho dirà un altre, ja no ho diré jo, però la realitat és que jo ho
sé cert. Surten informacions que “ Los afectados por el
temporal de noviembre ya han recibido 6.062 ayudas”; per
tant, ja hi ha un percentatge molt elevat que pareix que s’ha
repartit, almanco de les informacions que jo tenc pels diaris,
perquè són les úniques, i això que som diputada i estic
demanant les informacions per les vies parlamentàries
pertinents, i no tenia ni aquesta informació que surt als mitjans
de comunicació; ja li dic, s’han repartit prou ajudes, pel que
diuen els diaris, i per tant vostè, les xifres grosses no li dic que
m’ho digui al cèntim d’euro, però les xifres grosses, de com
s’han repartit, a quines conselleries i quines quantitats els
20.000 milions; és a dir, si s’han repartit 5.000 milions, 6.000,
10.000, vostè sap els números, vostè sap el que li sobrarà dels
20.000 milions, que és bàsicament la pregunta que vull saber.
Perquè sempre li vaig dir que els 20.000 milions era fals, que
aquests no eren els mals de les pluges, que vostès volien
doblers per a d’altres coses. I al final, el que vol saber aquest
grup parlamentari és quina quantitat es queda el Govern per a

aquestes altres coses, al final és això. Perquè, si no, si fossin
per les pluges, vostè hagués posat la partida pressupostària. I
vàrem tenir la discussió que vàrem tenir per aquest motiu,
perquè aquest és un endeutament ocult per a d’altres finalitats.
Jo el que vull saber és el que sobra, no sé com li he d’explicar.
És aquesta, i jo sé que vostè té els números dins el cap i si no
m’ho vol dir, idò no m’ho digui.

Què és el que no m’ha contestat? No m’ha contestat quin
és l’endeutament, ara per ara, de la comunitat autònoma i de les
seves empreses públiques, l’endeutament formalitzat. Jo crec
que tenc dret a saber aquesta dada; no, no, no el pressupost
per a l’any que ve, la situació no està en el pressupost, no, en
el pressupost no consta l’endeutament total d’aquesta
comunitat autònoma, a la data que vostè vulgui, però després
de l’endeutament del juny. M’ho digui, per favor,
aproximadament, de la comunitat autònoma i de les empreses
públiques. En el pressupost hi ha el que s’endeutaran les
empreses públiques l’any que ve, això ja ho sé, ho he sumat,
23.000 milions de pessetes. Vull saber la situació
d’endeutament, perquè crec que és una situació preocupant i
m’agradaria saber les xifres, que me les donàs, i perquè sempre
s’han demanat en aquesta compareixença del conseller
d’Hisenda, almanco els seus companys i vostè crec que era
diputat, sempre es demanaven, i crec que tenim dret que ens
contesti aquesta xifra, perquè sempre s’ha donat aquesta
informació dins aquesta Comissió d’Hisenda.

Tampoc no m’ha contestat el tema de l’ecotaxa. Si me pot
explicar aquest desquadrament entre ingressos i despeses que
el conseller de Turisme diu que ho té vostè, i vostè, jo no ho
trob, per ventura és a una altra conselleria i m’ho podria aclarir.

També el tema de l’estructura del SERBASA, més que res
perquè me va cridar molt l’atenció l’estructura pressupostària.

I el tema també del percentatge al tercer món; si no m’ho vol
donar idò no m’ho doni, però simplement és el 0,65%, i com que
hi ha aquest embull entre vostès, que no volen dir, vull dir que
la conselleria diu que és 0,7 i no ho és, i per això voldria que
una persona experta a fer números, com vostè, me digui sí,
efectivament, el pressupost enguany és un 0,65%.

Res més gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, en torn de
contrarèplica, té la paraula.

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

Sí, gràcies, Sr. President. Anem a veure, en el tema del
SERBASA. El SERBASA, secció 74 dins la comunitat
autònoma, amb els antics funcionaris de la CAIB, l’ib-salut,
pressupost propi amb les competències transferides i els seus
funcionaris propis, els que eren de l’Estat. Home, jo abans,
escoltar que nosaltres gastam doblers, quasi la idea que vol
donar és que ens gastam els doblers de les injeccions i de les
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cures dels nostres infants en crear burocràcia; vostè hauria de
demanar: han rebut qualque recurs econòmic per a serveis
centrals que no es transfereixen? Això hauria de ser la pregunta:
han rebut doblers per crear places perquè els serveis centrals
no es transfereixen? Doncs, si no estic mal informat i no ho
record malament, i en tot cas me corregiria el director general de
Pressupost, aproximadament 1.000 milions de pessetes.

Per tant, si es transfereixen aquests doblers amb aquesta
idea, home, allò normal és crear les places, perquè dius: és que
hi haurà un problema. I si no haguéssim crear places per
gestionar correctament la transferència de sanitat i hi hagués
hagut problemes i no s’hagués pogut fer el pagament i tal,
doncs segur que ens haurien de tot. Per tant, i ja li dic, estam
fent una actuació absolutament austera del que és la gestió de
personal.

Miri, jo no sé amb el deute què els passa. Jo li diré, com a
anècdota, quan vaig arribar al despatx de la Conselleria
d’Hisenda no hi havia papers, hi havia un ordinador portable
dins una maleta, que tenia un paper damunt que deia: ¡ojo,
borrar todo!; un ordinador portable, relativament vell. Sap quin
únic trasp às, quins dos traspassos de poder hi va haver a la
conselleria? Un va ser el comandament a distància de la porta
de l’aparcament, i l’altre va ser un paper, fet a mà, con la deuda,
¿Quiere saber cuál es la deuda? Això devia ser per qualque
motiu, és que no hi havia forma de saber quin era el deute
d’aquesta comunitat autònoma. Doncs miri, el mateix que ens
deixaren vostès, més, si és molt bo de fer: vàrem demanar el
préstec de l’any 2002, de pressupost de 1.500 milions de
pessetes, el préstec de l’any 2002, pressupost de 5.000 milions
de pessetes; l’ISIQUEMA, 15.000, i el tema de les pluges,
20.400, ja està. Les empreses públiques no sé si tenc les dades
a mà, tenc l’endeutament nou: 12 milions d’euros l’IBAEN, que
són les interconnexions dels pous del nord de Mallorca; 24
milions d’euros l’Institut Balear de Sanejament, que són els
2.500 milions de pessetes anuals, com es demanen des de fa ja
molts d’anys; més 1.500 milions de pessetes, que són uns
projectes europeus que es recuperaran. I l’Institut Balear de
l’Habitatge, 48 milions d’euros, que vostè sap que són crèdits
pont, i Serveis Ferroviaris de Mallorca, 54 milions d’euros. Per
tant, això és la realitat.

Després me parlava, que deia, el tema, tornàvem a la
compareixença; doncs miri, vostè ha fet un relat de les meves
p araules que no és així, jo no vaig dir mai, jo sempre vaig dir: es
crearà un fons per atendre altres qüestions. I per ventura seran
coses que hem de pagar, antigues, que per ventura tenen molts
d’anys i que necessitam els doblers. Per tant, el que està clar és
una cosa, és a dir que aquests doblers no ens els endurem, que
amb aquesta idea d’ocultació i que pareix, no, les necessitats
són aquestes. I també, això si vol ja m’ho reconeixerà quan
me’n vagi de la conselleria, supòs que m’ho reconeixerà, i si vol
en privat, hem fet una utilització moderada de l’endeutament.
Per tant, no és una qüestió tampoc, ja suficients problemes
creen molta de gent que voldrien que fos un endeutament molt
superior.

Per tant, crec que això són les qüestions que havia de
contestar i, en tot cas, doncs tendrem oportunitat de debatre
tota la resta en el debat d’esmena a la totalitat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(S’escolta una veu que diu: ens en podem anar?)

Sí, però un moment. No, perquè som el president i no en puc
parlar, però; no, era en relació a la compareixença del conseller,
per les pluges; que jo, com a president d’Hisenda, de la
comissió, efectivament, es va convocar que al conseller no li va
anar bé aquesta data, en va marcar una altra i llavors va donar
la casualitat que aquell dia hi havia el debat de l’autonomia;
llavors, hem començat amb les compareixences, i la Comissió
d’Hisenda, quan es tramiten els pressuposts, doncs és un
costum que no es fa res més.

És a dir que jo, me varen dir si el dia 19, me pareix que era,
podia anar-hi? I vaig dir no, fins que no hagin passat els
pressuposts, no. És a dir que d’això, que el conseller no
comparegués dia 19, en som jo responsable.

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

Gràcies, per la defensa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. I ara sí, donam les gràcies al conseller i a tots els
alts càrrecs.

I, esgotat l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.
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