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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats. Em permetin, encara que no
sigui el costum, que donades les circumstàncies que van
envoltar l’elecció d’aquesta mesa i d’aquesta presidència, dir
unes paraules d’agraïment per la confiança dipositada en
aquesta mesa i en aquesta presidència per part de les senyores
i senyors diputats i dir que confiam amb la seva colAlaboració,
estar a l’alçada de les circumstàncies i que aconseguim fer una
bona feina en benefici dels ciutadans del nostre poble. Gràcies
per la seva confiança.

Començam per tant, la sessió veient si hi ha substitucions.
No hi ha substitucions.

Compareixença, sol Alicitada pel Govern de les Illes Balears,
de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, per
tal d'informar sobre les línies bàsiques de l'acció de govern de
la seva conselleria.

Idò passam al primer i únic punt de l’ordre del dia que és la
compareixença RGE núm. 1402/03, presentada pel Govern de les
Illes Balears mitjançant la qual es solAlicita la compareixença del
Sr. Conseller d’Economia, Hisenda i Innovació per tal
d’informar sobre les línies bàsiques de l'acció de govern. El Sr.
Conseller compareix acompanyat de la Sra. Encarnación Padilla,
directora general de Noves Tecnologies i Comunicacions; del
Sr. Eugeni Garcia, director general de Recerca i
Desenvolupament Tecnològic; del Sr. Jorge Sanz de Baranda,
director general de Tributs; la Sra. Maria Marqués, directora
general d’Economia; la Sra. Maria Antònia Carrasco, directora
de Tresoreria; la Sra. Maria Dolça Garcia, Secretària General
Tècnica; el Sr. Bernat Salvà, director general de Pressuposts; el
Sr. Miquel Mateu, director general de Patrimoni. Siguin
benvinguts a aquesta comissió i Sr. Conseller quan vulgui té la
paraula sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Moltes gràcies, president. En primer lloc que quedi
constància del meu agraïment per la ràpida convocatòria
d’aquesta comissió que donarà lloc a poder explicar les línies
mestres d’actuació de la política de la conselleria els propers
quatre anys. I dir per endavant que jo personalment i tot el
personal que m’acompanya i que he volgut que venguessin
aquí perquè tots vostès els coneguessin, estam a la seva
completa disposició dintre de la comissió, com no podia ser
d’una altra forma, però també fora de la comissió perquè creim
que aquesta conselleria és una conselleria eminentment tècnica
i qualsevol crítica i crítica constructiva com s’aniran fent
podran ser aprofitades en benefici, com deia el president, de
tots els ciutadans de les Illes Balears. Com ha explicat molt bé,
ja ha presentat tots els directors generals, és a dir, a part de la
composició queda a més de l’Interventor General, hem optat per
una solució molt tècnica, una persona amb un perfil totalment
tècnic és en Josep Amengual que avui no ens acompanya aquí,
però que forma part de l’equip i també tenim dins l’àmbit de la
conselleria, com veurem més endavant, hi ha una sèrie

d’empreses públiques que analitzarem detingudament o
almanco amb més detall després.

Dir que la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
juntament amb la d’Interior és la conselleria més transversal del
Govern, és a dir, que és una conselleria que té molta relació amb
les altres i aquí el tema és d’una importància capital de l’actual
Govern perquè tenim molta intenció de desenvolupar moltes
polítiques d’actuacions transversals entre totes les
conselleries. Per tant, realitzam labors de suport a totes les
altres conselleries, de presència a la pràctica totalitat de
comissions i empreses públiques i de controls en temes
pressupostaris, d’intervenció i financers. El motiu de la nova
estructura de la conselleria es basa en un criteri d’eficàcia,
eficiència i economia, per donar algunes dades, la Direcció
General de Programació Econòmica que existia a l’anterior
Govern i la Direcció General d’Economia les hem substituïdes
únicament amb la Direcció General d’Economia perquè crèiem
que ambdues se superposaven com fins i tot ja es mencionava
fa 4 anys quan va aparèixer el conseller Mesquida, havien
d’actuar d’una forma molt coordinada. Dir que dins la Direcció
General d’Economia el motiu que estigui conjuntament amb
Hisenda és que creim que el tema dels fons europeus i sobretot
el finançament de l’aportament autonòmic d’aquests fons
europeus és molt millor perquè així asseguram la seva
disposició en la part autonòmica i també és una major
colAlaboració i una major coordinació amb el Centre Balears a
Europa que també té labors en temes de fons europeus. El tema
de la deixadesa..., és a dir, és una direcció general que també és
molt transversal perquè està donant cobertura tecnològica a
conselleries i a empreses públiques i per aquest motiu es va
creure convenient que estigués dins aquesta conselleria que
també, com s’ha dit abans, és la conselleria més transversal del
Govern juntament amb Interior.

En el cas de la Direcció General de Recerca, el motiu
d’haver-se incorporat un altre pic a la Conselleria d’Economia,
Hisenda i Innovació era perquè, paregut a la Direcció General
d’Economia, que es nodreix de moltíssims fons europeus, la
majoria del finançament ve via de programes del Ministeri de
Ciència i Tecnologia i aquests vénen de programes de fons
europeus i en aquest cas també asseguram una total
coordinació amb la part de finançament autonòmica que sempre
es poden (...) quan provenen de fons estructurals d’Europa.

En el cas de la Direcció General de Patrimoni s’incorpora
també en aquesta conselleria, anteriorment estava a
Presidència. EL principal motiu és que creim que al llarg
d’aquests anys, s’ha de produir un procés d’estudi profund de
tot el patrimoni de la comunitat autònoma, del patrimoni útil a
efectes d’ús públic de les conselleries i hem d’abordar una
temàtica de racionalització d’aquest tema, analitzar els locals
que tenim en lloguer, els locals que tenim en propietat i fer un
plantejament global i s’ha cregut convenient que des de la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació és més efectiu. Per
allò que he vengut dient es veu que la conselleria té temàtiques
molt diferents, llenguatges molt diferents i per tant, l’explicació
de la política a desenvolupar a continuació ho anirem fent per
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àrees, direcció general per direcció general perquè és molt més
fàcil, per la meva part, fer comprendre els objectius concrets.

Començarem per la Direcció General d’Economia i dins de la
Direcció General d’Economia els temes de conjuntura
econòmica són una part important i per fer una primera situació
global vull donar unes dades macroeconòmiques de la situació
en què es troben les Illes Balears en aquest moment, perquè
sens dubte ens marcaran el futur. A 30 de setembre del 99 el
conseller Mesquida deia quan compareixia davant d’aquesta
comissió per primera vegada, com faig jo avui, estam davant
una situació econòmica que ningú no en pot defugir que en
aquest moment és òptima. És cert que també deia centrarem la
nostra actuació amb unes pautes d’actuació per aconseguir que
la nostra economia no sigui una economia de puntes sinó
sostinguda i equilibrada. Per tant, analitzarem breument
aquestes dades de conjuntura econòmica fetes per aquesta
conselleria en temps del Govern anterior. Quant a dades de PIB
passam d’un PIB total de Balears de 6,3 l’any 99, l’any 2000
vàrem baixar al 4,2, l’any 2001 un 3,3, l’any 2002 un 0,9 i la
previsió per al 2003 un 0,7%. En aquests moments Espanya té
una previsió per a l’any 2003 d’un 2,1, la mitjana de la Unió
Europea és d’un 1%, la zona euro està per davall d’aquest 1%.
Aquesta baixada en el Producte Interior Brut es dóna a tots els
sectors, bàsicament al sector serveis que començava amb un
6,1 i hem acabat amb un 0,6 de previsió. Exceptuant el cas
primari que l’any 99 tenia un decreixement, una recessió d’un
4% i tenim una previsió per enguany d’un 2%. En el tema
d’indústria i energia també des del 99 ha anat caient
progressivament i en el tema de construcció també s’han
produït caigudes espectaculars. En el tema de la població
afiliada a la Seguretat Social. És a dir, el creixement d’afiliació a
la Seguretat Social l’any 99 era d’un 7,2, l’any 2000 d’un 6,1,
l’any 2001 un 3,9, l’any 2002 un 1,6. La previsió per a l’any 2003
és propera a l’1,1%. En taxa d’atur si a l’any 99 estàvem en un
6,2, l’any 2000 un 5,7, l’any 2001 un 5,8, l’any 2002 repunta al 6,5
i les previsions per enguany superen el 6%. El tema d’inflació
dir que l’any 99 teníem una inflació anual d’un 2,2%, l’any 2000
un 3,7, l’any 2001 un 4,8, l’any 2002 un 3,7 i la previsió
d’aquests moments tenim un interanual agost-agost d’un 2,9%.

Aquestes dades de conjuntura demostren que la situació
econòmica en què ens trobam en aquest moment no és òptima
com va poder dir el conseller Mesquida fa 4 anys sinó que
realment és preocupant. No s’ha aconseguit l’eliminació de les
puntes, com es proposava el Govern anterior, almanco dir que
hem entrat en un terme, per copiar al professor Stefan Garelli
que ha fet l’informe damunt la situació de l’economia per l’IMD
d’anèmia econòmica. Estam davant un tema allà on veim que ha
anat caient el Producte Interior Brut i estam davant un tema un
poc paralitzat i segons les anàlisis que fan ho podríem qualificar
com anèmia econòmica.

Anant al tema de projectes, de polítiques dins la Direcció
General d’Economia el tema de fons europeus, evidentment
aquí es manegen els fons estructurals. És a dir, bàsicament hi
ha varies iniciatives en marxa, la iniciativa d’Interrec, que
darrerament se’n parla molt. Nosaltres a l’A no hi participam,
participam a la B i la C, tenim projectes d’iniciatives
comunitàries com el ROL, el CIMPA, l’ISO latino i l’IGNOVAL

21 i un nou projecte que durem en el proper Consell de Govern
que es denominarà TRENT. En temes de règim especial de
Balears, aquesta competència s’ha traspassat a la Conselleria
de Relacions Institucionals, la Vicepresidència i des d’aquesta
direcció general sí se li dóna un suport de tipus tècnic, però no
es du la iniciativa. En temes d’hisenda pública ens proposam
donar referència al tema de les transferències del traspàs de
competències de l’Estat cap a la comunitat autònoma,
especialment en les competències de justícia que calculam que
l’any 2004 poden venir i per tant, en els temes de negociació hi
estirà present. També en temes d’hisenda pública es fa el
seguiment del fons de cooperació municipal de les Balears.
L’Institut Balear d’Estadística, en aquest punt volem recuperar
les relacions amb institucions regionals i estatals i subscriure
els nous convenis a l’Institut Nacional d’Estadística. Participar
en el grup de treball de l’Institut Balear d’Estadística i l’Institut
Nacional posant en marxa metodologies per a l’enquesta anual
sobre el turisme de segones residències i continuar amb la
majoria de publicacions que s’han fet fins ara i que en general
les consideram adequades.

L’Institut Balear d’Economia té com a missió l’estudi i
treballs tècnics, aquí colAlaborarem en diverses edicions noves
com el Quadern Promocional per a Inversors o la Guia Pràctica
dels Inversors, es tornaran a editar taules input-output, la
passada legislatura no es varen publicar, volem començar
l’elaboració d’unes taules input-output i després publicar-les
en base a l’any 2002. Es crearà o es tornarà a reprendre la
Comissió Assessora de l’Institut Balear d’Economia, una
comissió allà on convidarem a persones de prestigi màxim en
economia d’aquestes Illes, de tots els signes polítics, sens
dubte ja hem iniciat contactes en aquest sentit perquè pugui ser
un òrgan assessor i pugui analitzar els temes de conjuntura
econòmica i els temes d’estructura econòmica com a òrgan
assessor del conseller i de la conselleria. També des d’aquest
Institut Balear d’Economia i dins aquesta comissió assessora
serà la que haurà de fomentar fòrums d’economia que es
considerin adequats. En el servei de conjuntura i planificació,
evidentment es fa el seguiment de la conjuntura econòmica,
l’informe que hem vist abans (...) es treuran butlletins
trimestrals i uns més amples, de caràcter semestrals que són els
que la seva presentació es farà en roda de premsa. Els
trimestrals únicament es colAlocaran a la pàgina web per
informació de tothom. Es (...) l’informe econòmic i financer que
acompanya els pressuposts, s’avaluen i es preparen cada any
les taules d’indicadors per al ràting de l’avaluació del risc del
deute de la comunitat autònoma i conjuntament amb la
Conselleria de Turisme es farà la contractació i seguiment de
l’estudi de despesa turística del 2003 actualment i en els
propers anys cada any es donarà cobertura a aquest tema.

Quant a l’àrea de tributs i recaptació, el nou model de
finançament autonòmic, suposa una major corresponsabilitat
fiscal ja que actualment el 91% dels ingressos són de caràcter
tributari, ens dóna capacitat normativa en alguns d’aquests
impostos i dir que hem augmentat la competència fiscal degut
al nou model de finançament firmat a l’anterior legislatura. Dir
que ens preocupa el tema de l’espai únic europea perquè la
política fiscal que puguem seguir en aquestes Illes pot ser un
punt d’atracció o d’expulsió d’activitats econòmiques,
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evidentment fixa aquesta capacitat normativa estigui en el
Parlament de l’Estat espanyol i estigui també en el Parlament de
Balears li dóna major complexitat. Dir com a dades de l’evolució
d’aquesta àrea, l’increment d’alteracions tributàries que es
gestionen des d’aquesta direcció general ha passat a 91.000
l’any 1987 front les més de 300.000 l’any 2002, això ens obliga
a fer desenvolupaments de tipus tecnològic perquè
evidentment no creixi el servei en personal en les mateixes
proporciones que les declaracions. És a dir, aquí s’hauran de fer
innovacions per continuar amb la línia de contenció de la
despesa pública i en personal.

En temes de mesures normatives en tributs, com ja hem vist
avui matí s’ha produït l’eliminació de l’impost sobre estades
turístiques per un procediment d’urgència per (...) els debats
parlamentaris necessaris. I anunciam que la idea i el projecte
que l’impost damunt successions i donacions es vagi suprimint
de manera progressiva des de l’any 2004 fins a final de
legislatura. És a dir, no serà una supressió completa sinó que
serà de forma progressiva al llarg de tota la legislatura. Dir en
tema d’incentius, s’estudiarà el tema d’incentius fiscals per a
compra d’habitatges per a joves, per a inversions
mediambientals i difondre les desgravacions existents a nivell
estatal amb inversions en recerca i innovació. Volem prendre
mesures per impulsar el portal del contribuent, creim que una
web que aglutini per a l’administrat, el màxim d’administracions
que s’hi vulguin sumar i que des d’una web es pugui pagar els
imposts de diferents administracions. Podem posar l’exemple de
què per comprar un cotxe hem de pagar i hem d’anar a 3
administracions, la local, l’autonòmica i l’estatal, idò bé a través
del portal del contribuent hem d’aconseguir que fent una acció
a una sola web es puguin liquidar els imposts de les 3
administracions. Volem crear una oficina d’atenció per cobrir la
recaptació de tributs a Formentera, actualment els habitants de
Formentera s’han de desplaçar pels tributs autonòmics a
Eivissa, intentarem arribar a acords amb el consell insular que
ja té un esborrany per crear una oficina d’atenció i recaptació
a Formentera.

El tema de servei de renda àgil sabem que ho haurem d’anar
modificant, no perquè no ho creiem efectiu sinó perquè si
augmenten les declaracions de l’Agència Tributària ho haurem
d’anar adaptant a les noves necessitats que aniran sorgint, el
sistema de fer declaracions de l’Agència Tributària coincidirà
molt amb el públic que pot acudir al servei de renda, si és a
Palma van a IFEBAL i amb aquesta coincidència ens haurem
d’adaptar als nous moments de les declaracions de l’Agència
Tributària. Volem oferir als ajuntaments que es puguin pagar
tributs per via telemàtica, sense que els ajuntaments perdin la
seva independència financera i política, simplement posar-los
al seu abast aquesta eina. I evidentment millorar el control
tributari amb el cos de subinspectors formats ja per a aquest
comunitat autònoma, els nous subinspectors, això ha de donar
els seus rendiments en els casos de residents i no residents.

La Direcció General de Pressuposts evidentment el seu
objectiu és confeccionar pressuposts any rera any i també té
altres objectius i lògicament altres obligacions com les
modificacions pressupostàries, la millora del control dels
expedients de les despeses plurianuals, aquest tema ens

preocupa perquè compromet als futurs pressuposts. És
necessari que la Direcció General de Pressuposts tengui una
informació àgil i (...) immediatament. És a dir, en el tema de
l’informe de convenis, informes que ha d’informar la Direcció
General de Pressuposts quan es superen els 150.000 euros ha
de ser en caràcter previ i anar potenciant, en definitiva, que
aquesta direcció general compleixi les seves obligacions i poder
tenir una informació al moment de la situació real del
compromís, de la despesa per part de cada conselleria, cosa que
no sempre s’ha donat. També dir que en els fons que més
complicacions ens estam trobant per esbrinar són els fons
finalistes ja que són despesa per als quals hi ha un finançament
afectat i tal com diu la Llei de finances de la comunitat
autònoma la 77/2001, aquests fons finalistes com són el cànon
de sanejament, el fons agrari, els fons europeus obliga a un
control molt més rigorós i a vegades es fa a la despesa i que no
es pot aplicar a la partida corresponent i també ens preocupa el
tema de què si al final no es sortir la despesa aquests fons a la
p art de la comunitat autònoma queden bloquejats tot l’any i no
es poden destinar a altres usos, són temes que s’hauran
d’estudiar.

Evidentment a curt termini des de la Direcció General de
Pressuposts s’està intentant, juntament amb la Intervenció i
conjuntament amb una assistència tècnica detectar, verificar i
quantificar en quina mesura hi ha despeses produïdes sense
cobertura pressupostari durant aquest any 2003. Estam en una
fase en aquest moment de recopilar aquesta informació i
esperam tenir-la en el mes d’octubre. Segons vegem els
resultats es passaria a realitzar auditories de gestió,
especialment en els centres que més ens preocupen com són
els de salut que és allà on es detecten les majors diferències de
desviació pressupostària. Evidentment a l’hora d’elaborar els
pressuposts del 2004 haurem de complir la Llei d’estabilitat
pressupostària i fixarem a partir dels ingressos de la comunitat
autònoma quina és la despesa que ens podem comprometre,
que en capítol 1 es preveu un increment d’una despesa en 2,5%
i en capítol 2 pensam fer una disminució del 10%. A la resta de
capítols evidentment hem d’assumir tots els compromisos
prefixats per l’anterior Govern, hem d’assumir els plurianuals i
després analitzarem els percentatges d’inversió que queden, si
en queden de lliures. Per fer-nos una idea estam manejant que
la xifra d’ingressos, serà inferior a la xifra d’ingressos o propera
a la del 2002. És a dir, si agaféssim la xifra d’ingressos prevista
respecte als ingressos prevists per al 2003, una vegada deduït
l’ecotaxa estaríem parlant d’un 4% d’increment, que ja dic, és
inferior als ingressos que va tenir la comunitat autònoma l’any
2002.

Quant a la Direcció General de Tresor i Política Financera,
aquesta àrea evidentment des del servei de gestió de la
Tresoreria té un objectiu preferent que és l’optimització i millora
de la gestió de tots els recursos financers, tan pressupostaris
com extrapressupostaris d’aquesta comunitat, em referesc a
empreses i institucions fora de pressupost. Per tant, volem
simplificar i millorar la gestió de pagaments i cobraments
mitjançant la implantació de sistemes automàtics de captura i
tractament de moviments bancaris. En aquest moment tots els
moviments bancaris les hem de picar, tenim l’ordinador i no
tenim un sistema, un programa informàtic que ens traslladi
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automàticament la gestió de la direcció general. Evidentment
aquest tema ens suposarà una millor utilització del programa del
SAP i aprofitarem millor els recursos d’aquesta eina comptable
mitjançant la compra del programa informàtic del (...) financer.
Hem d’agilitar els processos de devolució de fiances, és a dir
els processos de devolució de fiances en aquest moment no es
fan d’una forma automàtica, en molts de casos... És a dir, hem
de crear un sistema que de forma automàtica, no perquè ho
demani el que ha fet la fiança, que ja es produeixi la devolució
quan pertoca legalment. Per tant, evidentment des d’aquesta
direcció general es tutela i es racionalitza el finançament de les
empreses públiques i altres organismes dependents de la
comunitat autònoma.

També dins la (...) hem de millorar el sistema de les
retencions judicials, actualment les retencions judicials dels
funcionaris de la comunitat no es realitzen d’una forma
automàtica en el mateix temps que es fa la nòmina. És a dir, el
programa EMETA 4 no ho està fent i estam produint aquests
ingressos amb un retard de 20 dies. Creim que no és lògic que
es produeixi un retard entre que es paga la nòmina i es paga les
retencions, en els casos que hi ha retencions judicials de
funcionaris. És un tema que volem millorar al llarg de la
legislatura. En temes de servei d’endeutament dir que la gestió
de l’endeutament de la comunitat autònoma, de les empreses
públiques, està dins l’àrea d’aquesta direcció general, o sigui
que ho fa, ho gestiona. És a dir, dins aquest any del 2003 s’ha
d’amortitzar una xifra de 6.190.000 euros, que l’amortització
ordinària de l’exercici. També la Direcció General de Tresoreria
té per objectiu estudiar la possibilitar de refinançar la deute de
la comunitat autònoma a llarg termini i veure quina és la
tendència del tipus d’interès per fer (...) finançament de la forma
més econòmica possible per als interessos de la comunitat
autònoma. D’aquí a final d’any ha de realitzar operacions de
concertació d’endeutament que estaven fets amb avals de la
comunitat autònoma i que la majoria varen ser aprovades pel
Govern anterior en el període transitori.

Dins la política financera dir que farem un seguiment de la
política de caixes d’estalvis i cooperatives de crèdit, aquí hem
de crear un sistema de ràtios, rati de morositat, rati
d’immobilitzat, en marge ordinari, en marge d’explotació perquè
es pugui fer un comparatiu amb les caixes d’estalvis i
cooperatives de crèdit de la situació real d’aquestes entitats
que estan tutelades per aquesta conselleria. En el mateix temps
volem arribar a un conveni amb CECA per al programa financer
Captura, poder-lo utilitzar i així mantenint la independència de
les caixes d’estalvis aconseguir aquest control de forma
automàtica i no quan ells ens enviïn la informació. En el tema de
mediadors d’assegurances en aquest moment estam produint
un retard en la concessió de les llicències, de les autoritzacions
als mediadors que ho demanen, de vegades estam apurant fins
a 6 mesos màxim que utilitza la llei, fins i tot es supera. És a dir,
hi ha un cert malestar dins el colAlegi i els mediadors
d’assegurances per la tardança en resoldre els temes de la
solAlicitud de nous mediadors. Intentarem, dins la mesura d’allò
que sigui possible i sens dubte ho hem d’aconseguir, entre en
termes normals de què una solAlicitud d’un mediador
d’assegurances no estigui més de sis mesos, si pot ser, no més
de tres mesos en tenir resposta per part de la comunitat

autònoma perquè des del moment en què es fa la petició hi ha
una estructura d’empresa en funcionament que té un cost fins
que pot operar.

En el tema de la Intervenció General dir que farem una
reforma de la Intervenció General amb una base d’especialitzar
el personal de la Intervenció General, en coordinació amb la
Conselleria d’Interior, intentant que hi hagi més intervencions
delegades, especialment en les àrees d’educació i sanitat que
són preocupació d’aquesta conselleria. Emigrarem a la versió
4.6 SAP, actualment tenim la 4.0, sempre dins el sector públic.
I evidentment la Intervenció General fa un seguiment de la Llei
General d’Estabilitat Pressupostària. I també des de la
Intervenció analitzam totes les alternatives de finançament
possibles per a les inversions que té previstes el Govern. Per
tant, aquesta intervenció vol millorar el control intern, un
control de qualitat, però un control especialment d’agilitat,
sobretot en temes de fons europeus que sabem de vegades que
el control al qual sotmetem fa retardar els pagaments d’ajudes
en temes de fons europeus. Dir evidentment que la Intervenció
General i tota la conselleria colAlaborarà al màxim amb el nou
òrgan de la Sindicatura de Comptes i per tant, tenim els
contactes establerts i facilitarem tota, com no pot ser d’altra
forma, la informació que ens demani per l’alta responsabilitat
que té aquest nou òrgan de la Sindicatura de Comptes.

La DGTIC, és a dir l’evolució de les noves tecnologies ens
obliga a millorar les eines existents actualment i cercar noves
solucions. S’ha de dir que aquesta direcció general també dóna
suport i assessorament a les diferents àrees del Govern i a les
diferents empreses públiques. Podem definir 3 àrees concretes
dins aquesta direcció general. Una és el CPD, Centre de
Processament de Dades, aquí hem de redissenyar les
estructures actuals quan a la xarxa d’electricitat, especialment
la xarxa de dades, avaluació de si hi ha necessitat de noves
plataformes per eliminar les obsoletes i la implantació d’alguna
mesura de seguretat, inexistents actualment, em referesc que
ens preocupa que actualment no estam complint la Llei orgànica
de protecció de dades, no s’han enviat els fitxers de dades a
l’Agència de Protecció de Dades, això és un tema que hem de
solucionar. També ens preocupa que el Centre de Processament
de Dades no tengui un centre alternatiu si ens cau, no hi ha un
centre back up si cau l’ordinador central del Govern. En la
mesura que les capacitats financeres ho permetin intentarem
resoldre aquest problema a final de legislatura.

Dintre de l’àrea del Servei d’aplicacions ofimàtiques,
telemàtiques i informàtiques hem dit que ja faríem un canvi del
SAP d’una versió a la versió més avançada, hem mencionat que
el tema de Meta 4 de nòmines també l’haurem de millorar pel
tema de les retencions, i la web del Govern també s’anirà
millorant, ja que aquí les noves tecnologies impliquen
contínuament haver d’adequar-les a les realitats existents.

He de dir que també es fa feina en el tema d’administració
digital, que ja s’havia començat abans, o l’administració sense
papers, però que se li vol donar un impuls amb una base de
dades denominada “Metadatos”, que és una base de Total
word house, i oferiment als ajuntaments per a les connexions de
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les webs que vulguin, informació per posar a l’abast tota la
informació de la comunitat autònoma als ajuntaments.

En el Servei de xarxes i comunicacions, aquí les
competències són les relacionades amb telefonia mòbil, fixa i
serveis audiovisuals. Hem de trobar solucions a la recepció de
la televisió, perquè estam parlant de tecnologies avançades, i
ens trobam que en aquest moment els d’Eivissa, de Formentera,
de Menorca i Serra de Tramuntana no reben la televisió
adequadament, és a dir, que per una banda deim que som una
societat tecnològicament molt avançada i estam en molts de
projectes interessants, però sens dubte no estam en un tema
tan bàsic com és veure la televisió, especialment els mesos
d’estiu a Formentera l’única televisió que es veu és el primer
canal de Televisió Espanyola,  ni les privades no es veuen. Per
tant convé arreglar els temes més senzills perquè és difícil
creure en una tecnologia avançada si no som capaços de fer
veure la televisió a totes bandes. En aquest tema hi haurem de
fer feina.

Volem dur endavant el Pla sectorial de telecomunicacions
dintre aquesta legislatura, aquest pla sectorial de
telecomunicacions té una part tècnica de definició de districte
de tarificació, foment de telecomunicacions de banda ampla, les
rutes de cobertura, ha de tenir una part mediambiental,  hem
d’aconseguir que a les zones rústiques i especialment a les
zones de protecció natural hi hagi el mínim d’antenes possible,
i evidentment en tema urbanístic el pla sectorial mantendrà les
competències als ajuntaments, que són els que entenen de
temes urbanístics.

També tenim necessitat de millora de la telefonia mòbil
interna de la comunitat autònoma i la telefonia fixa a la xarxa
d’Ibercom,  volem fixar una política d’estratègies en
comunicacions. Tenim uns projectes per dotar les policies
locals d’un sistema de telefonia mòbil interna com té el Govern
amb un cost molt inferior que si són cridades totalment externes
a través de l’operador, pot enciar el tema de missatges SMS i, en
matèria de comunicacions en sanitat,  en l’àmbit sanitari, es va
començar a fer feina en el tema de cita prèvia als PAC i
potenciar aquesta línia que creim molt interessant i dur-la al
tema d’especialistes i hospitals perquè creim que és un gran
avanç.

Dintre de l’àrea de recerca, desenvolupament tecnològic i
innovació, aquí hem de vehicular mecanismes per aplicar les
investigacions i innovacions a la societat de les Illes Balears,
l’objectiu global és que la recerca i innovació que es faci com
la duim perquè l’aprofiti tota la societat,  aquest és un tema
bàsic.

Com a pauta de política en recerca i desenvolupament
seguirem les línies del pla I+D+I de l’Estat espanyol 2004-2007.
S’ha de dir que el 22 de juliol el director general i jo vàrem
assistir al Consell General de ciència i tecnologia i que per
unanimitat,  totes les comunitats autònomes vàrem aprovar
aquest protocol de cooperació Estat comunitats autònomes,  és
dels pocs temes en què s’ha aconseguit una unanimitat de
totes les comunitats autònomes amb l’Estat espanyol i, per tant,
aquest protocol que dóna lloc al Pla d’innovació I+D+I de

l’Estat espanyol 2004-2007 properament firmarem el conveni
comunitat autònoma Estat espanyol per aprofitar-nos
d’aquestes línies generals que marquen els projectes.

He de dir que amb dos projectes nous especials estam
negociant dur el centre de competència nacional en temes de
recerca, innovació, turisme i oci a Balears,  seria el primer pic
que tendríem un centre de competència nacional a les Balears.
És un tema que ja vàrem tractar amb l’anterior ministre de
Ciència i Tecnologia; el fet del canvi en el ministeri ens ha
retardat i estam negociant quan podríem firmar aquest protocol
amb el nou ministre de Ciència i Tecnologia.

Volem colAlaborar amb els nuclis d’investigadors de Balears.
Evidentment els dos principals nuclis d’investigació a les Illes
Balears són la universitat i el Consell superior d’investigacions
científiques IM EDEA amb els centres IMEDEA, que, per cert,
vull deixar constància de la felicitació al seu director, en
Joaquim Tintoré, perquè recentment, divendres passat, se li va
donar un premi nacional pel tema de ciències de la mar,
d’investigació en ciències de la mar, i a vegades transcendeixen
moltes més notícies, i una notícia com aquesta del fet que tenim
un investigar que ha obtengut un premi nacional ha passat amb
relativa poca importància.

He de dir que en la política de recerca evidentment també
seguirem una política molt transversal amb altres conselleries,
no tenim la totalitat de la recerca; es fa recerca en temes de
sanitat, es fa recerca en temes d’educació, i evidentment des
d’aquí haurem de colAlaborar estretament amb les altres
conselleries, i anualment treure una convocatòria, i per això
convocarem properament la comissió interdepartamental, per
treure una convocatòria conjunta de totes les conselleries que
fan temes de recerca a l’àmbit autonòmic.

He de dir que mantendrem el tema de les convocatòries de
les beques,  hi ha un programa de 40 beques predoctorals fet fa
quatre anys, cada anys es donen 10 beques noves, després els
alumnes van renovant; els programes d’ajudes a seminaris, els
programes d’ajudes a grups competitius, i com deia abans
treure aquest programa nou d’actuació conjunta per finançar
aquestes iniciatives entre totes les conselleries. Esdeveniments
com la setmana de la ciència es mantendrà, està emmarcada dins
la setmana europea de la ciència i tecnologia per l’acord amb el
CSIF de la Fundació espanyola de ciència i tecnologia; la Fira
de la ciència també tenim intenció de mantenir-la. 

Cream temes en tema d’antenes tecnològiques,  una xarxa de
suport a empreses a totes les Illes perquè les empreses tenguin
un lloc on poder consultar, on poder-se assessorar en temes
d’innovació, en temes d’índex de recerca. Potenciar els
programes d’innovació en els principals camps de la nostra
economia,  programes d’innovació en el tema de l’hostaleria
amb el projecte davant hotel i la creació d’empreses de base
tecnològica amb el concurs d’emprenedors de les Illes Balears.
En el tema del turisme nàutic també feim una aposta perquè
creim que és un sector, la indústria nàutica, de futur en
aquestes illes, i també es crearà una línia, un programa específic
de portal nàutic.
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En definitiva, la realitat de la recerca a les Illes Balears és
que en un moment determinat resultava, com deia la consellera
Ramon quan va aparèixer davant aquesta comissió fa quatre
anys, que estàvem en el penúltim lloc quant a comunitats
autònomes, i desgraciadament en aquest moment estam en el
darrer lloc,  mentre que la mitjana que es dedica en el PIB en
temes de recerca i desenvolupament a nivell nacional és
p ropera al 0,9, 1% del PIB, aquí a Balears estam en el 0,26, i és
una dada preocupant,  en aquells moments teníem La Rioja per
darrere i actualment La Rioja ja està dedicant el 0,40.

Dit això dos temes importants. Primer, que crec que s’ha
realitzat una labor adequada per l’anterior equip, perquè ha
posat unes bases amb un pla de recerca i investigació vàlid; el
que no s’ha aconseguit fer, i crec que és la nostra missió, és el
tema d’involucrar el sector privat,  aquestes dades són certes
però també és cert que dins les dades de l’Estat espanyol el
47% de la inversió en recerca i desenvolupament ve del sector
privat, de les empreses privades, i aquí a Balears passa -parl de
memòria- entre el 10 i l’11%, és importantíssim involucrar els
sectors privats en fer també temes d’investigació, temes de
recerca, temes d’innovació, que tenint unes diferències
substancials, com dèiem, que estam a la cua, però part
d’aquesta culpa no tan sols és de l’administració pública, sinó
del sector privat, que té una actitud poc procliu a aquest tema.
També s’ha de dir que som una economia de serveis, i com a
economia de serveis és lògic que dediquem menys percentatge,
però sí que crec que tenim els fonaments posats i hem de
passar d’aquests fonaments posats per l’antic director general
i dur-los a un terreny on ens impliquem tots, i aquesta és una
gran labor a fer anant oferint la tecnologia d’investigació de la
Fundació IBIT, dels nostres òrgans, des de la universitat, també
hem tengut converses amb la universitat, per involucrar el
sector privat, primera, a aplicar el treball de recerca, i segona
perquè també hi dediqui fons.

A l’àrea de la Direcció General de Patrimoni el primer tema
és que feim inventari de béns immobles de la comunitat
autònoma, un inventari que està començat des del 2001 però
que no està acabat,  hem d’acabar el que va encarregar
l’anterior equip de govern a ATIMSA, hem d’acabar aquest
inventari, rebre’l i actualitzar posteriorment, perquè un inventari
que es va encarregar en base a l’any 2001 després actualitzar-lo
fins al 2003,  en base a la Llei 6/2001 que es va aprovar la
passada legislatura. 

He de dir que també volem fer l’inventari de béns mobles.
Actualment sé que n’hi ha d’obres d’art i de grans peces, però
un inventari de les cadires, per dir qualque cosa, no el tenim; jo
crec que en aquest tema hem d’anar poc a poc, en tot allò que
s’empren doblers públics tenir-ho controlat i sabent-ho
perfectament, que un pic acabat l’inventari dels béns immobles
passarem a desenvolupar el tema de béns mobles.

També hem d’elaborar i proposar per a la seva aprovació al
Govern el tema del reglament,  hem citat la Llei del patrimoni i
s’ha de treure endavant un reglament que la desenvolupi, que
el reglament està en fase i estava en fase d’elaboració quan
nosaltres vàrem entrar al Govern, i l’hem d’acabar i dur-lo per a

la seva aprovació perquè es pugui executar tal com diu
l’esmentada llei.

Evidentment hem de treure a concurs la contractació dels
temes d’assegurances dels vehicles, que està centralitzat, i com
dèiem abans jo crec que aquesta direcció general ha d’anar
agafant competències en anar racionalitzant l’ús d’aquest
patrimoni,  el tema d’assegurances, que actualment sol dur
centralitzats els vehicles, idò potser es poden obtenir millors
condicions si negociam totes les assegurances de
responsabilitat civil, totes les assegurances dels edificis que té
el Govern. En aquest tema s’haurà d’anar racionalitzant. 

I per últim des de la Direcció General de Patrimoni en
l’aspecte de compra, no del posterior ús, es du la negociació de
l’adquisició de l’edifici de l’Hospital Militar, que pertany
actualment al Ministeri de Defensa.

Dit això entrarem un poc en el tema de les empreses
públiques, abans de posar-me a la seva disposició per a tots els
temes. He de dir que en el cas de..., bé, en aquest cas no és una
empresa pública, començarem pel consorci Centre Balears
Europa. Nosaltres creim que l’objectiu del Centre Balears
Europa, que fins ara bàsicament es dedicava a difondre
informació d’Europa a Balears, poc a poc hem d’anar canviant
i cada pic ha de ser més una oficina de representació de Balears
a Europa. Evidentment va complir una gran funció en el moment
de fer la difusió de l’euro, però creim que a Europa cada pic hi
haurà menys temes i que els ciutadans d’aquestes illes
coneixen cada dia més Europa; aleshores el Centre Balears
Europa cada pic haurà d’actuar més com una oficina de
representació i d’informació de les empreses que vulguin anar
a l’estranger, que vulguin anar cap a la Unió Europea i saber
com s’han de manejar allà, i aleshores serà més cada pic un
lobby de la comunitat balear davant la Unió Europea.
Evidentment estam en un tema de dissenyar tota la informació
interna a través d’Internet perquè les informacions de les
empreses ens puguin arribar. Desenvoluparem la tercera fase
del Pla de qualitat del Centre Balears Europa que està
actualment en marxa, intentarem informatitzar la biblioteca
europea amb un conveni amb la universitat per a aquesta labor
en la mateixa línia que té la informatització de la biblioteca de la
Universitat de les Illes Balears, i també volem crear un punt
d’informació, un IPE, un info point Europa aquí a Balears com
a nova mesura en aquest tema.

A l’empresa BITEL he de dir que en el cas de BITEL jo crec
que avui per avui la política serà bastant continuïsta, crec que
és l’enfocament d’una política d’una empresa que dóna serveis
al Govern i únicament al Govern,  ens lleva la problemàtica de
la competència deslleial, que aquí se la va acusar, en aquest
sentit continuarà essent una empresa de serveis per a la
comunitat autònoma. Evidentment això significa potenciar el
Call Center,  el tema d’atenció, per exemple el 012, que rep més
de 3.000 telefonades mensuals, el tema de cita prèvia de sanitat,
que actualment tenim unes 70.000 cites mensuals i tenim previst
l’any 2004 arribar a les 200.000 cites mensuals, i nous serveis
per als temes de (...) i el teletreball en aquesta línia anirà fent
feina.
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A l’àrea de desenvolupament l’aplicació de la sanitat
continuarà essent una de les funcions bàsiques de BITEL amb
el suport a tots els temes sanitaris en aquest aspecte. I també
temes en turisme, com el tema que es pugui aplicar la telemàtica
a les tarifes d’establiments turístics; hi haurà un programa Aula
Bit amb el sistema de comunicacions per als colAlegis, i serveis
professionals que s’estan donant des de BITEL in situ a
distintes conselleries es mantendran,  aquest servei
professional d’assessorament que hi ha de persones de BITEL
a distintes conselleries es mantendrà.

En el tema de la Fundació IBIT, fundació que el Govern
participa en una tercera part,  aquí no som majoritaris. Pensam
que ha de ser una actuació com una plataforma per impulsar la
societat de la informació a les Illes Balears, això és el principal
objectiu, com deim, en tots els temes de recerca. És com
imp ulsar la recerca a la resta de la societat. Volem complementar
l’oferta tecnològica de les empreses, no suplir-la per no entrar
en tema de competència deslleial, com ocorre ara i tenim
bastants queixes, donar suport a els organitzacions socials en
temes de recerca, donar suport tècnic a les iniciatives del
Govern de les Illes Balears, difondre les activitats que es fan a
través del contacte amb altres institucions similars a l’entorn
nacional i internacional,  hi ha vegades que no basta fer les
coses sinó que s’han de donar a conèixer, i mantenir un
equilibri entre recerca i desenvolupament en temes
pressupostaris,  hem d’anar cercant l’equilibri pressupostari
dins la Fundació IBIT. Per tant volem seguir un procés de
concentració de les actuacions en poques àrees, perquè creim
que projectes més importants al final arriben més a la societat
i beneficiam més els ciutadans que molts de projectes petits. És
a dir, concretarem, concentrarem les actuacions en grans
projectes.

ColAlaborar sempre que sigui possible amb la universitat i
associacions empresarials per tota la política de recerca, que
deim que ens preocupa moltíssim que no hi hagi aquesta
transferència tecnològica cap a les empreses i cap a la societat
en general. De fet un dels patrons que pot nomenar el Govern
balear està sempre cedit a la Universitat de les Illes Balears, i
per tant també ens plantejam -simplement ho dic a títol
informatiu perquè, ja dic, aquí som minoritaris- si seria bona una
ampliació de patrons dins la Fundació IBIT. Com vostès
possiblement saben els altres dos patrons que tenim és
Telefònica i Caixa de Balears;  ens plantejam que potser per a
aquesta major obertura, per a aquesta major difusió cap a la
societat seria bo que hi hagués més patrons dins la Fundació
IBIT, perquè hi ha vegades ens poden trobar amb interessos
d’aquestes empreses en concret i no una política global, com
creim que podria ser concreta. En aquests moments és un tema
a plantejar i veure si serà bona una ampliació de patrons dins la
Fundació IBIT.

El tema del Parc Bit, la societat Parc Bit Desenvolupament,
aquí ens trobam amb el fet que hem de potenciar dues activitats
bàsiques, com treure activitats de recerca, desenvolupament i
innovació a l’exterior, empreses de l’exterior que vulguin venir
a instalAlar-se aquí, dic exterior de les Illes Balears, i una és com
duim empreses d’aquest sector de software, aquest sector
d’informació, d’empreses tecnològiques al Parc Bit. En aquest

sentit hem mantengut alguns contactes amb associacions
d’aquí i estam arribant a acords per facilitar la seva implantació
en el Parc Bit. De fet avui crec que hem rebut una solAlicitud
d’una reserva de tres solars d’empreses relacionades amb el
software, pertanyen totes a l’associació Soft Balear. 

Per tant es tracta, en primer lloc, com diu el pla estratègic,
d’adaptar l’organització i estructura de la gestió a les tasques
definides pel pla estratègic; implantar un sistema de seguiment
i d’avaluació contínua; establir un sistema de contactes i
relacions amb entitats de l’àmbit balear, com deim, com les
associacions patronals, etc.; animació activa d’aquestes
relacions, no deixar-ho en un tema formal,  hem convidat perquè
dins la comissió d’admissió hi hagi algun representant del món
empresarial perquè hi participi, s’hi impliqui més aquest món
empresarial; crear un procediment de comunicació permanent
amb els altres parcs tecnològics més semblants, fer intercanvi
d’experiències; i completar i millorar l’oferta de serveis i
infraestructures existents. Les temàtiques amb què ens trobam
són que les ofertes d’empreses de serveis no tecnològiques
que van allà, com les anam introduint? L’altre dia a la comissió
d’admissió ens plantejàvem que així com està redactat,  tenim
la solAlicitud d’una papereria que volia instalAlar-se allà i no hi
tenia cabuda perquè no era una empresa tecnològica com a tal;
aleshores hem de donar cabuda també a empreses de serveis
que es puguin instalAlar per al servei de les altres empreses de
tipus tecnològic. I aquí hem de fer una petita reflexió de com
integram aquestes empreses, si s’ha de fer una per una o si s’ha
d’estudiar de forma conjunta i deixar una zona comercial, pensar
en una zona comercial per donar aquest millor servei a les
empreses i als empleats instalAlats allà. Quan deim això ens
preocupa la problemàtica que l’EMT no arribi fins al Parc Bit,
perquè això no ajuda al fet que els treballadors, les persones
que fan feina en el Parc Bit tenguin una forma còmoda i eficaç
d’arribar en transport públic fins al centre, i han d’emprar
transport privat únicament. I per últim, dins aquests temes,
definir i posar en marxa el Pla de comunicació i promoció
exterior del Parc Bit.

I ja per acabar queda el tema d’ISBA. Tampoc no és una
empresa..., és una empresa en la qual estam presents però en la
qual no és majoritari el Govern; continuarem donant suport a
ISBA perquè les PIME de les Illes Balears tenguin al seu abast
una eina per obtenir la finançació al mateix preu de mercat que
les grans empreses. Vull dir que les empreses avalades per
ISBA l’any 2002 han estat 238, les empreses de nova creació
que han acudit a l’aval d’ISBA són 72; això significa que s’han
creat (...) aquestes empreses de nova creació a més 190 llocs de
feina. L’import de les operacions ha estat de 28 milions d’euros
i això sempre és una línia creixent, i l’ampliació de la línia
d’emprenedors establerta amb la Cambra de Comerç ha estat un
èxit, i hem de dir que en aquest cas fins i tot el president
d’ISBA va posar el càrrec a la seva disposició i jo des d’aquí el
vull felicitar, i crec que la labor feta per l’actual president és
bona i li hem demanat que continuï al front d’ISBA.

Dit això, em pos a la seva completa disposició per a les
seves intervencions i intentar respondre després les preguntes
i consideracions que vulguin fer. Moltes gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, per la seva exposició. Ara, com
vostès saben, procedeix suspendre la sessió per un temps
màxim de 45 minuts, si és que algun grup ho demana. No?
Podem continuar, idò?

I així passam al debat amb els grups parlamentaris. Pel Grup
Mixt té la paraula el Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres, des d’Unió
Mallorquina, volem agrair la compareixença a petició pròpia del
conseller d’Economia, Hisenda i Innovació i del seu equip, i
agrair la clara explicació de les seves propostes de programa per
a aquesta legislatura. 

Des d’Unió Mallorquina veim amb satisfacció la proposta
del conseller de supressió progressiva durant aquesta
legislatura de l’impost de successions i donacions, i ens
agradaria si pot concretar-nos més en què consistirà aquesta
supressió. El conseller també ha parlat de les transferències en
matèria de justícia; ens agradaria saber si hi ha un calendari
previst i unes accions a fer en aquest tema. 

Veim també que aquesta conselleria d’Economia, Hisenda
i Innovació, que és una conselleria que té un pes important, en
la nostra opinió, en aquest govern, té una part important de les
competències del que abans eren tres conselleries i comprovam,
per les seves explicacions, que el fons de cooperació municipal
passa a ser una qüestió que dependrà d’aquesta conselleria.
Voldríem saber si continuarà de la mateixa forma en què estava
la passada legislatura o si es farà qualque tipus de modificació.

El conseller també ens ha parlat de l’estudi de la despesa
turística, que farà conjuntament amb la Conselleria de Turisme.
Vérem la passada legislatura que aquest estudi va canviar, que
els adjudicataris o les persones que duien endavant aquest
estudi ja no són les mateixes que eren; voldríem saber si pensa
continuar en la línia actual o tornar a la línia antiga, o quines
són les idees que té el conseller en aquesta matèria. Hem sentit
-amb preocupació, diria- que el conseller ha insinuat, i ens
agradaria que ens ho explicàs més, que, a causa de la gran
quantitat de plurianuals que té en aquest moment i que es varen
aprovar la passada legislatura, sobretot jo crec haver sentit en
el període transitori, la previsió d’inversions per a futurs
exercicis pot quedar compromesa; ens agradaria que ens
explicàs en quina situació es troba. També ens agradaria,
perquè si no ho hem entès malament ha dit que, també durant
el període transitori, es varen firmar importants operacions
d’endeutaments, que ens explicàs de què es tracta.

Voldríem saber si en matèria de noves tecnologies la seva
conselleria continuarà colAlaborant amb el Consorci
d’informàtica local de Mallorca, que agrupa tots els municipis
de Mallorca menys el municipi de Palma, per la seva dimensió,
i si té qualque iniciativa a dur amb aquest consorci. Voldríem
saber si es canviarà el criteri que es va tenir la passada
legislatura en temes de noves tecnologies, sobretot

l’experiència que tengueren en tema de ciutats digitals, si hi ha
qualque criteri. I si, finalment, ens pot explicar o ampliar un poc
més aquesta iniciativa de portal nàutic que ha anunciat a la
seva exposició.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Vol contestar ara, Sr. Conseller?
Conjuntament.

Idò passam al Grup d’Esquerra Unida i Els Verds. Té la
paraula el seu portaveu, Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President . En primer lloc donar la
benvinguda al conseller i al seu equip, i felicitar-los pel seu èxit
o per l’èxit electoral del seu partit i pel seu nomenament, i
esperam que de la seva gestió es derivin beneficis per al
conjunt de la ciutadania de les Illes Balears. Sincerament
desitjam que passi això.

En qualsevol cas veig que el conseller ve acompanyat d’una
nodrida representació d’alts càrrecs, que tal vegada contrasta
una mica amb el que eren les promeses electorals del Partit
Popular i amb tot el que havíem escoltat en aquesta mateixa
sala, en aquesta mateixa comissió quan es produïen
compareixences de consellers del govern progressista, realment
aquesta reducció d’alts càrrecs i aquesta política d’austeritat no
l’acabam de veure clara, però ja es veurà al llarg de tota la
legislatura si això realment era alguna cosa més que campanya
electoral i tenia algun altre sentit o no.

En qualsevol cas, la conselleria que vostè presideix, que
vostè dirigeix n’engloba una altra, que ha desaparegut o, com
a mínim, mitja conselleria, que era la d’Innovació, de totes
maneres esperem que no desapareguin les polítiques
d’innovació, vostè hi ha fet una referència extensa i ha
reconegut que, malgrat estam en una molt mala situació
comparativa, en el govern anterior s’havia fet bona feina, crec
que això ho ha reconegut vostè, i que es va fer el primer que
s’havia fet mai en aquestes illes. Jo, simplement, desitjar-li que
no li retallin la seva part del pressupost dedicada a innovació,
tal com li pot passar sembla ser al seu equivalent, al Ministeri,
perquè supòs que aquí no hi haurà necessitat de fer despesa
militar i que, per tant, esper que no li retallin aquesta part del
seu pressupost.

Bé, de la seva exposició que, en alguns casos, han estat
declaracions d’intencions, això és lògic i normal, i en algun altre
doncs han estat explicacions detallades; de la part de les
explicacions detallades li farem un seguiment, veure el grau de
compliment. En principi, res a dir més que agrair-li que les hagi
presentat aquí. I llavors, doncs jo crec que aquí és un moment,
aquesta primera compareixença, on vostès expliquen la política
que pensen dur endavant i, en tot cas, per la nostra part,
demanar-li algunes precisions, molt poques, unes preguntes
concretes que li agrairíem si me les pot contestar després a la
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resposta, tant del que ha explicat i que jo crec que seria bo
aprofundir una mica, així com algunes coses que vostè no ha
dit.

La primera va en relació amb la situació econòmica i
l’herència rebuda i aquesta relació parcial, i una mica
tendenciosa, i en això no hi vegi res pejoratiu, sempre que
s’agafen una part de les xifres i no s’agafa el total, que és molt
difícil, doncs, evidentment, cadascú fa d’acord amb la seva
tendència. Bé, vostè ha volgut remarcar que l’increment de
l’IPC és bastant menor al final de la legislatura que no al
principi; però a mi m’agradaria preguntar-li: vostè, si ho pogués
decidir des del Govern, quin creixement creu que seria desitjable
que hi hagués anualment? Perquè tal vegada entre els
creixements que hi havia a qualque moment i el que hi ha ara,
seria convenient cercar un terme mig. Jo crec que, malgrat tot el
que s’ha dit aquesta legislatura, el creixement de l’ocupació ha
estat més important que mai, així i tot ha augmentat una mica
l’atur perquè hi ha hagut un augment poblacional realment
impressionant aquests anys. Bé, des d’una perspectiva d’un
creixement que pugui sostingut i sostenible, dues coses que
s’assemblen les paraules però que són bastant diferents, creu
que seria desitjable tornar a creixement entorn del 7% o que
seria millor que hi hagués uns creixements més moderats i més
continuats?

Bé, aquesta seria més la de política general. Qüestions
concretes: sobre la direcció de Patrimoni, que ha passat a
dependre de la seva conselleria, ha dit que es faria un estudi del
patrimoni, però jo no he vist de noves adquisicions, no he
escoltat, si de cas no ho he entès bé, més referències que a la
de l’Hospital Militar de Palma. Jo els desig, i supòs que tendran
molt més èxit que el govern anterior, perquè hi ha una sintonia
molt més grossa amb el Govern central, però el govern del pacte
havia fet tota una política d’adquisició de patrimoni mobiliari
per a la comunitat que m’agradaria saber si també pensa
continuar-la, ja que en alguns aspectes ha dit que no tenia
problemes a continuar la política que s’havia fet abans, en
altres sí que tenia problemes.

Bé, en relació al REB, vostè ha dit que depèn de relacions
institucionals però que alguna cosa encara té la seva
conselleria, de donar suport a relacions institucionals. Bé,
m’agradaria si ens ho pot avançar, si tenen previsions d’un cert
calendari d’aplicació del REB; perquè, com deia abans, en
relació amb l’Hospital Militar, jo crec que ara serà molt més fàcil,
i sobretot si tenen previsions que ja siguin comprovables amb
el projecte de pressuposts per al 2004 que hauran d’enviar a
aquesta cambra d’aquí a pocs mesos.

Una altra qüestió que, molt de passada, ha parlat com a
reducció de tributs de l’ecotaxa, que avui s’ha vist l’esmena a
la totalitat i que seguirà la tramitació corresponent i, si
s’acompleixen les previsions i la matemàtica electoral, doncs
algun dia, d’aquí un mes o quan sigui, aquesta ecotaxa haurà
desaparegut, però clar no hauran desaparegut els ingressos, i
a mi m’agradaria saber, que ens digués què es pensa fer amb
aquests ingressos i si es pensa fer un compliment d’aquesta
llei; perquè aquesta llei serà derogada, segurament, però jo crec
que és d’obligat compliment. Per exemple, ho dic perquè

qüestions que han aparegut a la premsa, que jo no sé el que
tenen de veritat, com destinar fons de l’ecotaxa a combatre la
processionària, me pareix que seria, com a mínim, un frau de llei.
Després hi havia inversions interanuals previstes, si es pensa
fer front a aquestes qüestions. En fi, com es gastaran els
ingressos provinents de l’ecotaxa, i ja dic, de tal manera que no
es facin fraus de llei? I també, una cosa que em preocupa, com
quedarà el personal contractat per a la gestió d’aquests fons?

Una altra qüestió, sobre l’impost de successions i
transmissions. Bé, pareix ser que ja es diu que serà gradual, ja
tampoc no és exactament el que es deia a la campanya electoral,
m’agradaria que hi hagués compromisos concrets d’aquesta
gradualitat, no sigui que comencem i sigui l’únic concret pel
tram que ja està previst la seva supressió des del Govern
central.

Una altra qüestió que no n’ha dit res, supòs que és perquè
no pensa aplicar, no pensa que faci falta, però, en tot cas, jo li
voldria preguntar, que és el 2% sobre la tributació
d’hidrocarburs, es poden dedicar a finançar la sanitat.
Simplement que informi si pensa que és necessari recórrer a això
o que no serà necessari.

I una última crec, de les preguntes concret es, que tampoc
no he sentit que en digués res, si en el projecte de pressuposts
que enviarà a aquesta cambra hi haurà aquest 7%, aquest,
perdó, 0,7% que es destinava en els pressuposts anteriors a
cooperació. I, en cas afirmatiu, que hi hagués el 0,7%, calculat
sobre quina base; perquè jo record que en els darrers
pressuposts que es varen discutir aquí hi va haver una bronca
considerable perquè de la part que venia en els pressuposts,
però que era per transmetre als consells, no es destinava aquest
0,7% perquè ja ho feien els propis consells. Doncs, m’agradaria
saber si el 0,7 anirà a cooperació i si el 0,7 es calcularà sobre el
cent per cent del pressupost.

Res més i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, el Sr. Sampol té la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. També donar les gràcies per la
compareixença i la presentació de tot l’equip d’aquesta
conselleria i, evidentment, no provocaré un debat, perquè avui
se’ns ha presentat un organigrama, que respectam,  crec que
cada govern s’ha d’organitzar com trobi més pertinent, i avui la
Direcció General d’Economia i la d’Innovació estan adscrites a
Hisenda, és un criteri i no té perquè funcionar ni més bé ni més
malament, sempre que existeixi una bona coordinació entre les
distintes conselleries. Únicament, per tant, li faré unes
preguntes d’uns temes que són de la seva competència i que
no ha tocat, que m’imagín que ara me podrà concretar.

Així i tot, només li vull fer un matis quant als convenis de
l’Institut Balear d’Estadística amb l’Institut Nacional
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d’Estadística. Vostè ha dit que les pensa recuperar, i jo diria que
les continuarà, perquè el darrer que vaig firmar amb la directora
general de l’INE, si no record malament, era per la colAlaboració
amb el cens de l’any 2001, que vàrem colAlaborar amb criteris
lingüístics i amb una sèrie de preguntes que ens interessaven,
a canvi ens donaren les bases de dades que ara vostès poden
processar.

En el tema d’estadística vostè sap que l’any 2002 aquest
Parlament va aprovar la Llei d’estadística de les Illes Balears,
entre les disposicions d’aquesta llei hi ha la creació o la
conversió de l’Institut Balear d’Estadística en un organisme
autònom, amb una clara intenció de donar major independència
a l’Institut Balear d’Estadística o, si volen, més credibilitat. El
fet de ser un organisme autònom significarà que tendrà uns
pressuposts propis, amb una secció pressupostària pròpia, i bé,
això estava previst que dins l’any 2003 fos una realitat, i per
tant li deman si, efectivament, pensa complir amb la llei.

Un altre dels temes que estaven prevists és la creació,
nosaltres havíem optat per un servei de defensa de la
competència, algunes comunitats autònomes, tal vegada de
més potencial econòmic, com Catalunya, pens que també el País
Basc i no sé si alguna altra, optaren per crear el Tribunal de la
Competència; jo pens que això no està al nostre abast i voldria
saber si continuarà amb el criteri de crear un servei balear de
defensa de la competència, que colAlaboraria amb el Tribunal de
Defensa de la Competència en els temes que ja són
competència nostra.

Bé, ha parlat del tema d’innovació i que estam a la cua. Aquí
hi ha un tema, que nosaltres no vàrem aconseguir resoldre, tot
i que ho intentàrem, des de la Direcció General d’Innovació sí
que al final s’iniciaren algunes colAlaboracions, i era l’eix 3 de
l’Objectiu 2. Com sap, l’Objectiu 2 té sis eixos i l’eix 3,
concretament, era d’innovació tecnològica i se’l va reservar
íntegrament l’Estat, el Ministeri d’Economia. Bé, parlam crec
que eren prop de 5.000 milions de pessetes,  així mateix era una
quantitat considerable que nosaltres no aconseguírem que
se’ns transferís ni que tan sols es poguessin consensuar els
projectes. I naturalment nosaltres no vàrem pressupostar cap
quantitat, perquè no estàvem d’acord a finançar projectes
respecte dels quals no se’ns demanava ni opinió tan sols. Bé,
aquest tema m’imagín que el centre aquest de recerca turística,
no sé exactament el nom que li han donat, ho vaig veure
publicat també, m’imagín que es finançarà amb aquest fons de
l’eix 3; ara, en tot cas, hauria de tenir en compte que són
recursos que la Unió Europea destina per invertir íntegrament
a les Illes Balears. I un centre nacional està molt bé que
s’instalAli aquí, però hauríem d’intentar que es finançassin
projectes íntegres de les Illes Balears amb l’eix 3.

Bé, ha fet també una referència, ja per acabar, a una pàgina
web del sector nàutic, que ja estava iniciada per la Direcció
General d’Innovació. Aquí, jo simplement una informació, i és
que teníem un compromís amb el sector nàutic d’elaborar un pla
estratègic dins el marc del Pla de competitivitat, un pla de
competitivitat de les petites i mitjanes empreses que,
conjuntament, convocàvem amb el Ministeri d’Economia.
Aleshores, aquí s’haurien de coordinar aquestes actuacions,

perquè perfectament aquesta pàgina web s’hauria d’integrar en
el que és aquest pla estratègic.

I res més, jo crec que ja tendrem ocasió de confrontar idees
així com es vagin concretant els seus projectes; desitjar-los a
tots sort amb la seva comesa, i m’imagín que ja amb el debat de
pressuposts tendrem ocasió de confrontar algunes idees.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el seu portaveu, Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo també vull
sumar-me a l’agraïment per la seva ràpida compareixença davant
aquesta comissió, agrair també la presència de tots els seus
equips de colAlaboradors i alts càrrecs i desitjar-li, com no, els
millors èxits en la seva gestió, perquè redundarà, sense dubte,
en benefici de tots. De totes maneres, si me permet exercir les
meves funcions com a oposició, jo li cridaré l’atenció sobre
algunes coses que, la veritat, vostè ha afirmat i que a mi m’han
cridat l’atenció i m’agradaria d’alguna manera contrastar. A títol
d’anècdota, diré que jo, quan sent un conseller dir que és
conseller d’una conselleria eminentment tècnica, jo m’espant
una mica, una conselleria que maneja els pressuposts, que
maneja l’economia i que maneja la innovació tecnològica, jo
personalment voldria veure-la dirigida per criteris polítics,
perquè és una conselleria molt política, possiblement la més
política de totes. I no m’agradaria que, diguéssim, els aspectes
tècnics que evidentment té aquesta conselleria ocultassin la
necessitat d’un impuls polític important a aquesta.

Jo crec que vostè ha fet una presentació i, si me permet el
qualificatiu, una mica burocràtica de l’organigrama de la seva
conselleria, però realment jo he notat a faltar a la seva exposició
una exposició de voluntat de futur, d’horitzons, d’objectius, de
quina és, efectivament, la línia política que des de la seva
conselleria se traça, començant, per exemple, per aquesta
exposició de dades que vostè ha fet que, al meu judici, li
mancava un element molt important, que és la interpretació. És
a dir, són dades que vostè ha exposat d’una manera una mica
fredes, dins aquest to una mica burocràtic que li deia abans,
però jo he notat a faltar algunes consideracions sobre, per
exemple el diferencial d’increment de PIB entre Espanya, Europa
i les Illes Balears, bé, vull dir, quin és el sentit d’això? Quina és
la seva visió d’aquesta qüestió, és una qüestió de vulnerabilitat
de la nostra economia, és culpa del pacte de progrés, és culpa
de l’ecotaxa, és culpa de què la gent, tal vegada, quan veia que
el Sr. Jaume Matas tornava a Madrid, s’espantava i després
tots els inversors es varen replegar? És a dir, m’agradaria tenir
una interpretació, i no necessàriament només tècnica, sinó una
visió de quin és, al seu judici i al judici del seu equip, el grau,
per què es produeix aquest diferencial i quines són les
vulnerabilitats que té la nostra economia?
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També vostè es limita, com sempre s’ha limitat el Partit
Popular, a fer una exposició de les dades d’atur, i diu: atur,
superior al 5%, això és molt preocupant. Sense dir una cosa que
passava al final de l’anterior legislatura i continua passant ara
i és que, evidentment, les taxes d’atur creixen, però estam en
taxes d’ocupació més altes de la història. És a dir, durant els
quatre darrers anys es varen crear, ara 56.000 persones més fan
feina al final de l’anterior legislatura que no al principi. També
és veritat que hi ha més atur, però la veritat és que no podem fer
una anàlisi només basant-nos en la xifra d’atur, sense tenir en
compte la xifra d’ocupació, perquè, dins una economia oberta
i especialment vulnerable com la nostra, aquesta és una anàlisi
mancada de perspectiva i mancada d’aquesta orientació política
que li demanava. Igual que quan vostè diu: caiguda
espectacular del sector de la construcció; però això no pot ser
una dada si no es posa en el context de quina ha estat
l’evolució del sector de la construcció, quines han estat les
xifres vertaderament increïbles i recalentidores de l’economia
que ha tengut el creixement del sector de la construcció al llarg
dels darrers, no quatre, ni vuit, sinó dotze anys. I aleshores,
clar, quan tenim un malalt que té moltíssima de febre, clar, una
baixada de febrer de tres o quatre punts sembla espectacular,
però tal vegada resulta que dins el context de l’evolució del
sector continua sent una irregularitat, però que no significa una
preocupació per si mateixa l’evolució dels números, sinó en
relació amb quina és la situació estructural del sector.

Vostè ha qualificat la situació com a d’anèmia econòmica.
Home, jo, anèmia econòmica, una situació on tenim més
empreses donades d’alta a la Seguretat Social que mai i més
treballadors donats d’alta a la Seguretat que mai en tota la
història de les Illes Balears, no sé què vol que li digui, me pareix
una mica simplista. És a dir, me pareix una mica confondre el
que és una situació estructural donada per la vulnerabilitat de
la nostra economia, del que són dades estructurals que
realment corresponen a quina és la nostra situació dins el
context  espanyol, dins el context europea, dins el context d’una
economia de servei, dins el context  de turisme, dins el context
d’una situació bèlAlica, dins el context dels esdeveniments
després de l’11 de setembre, dins el context  del transport aeri,
etcètera. Per tant, m’agradaria sentir del conseller d’Economia
una lectura, diguéssim, amb aquesta clau de tots aquests
fenòmens.

En segon lloc, crec que la seva exposició contrasta amb el
to d’algunes declaracions, contrasta favorablement, li vull dir,
crec que la seva exposició d’avui aquí ha estat més amable i
més correcta que algunes declaracions que hem vist aquests
darrers dies a la premsa, sobre les quals m’agradaria demanar-li
algun comentari o alguna explicació. Comencem, per exemple,
pel tema del pressupost de l’any 2004, on les informacions que
tenim són una mica confoses, vostè a mi m’acaba de
desconcertar ara, perquè així com el president Matas, fa
escassos dies, als mitjans de comunicació anunciava que els
pressuposts de la comunitat autònoma tendrien un increment
del 4%, vostè ara acaba de dir que no sabia exactament quin
seria el nivell de despeses, perquè no tenien clar o estaven
esperant a veure el volum d’ingressos amb els quals
comptarien. En canvi, les declaracions del Sr. Matas, dient que
els pressuposts creixerien el 4%, estan negre sobre blanc en els

mitjans de comunicació, li dic perquè veig que vostè posa una
cara d’estranyesa, però efectivament estan per aquí, les tenc
aquí mateix.

I realment es fa una mica difícil de veure com li sortiran els
números. Si vostè suprimeix un ingrés important i potent, com
és l’impost turístic, si, malgrat la modèstia de la mesura de
supressió progressiva de l’impost de successions i donacions
en qualsevol cas, supòs que ja a l’any 2004 hi haurà una
baixada d’aquests ingressos; si, a més, està constrenyit per la
necessitat de fer uns pressuposts sense dèficit i es troba
davant unes previsions de creixement, que a l’any 2003 són del
0,7 i a l’any 2004 ja ho veure, me pareix absolutament
impossible que li surten a vostè uns pressuposts amb un
increment del 4%. És a dir, o fa màgia o té una màquina de
doblers amagada al soterrani de la conselleria o és
absolutament impossible, i vostè ho sap tant com jo. Per tant,
a mi me pareix que estan jugant una mica a llançar xifres, a
llançar expectatives, però me pareixen molt allunyades de la
realitat.

Un altre exemple, el tema del dèficit públic. Escolti, jo crec
que el dèficit que vostè es troba, vostè va haver de reconèixer
amb la lletra petita que estava dins els límits que permetia la Llei
d’estabilitat pressupostària, i crec que qualsevol govern hauria
d’haver fet, i ha fet, de fet, qualsevol govern de nivell regional
o de nivell estatal, en el moment que entra en vigor la Llei de
dèficit pressupostari, la Llei de dèficit zero, per entendre-nos, la
Llei d’estabilitat pressupostària, endeutar-se el màxim, sobretot
tenint en compte que l’endeutament que vostè denuncia d’una
manera una mica aparatosa ha estat un endeutament que s’ha
fet per fer inversions en infraestructures, que és pel que s’ha
d’endeutar una administració. És a dir, de la mateixa manera que
la gent s’endeuta per comprar el pis i no s’ha d’endeutar per
pagar les despeses corrents, però quan es fan inversions
extraordinària especials en matèria sanitària, en matèria
educativa, en matèria de transports, etcètera, sembla lògic,
sobretot si estam a punt de començar un període d’estabilitat
pressupostària i d’exigència de dèficit zero, endeutar-se el
màxim possible. Me pareix l’estratègia intelAligent, sobretot
tenint en compte el dèficit infraestructural que hi havia i que hi
ha en aquesta comunitat autònoma.

Passaré per alt una mica aquesta aplicació de la paraula
forat, agujero, que sempre dóna la sensació que aquí hi ha
hagut un poc de marro i que qualcú se n’ha endut els doblers
i coses d’aquestes; escolti, una cosa són forats i una altra cosa
són dèficits. És a dir, jo li agrairia que, tal com ha fet aquí, amb
un to molt mesurat, però també als mitjans de comunicació,
quan es trobàs davant un dèficit parlàs de dèficit i no de
agujero, perquè sembla, quan un parla de agujero, per posar-li
un exemple, què és un agujero?, un agujero és que un
contractista pagui 50 i l’administració rebi 45 i la resta estigui
distribuït entre comptes corrents de diputats, de consellers, de
presidents de comunitat autònoma, com va passar en el túnel
de Sóller, això és un agujero; però un dèficit no és un agujero,
no sé si explic bé la diferència. Perquè tengui clar el meu punt
de vista almanco sobre aquesta qüestió.
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Manca de colAlaboració amb Madrid. Vostè posa com a
exemple de què no hi ha colAlaboració amb Madrid, de què hi ha
colAlaboració amb Madrid la comparació simple dels
pressuposts; home, quan va començar el pacte de progrés tenia
un pressupost de no sé què i després amb les transferències té
un pressupost de més del doble o no sé què. Home, és un
pressupost incrementat, evidentment; però amb un increment
d’obligacions absolutament descomunal també. Per tant, això
no val com a mesura de la manca de colAlaboració amb Madrid
que va tenir l’anterior govern.

I per últim, simplement li voldria també fer alguna reflexió i
m’agradaria que me fes algun comentari sobre un tema que s’ha
debatut avui de matí aquí en el plenari del Parlament i que vostè
ha seguit amb molta d’atenció i que és la substitució dels
ingressos de l’ecotaxa, la substitució dels ingressos de l’impost
turístic. Jo crec que fins ara, i estam davant un equip de tècnics,
de gent solvent, de gent que té el cap damunt les espatlles, fins
ara vostès ens han anunciat una sèrie de coses, vostès, m’estic
referint al Govern, no m’estic referint a vostè en persona, una
sèrie de coses que, per qualificar-les d’una manera menys
dolenta, podríem dir que són pintoresques. És a dir, han parlat
d’aportacions voluntàries, del que avui de matí en el plenari se
parlava de la caritat medi ambiental, deme algo por favor pa el
medio ambiente; ha parlat de venda de merchandising,  les
camisetes, les gorres, els encenedors i els bolígrafs amb la
marca de Balears Sostenible. I per últim, ha aterrat damunt la
veritat i ens han pegat el cop de massa, dient allà on realment
hi haurà, hi pot haver l’únic fons de substitució de l’ecotaxa,
les contribucions especials. En definitiva, aquells pressuposts
que se salvaran de l’ecotaxa, perdó, aquells projectes que se
salvaran de l’ecotaxa i que val la pena ser finançats, en lloc de
pagar-los els turistes els pagarem els ciutadans de les Illes
Balears. Això és l’única i trista realitat, de totes maneres, en
qualsevol cas, res de tot això podrà substituir la potència
recaptatòria i per tant la capacitat de despesa que atorga un
instrument potent fiscalment, com és l’impost turístic.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. L’Hble. Diputada Sra. Sugrañes, té la
paraula pel Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, President. En primer lloc, vull agrair la
presència del conseller i de tot el seu equip directiu, la
deferència que ha tingut de venir aquí a explicar-nos el seu
projecte per a aquest pròxim període de mandat, desitjar-li molt
d’èxit en la seva gestió. Bé, el conseller ha exposat un programa
ample i dens i des del Partit Popular tenim la confiança que, a
diferència d’aquesta darrera legislatura, tendrem un govern de
fets i no de paraules.

Ens hem quedat preocupats quan el conseller ha manifestat
que el nivell de creixement econòmic, ara, en aquests moments
no arriba al 0,7, i en canvi a l’any 99, a la compareixença del Sr.
Mesquida, aleshores el conseller, ens va manifestar que el

nivell de creixement en aquell moment era d’un 6,6% global,
segons ens van dir, era el creixement més alt de tot l’Estat
espanyol. És deplorable que en aquests moments haguem patit
aquest descens.

Així mateix, bé, es va dir, el felicitem també per l’anunci que
efectivament a l’any 2004 serà un fet que començarà la
supressió progressiva de l’impost de successions, aquesta és
la diferència entre el Partit Popular i l’esquerra, doncs uns
lleven imposts i els altres els posen. I manifestar també que fins
i tot el Defensor del Poble aquest 16 de setembre doncs va
manifestar que demanava també que: “El Defensor del Pueblo
pide que el gobierno suprima el impuesto sobre sucesiones”.
O sigui el Partit Popular s’ha avançat i és ell el primer que ho
començarà a fer en aquesta comunitat autònoma.

Voldria aprofit ar perquè m’aclarís, per no estendre’m més,
una sèrie de temes que ha comentat. Per exemple, voldria saber
amb el tema de fons europeus, quina estratègia pensa seguir la
conselleria de cara a Canal 2007, com ja han manifestat (...) i no
està prevista la seva continuïtat, si podia explicar el projecte
Isalatino. També ha parlat la conselleria de transferir la
tecnologia de la investigació als agents econòmics socials per
dinamitzar-los que inverteixin en l'I+D, voldríem saber quins
projectes pensa posar en marxa per això. També volem saber
com es pensen fer a partir d'ara els nomenaments dels
presidents de les caixes d'estalvi, perquè, bé, sortien de la boca
del conseller abans que dels òrgans de govern d'aquelles
entitats. Voldria saber si continuaran nomenant-se d'aquesta
manera o si el conseller pensa seguir una altra política. I també
si és possible que el clima de confiança empresarial millori
l'economia o si aquestes són paraules sense una base
econòmica.

Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sugrañes. Per contestar, té la paraula el Sr.
Conseller. Té cinc minuts per contestar cadascun dels grups,
però en qualsevol cas ja li anuncio que aquesta presidència
serà flexible, encara que tengui el temps taxat. Perdó, són deu
minuts per cada grup, deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, agrair la
felicitació de tots els grups parlamentaris al conseller i al seu
equip, i que quedi constància que, en qualsevol cas, amb totes
les discrepàncies parlamentàries, hi haurà una relació que,
sempre que sigui pel bé de les Illes Balears, estarà oberta des de
la conselleria.

Contestant al que ha manifestat el portaveu d'Unió
Mallorquina, sobre l'impost de successions, s'ha dit per
reiterats grups de l'oposició sobre la situació financera, hem de
dir que en aquest primer any hi haurà una desgravació dins el
grup 1 per als menors de 21 anys que desgraciadament hereten,
que és el colAlectiu més vulnerable, aleshores en el 2004 es durà
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a terme aquest tema en concret. En el programa electoral del
Partit Popular hi ha la supressió d'aquest impost, però no amb
unes dates concretes. Esperam complir, com també deia molt bé
la portaveu del Partit Popular, que s'han sumat a altres
iniciatives, amb aquesta promesa electoral al llarg dels quatre
anys de la legislatura, i la primera prova que hi haurà serà
aquesta, per als menors de 21 anys fins a un màxim de 50
milions de les antigues pessetes.

El tema de transferències de justícia, el calendari no està
t ancat, és un tema en què tots els que hem negociat temes de
transferència sabem que l'important no són les dates sinó les
dotacions. No ens precipitarem el més mínim amb unes
transferències de justícia si no les tenim ben dotades. No li puc
donar dades concretes, creim que aquest tema es farà dins del
2004, però bàsicament l'objectiu són les dotacions i mai la
rapidesa a assumir unes competències, siguin de justícia o
d'una altra cosa, perquè després sempre, a la llarga, fetes per un
govern i per un altre ens queixam de la mala dotació amb què
han arribat. Hem de ser prudents i l'objectiu és que quan arribin,
arribin amb les condicions econòmiques que volem.

El fons de cooperació municipal, ja ho he citat, continua
dins de Presidència, no és competència nostra, nosaltres li
donam un suport tècnic i com a tal ho he esmentat. No li puc
contestar amb més detall.

També feia vostè referència que es venia fent per una
empresa adjudicatària, en colAlaboració, em suposava que es
referia a la Universitat de les Illes Balears, i es va canviar
d'empresa adjudicatària. Aquest govern i des que la conselleria
és de la Conselleria de Turisme, en qualsevol estudi jo crec que
hi ha dos temes molt importants, que és la continuïtat. De
vegades, com aquí hem vist, les dades es poden manejar d'una
forma o de l'altra i és importantíssim no la foto fixa, sinó
l'evolució; el fet de canviar, en ocasions fa que, no vull dir que
sigui millor o pitjor, aquest és un altre tema, però fa que es perd
l'evolució, es perd la pelAlícula i es fa una foto fixa, tal vegada
feta amb uns altres paràmetres. La idea és recuperar l'estudi de
la Universitat de les Illes Balears i se n'encarregà la Universitat
que en certa forma, encara que no hagi estat l'adjudicatària, ha
continuat fent aquest estudi per mantenir la seqüència, que crec
que en estadística és més important la pelAlícula que les fotos
fixes que en un moment puguem fer, perquè si sempre es fa amb
el mateix model es veuen les evolucions d'una manera millor.
Contestant clarament la seva pregunta, es farà amb la
Universitat de les Illes Balears i amb el mateix equip que es feia
abans.

Respecte del tema de plurianuals, dir que els plurianuals és
una política que feim totes les administracions, i ens hem referit
que les obligacions de plurianuals, de la despesa compromesa,
són molt elevades i en principi sumen, la despesa de capítols 1
i 2 més els plurianuals, pràcticament el que tenim de pressupost
amb els ingressos que he esmentat abans i que després
explicaré detalladament. És a dir que tenim una despesa
compromesa altíssima que supera els ingressos que tendrem
l'any 2004.

L'operació d'endeutament del Govern feta en un moment
determinat en el període en funcions, que quedi molt clar que es
va fer l'autorització per part del consell de govern en aquell
moment, l'autorització, no és que es fessin les operacions en si,
les operacions s'estan fent, algunes com les de SFM, Serveis
Ferroviaris, s'està fent en aquests moments, aquesta setmana,
la del Parc Bit no s'ha fet encara, això vol dir que no hem de
tergiversar cap de les paraules, per la meva part vull rectificar si
he dit ..., simplement era la referència que l'autorització per part
del consell de govern va ser en aquell moment, les operacions
d'endeutament s'han fet o es faran o no, amb posterioritat.
Simplement aquesta puntualització perquè no hi hagi cap dubte
del que volia dir.

En temes de noves tecnologies i de ciutat digital, dir que
evidentment hi ha diversos projectes en marxa que creim que
són temes, com vostè apuntava, interessants, als quals hem de
donar suport des de la conselleria per anar avançant en la
societat de la informació, hi ha en marxa un projecte
reconsiderat que ja s'havia iniciat però que s'ha reenfocat de la
ciutat romana de Palma, i també cal dir que tenim un projecte de
ciutats digitals per a diverses zones de les Balears, després tal
vegada hi entrarem més detingudament, però estam estudiant
com dur endavant aquest projecte. Parlam d'un finançament de
800 milions de les antigues pessetes.

Quant al tema del portal nàutic, un projecte que també
s'havia iniciat i que s'hi han fet uns petits canvis en
l'enfocament, conjuntament amb la Cambra de Comerç, i els
canvis que s'han fet amb posterioritat a l'entrada d'aquest
govern és que creim importantíssim que no es destini la totalitat
del programa al tema de fer una web molt bona, evidentment
s'ha de fer una web molt bona, però en tema de noves
tecnologies i d'Internet en concret , el que aquesta conselleria
creu que és eficient és que serveixi per a alguna cosa, és a dir
que ajudi l'economia productiva. Hem baixat part dels recursos
destinats a la web per incrementar-los en el tema del màrqueting
de coneixement d'aquesta web. En molts de casos, unes
empreses tenen unes webs boníssimes, però serveixen molt poc
perquè hi entra molt poca gent i no són productives. El
reenfocament del portal d'indústria nàutica, i dic d'indústria
perquè el nostre sòl és d'amarraments, no és per a ports
esportius, marines i clubs nàutics, sinó que és per a tota la
indústria,  especialment les drassanes,  reparació
d'embarcacions, però amb una idea que ajudi a vendre, que
ajudi que això sigui conegut i que un senyor que és a Europa
pugui venir a fer la reparació a una drassana de Mallorca i
també, si volen, el tema dels amarraments. Aquesta és la
reconsideració que hem fet del projecte perquè tengui aquesta
vessant més empresarial, que és el que hem vengut dient, no sé
si amb criteri encertat o no, que creim que aquesta legislatura ha
de ser, en temes d'innovació, en temes de recerca, la del
desenvolupament de la iniciativa privada i que també aporti
recursos i en tregui profit. I aportarà recursos quan vegi
resultats. La web, a més de ser una cosa estàtica, molt guapa,
que la vegi tothom, volem que es destinin recursos en la seva
promoció, en el seu màrqueting, perquè tengui molts de
visitants i pugui dur xifres de negocis a Balears, i aquesta és la
línia del tema.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 2 / 16 de setembre del 2003 19

 

No sé si em deix alguna cosa més, però li vull tornar a agrair
la seva colAlaboració i evidentment si m'he deixat algun tema, en
el següent torn li contestaré amb molt de gust.

Al representant d'Esquerra Unida i Els Verds, li vull agrair
també la seva felicitació, en nom propi i en nom de tot l'equip
que m'acompanya. Evidentment ha fet una referència al tema
d'alts càrrecs, bé, hi ha una conselleria menys que abans, però
al final comptarem. Té vostè tota la raó quan diu que d'aquest
tema se'n parla molt i que després, de vegades, els resultats no
són tan diferents. Bé, el que s'ha de veure no és el nombre d'alts
càrrecs, sinó la seva eficiència. En qualsevol cas, admet la
crítica que fa respecte que no hi ha hagut aquesta gran
reducció que vostè esperava.

Feia referència sobre la situació econòmica, sobre l'herència
rebuda, i feia una pregunta molt concreta, molt hàbil per la seva
part, cosa que li felicit, respecte de quin creixement seria
desitjable. Evidentment, el felicit. La resposta fàcil és dir "el
creixement que sigui possible, sostenible, sostingut , etc., etc.,
etc.". Bé, podria sortir per aquí, però ja que vostè ha fet aquesta
pregunta, em vull banyar. Li voldria dir que el creixement
acceptable per part d'aquest conseller o que voldria, seria aquell
que amb un sostre poblacional determinat a la comunitat
autònoma, permetés la plena ocupació, que tenguéssim una
taxa d'atur mínima, aquest seria el creixement desitjable, si
fóssim capaços d'arribar a l'enteniment d'aquest sostre
poblacional.

Feia referències a l'Hospital Militar. En alguns casos, no sé
si serà cert el que vostè diu, que Madrid els ha tractat molt
malament o no, però amb el tema de l'Hospital Militar, tens la
sensació que no és el cas, no és l'exemple adequat almenys;
perquè jo he intervengut en la negociació i em consta, per
l'expedient que el tenc a la Direcció General de Patrimoni, que hi
ha hagut visites de cinc consellers distints de l'antic govern, o
quatre, no sé si quatre o cinc, que han visitat l'Hospital Militar,
tenim constància dins l'expedient que les demandes d'un
conseller i d'un altre han estat distintes i tenim constància que
el secretari de Defensa va demanar un interlocutor únic i no el
va aconseguir. En un tema com el de l'Hospital Militar, que és
un dels darrers que queda a Espanya dels que volen vendre, no
em consta que hi hagués cap impediment. Tal vegada a un altre
exemple ho hagués hagut d'acceptar, que no hi havia un bon
tractament per part de Madrid, crec que en aquest cas, no ha
triat vostè l'exemple adequat, crec que hi havia voluntat i
l'expedient demostra que les demandes d'un conseller o
consellera i un altre, no eren coincidents.

Tema de polítiques de noves adquisicions. Quan hem parlat
que la Direcció General de Patrimoni estigués dins la
conselleria, en aquest punt l'important seria fer un estudi global
de la necessitat de cada conselleria a mig termini, i això serà
objecte no d'aquesta fase inicial dels cent dies, sinó amb
posterioritat per veure cap on hem d'anar. Actualment, per part
dels anterior governs, s'han anat llogant pisos, s'han anat fent
polítiques molt parcials per arribar a solucions concretes
necessàries en aquest moment, si en aquest període legislatiu
podem fer un poc de planificació més a mig termini i veure
quina necessitat d'edificis per a l'ús de la comunitat autònoma

hi ha en un futur i seguir una política globalitzada per a tota la
comunitat i no una política a base de llogar pisos. Aquest és un
dels objectius que tendrà la direcció general.

En el tema del règim especial de Balears, vostè em demana
projectes concrets. Hi ha projectes en marxa, com és el tema de
repoblació forestal, jo crec que per entendre la declaració
d'interès públic ajuda i aquests temes vendran un darrera l'altre,
però no vendran de dins pressuposts, això li vull aclarir, perquè
si el govern estatal fa una inversió, la fa ell, no transfereix els
doblers als pressuposts de la comunitat, és a dir que dins els
pressuposts no veurem, cap transferència especial perquè si la
inversió és del govern central estarà en els pressuposts de
l'estat central. En qualsevol cas, ja li dic que no és una
competència que duguem i simplement donam suport tècnic
quan ho necessiten.

Em demana els ingressos de l'ecotaxa que hi ha i com els
gastarem. Li he de dir que la totalitat dels ingressos de l'ecotaxa
prevists fins a la seva derogació estan compromesos, no li puc
contestar a la pregunta perquè no ens queden ingressos lliures
malauradament, ja els voldríem tenir, però no queden ingressos
no compromesos d'aquest fons de l'ecotaxa.

Respecte al tema personal de gestió de l'ecotaxa, que també
ha esmentat, és que jo hi ha coses que de vegades no entenc.
Es va crear la societat Diversitat 21, per a la gestió de l'ecotaxa,
i el primer any, l'auditoria que varen fer vostès mateixos, diu
que té incompliment de principis de publicitat, de concurrència
en determinades contractacions, que s'ha incomplert l'acord de
govern de 1995, ja que no ha obtingut l'informe preceptiu
vinculant de la comunitat autònoma en relació amb la
contractació de personal liberal, incompliment de la Llei de
finances de la comunitat, ... Evidentment aquesta empresa, que
ja el primer any presenta aquestes condicions de l'auditoria
encarregada per l'anterior govern, possiblement la seva millor
qüestió seria que desapareixi. Si es referia al tema d'aquesta
societat, ja veim quina ha estat la gestió amb un any
d'existència, pràcticament, i la idea que crec que té la Conselleria
de Turisme és que desaparegui.

Em demanava sobre l'impost de les benzines, un possible
impost o recàrrec de les benzines per al tema de sanitat, en
aquest moment no hi ha la previsió d'aquest recàrrec del 2% per
al tema de finançar la sanitat, perquè aquest recàrrec pot
suposar devers 3.000 milions de pessetes, global, i el problema
del dèficit, perquè ja m'avanç al que li he de dir al Sr. Quetglas,
jo en cap moment no he parlat de forat, crec que no he esmentat
aquesta paraula, el dèficit de sanitat suposa milions d'euros, no
ens soluciona el problema, s'haurà d'atacar per altres vies.
Aleshores, no tenim previsió de retocar o de posar recàrrec
damunt l'impost de benzines.

Pel que fa al Sr. Sampol, del Grup PSM-Entesa Nacionalista,
li agraïm també la seva felicitació, molt gustosament fa la
rectificació del tema de l'Institut Nacional d'Estadística, fa la
referència, refent a la Llei d'estadística, la idea de convertir
l'Institut Balear d'Estadística en un organisme autònom, en
principi és un tema que estudiem i que possiblement vagi
endavant, ho veim amb bons ulls, no ha figurat dins les
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prioritats dels cent dies prendre la decisió, però la impressió és
que crec que l'Institut Balear d'Estadística com a organisme
autònom guanyarà credibilitat per part de tots, sobretot si som
capaços de posar-hi al front una persona amb la independència
que mereix un tema d'aquest tipus. Serà un tema a estudiar en
els propers mesos, amb una impressió positiva en aquests
moments.

Molt sincerament li contest que el tema del servei de
defensa de la competència o evidentment el tema del tribunal de
defensa de la competència no entra dins els plans d'aquesta
conselleria crear-lo, creim que seria un organisme molt clar. El
tema del servei de defensa de la competència no és una prioritat
en aquests moments, ens trobam encara dins aquests primers
cent dies i no el tenim com una prioritat. Recull el tema per
estudiar-lo amb més detall dins el 2004 i veure com el podem
enfocar.

Feia referència al tema d'Objectiu3, que del punt d'innovació
tecnològica no s'havien transferit els fons. És cert que es
reserva al Ministeri de Ciència i Tecnologia, per tant és per això
la importància de firmar el protocol i adherir-nos al Pla d'I+D+I
2004-2007, que ja hem firmat totes les comunitats autònomes.
Evidentment, aquest centre de referència nacional, en temes de
turisme i oci, estam lluitant per dur-lo aquí, per tenir una
inversió d'aquest tipus a les Illes Balears, i evidentment ha de
ser finançat d'aquest fons i que tot això són doblers que surten
d'Europa, no són doblers de l'Estat espanyol. 

També tenim un projecte que presentam, un projecte de
ciutats digitals, i amb això també acab de contestar a Unió
Mallorquina, un projecte d'una inversió de devers 5 milions
d'euros. Estam lluitant per això i el presentam en aquests
moments per aprofitar-nos, per dur fons d'aquest tipus cap a les
Illes Balears. Aquest projecte té quatre vessants: el tema
d'administració electrònica, administració sense papers a nivell
municipal; una línia d'Internet per a tothom, un portal del
ciutadà, una subvenció d'accessos al tema d'Internet per a tots
els ciutadans i empresaris; un tema d'educació, de reforçament
del tema educatiu a través d'Internet, de desenvolupament
d'aplicacions per aquesta via; i un tema de turisme, una de les
indústries preferents en termes econòmics en aquestes illes. És
una forma de dur aquests 5 milions d'euros cap aquí. En aquest
projecte també hi colAlabora el Consell Insular de Mallorca, hi
ha donat el vist-i-plau, i el Consell Insular d'Eivissa o
l'Ajuntament de Formentera, han de decidir quina participació
tenen perquè hi ha uns punts per millorar tot el tema informàtic
i d'Internet, ja que Formentera no ha tengut línies ADSL fins fa
poc, hem de fer un esforç suplementari en el tema de
Formentera. És un projecte que dins la línia que exposava el Sr.
Sampol duim endavant, intentam dur endavant i que, en
principi, presentam aquests dies dins la convocatòria del
Ministeri, perquè aquesta part del fons en temes d'innovació
arribin a les Illes Balears.

Al representant del PSIB-PSOE, Sr. Quetglas, dir-li que
accept la seva crítica respecta del que ha dit de la conselleria
tècnica i no política, evidentment tots els càrrecs de designació
són càrrecs polítics i, per tant, crítica totalment acceptada.

En demanava sobre el PIB a Espanya. En aquests moments
tenim un diferenciat de creixement del 2,2 contra un 0,7 aquí, i
que en els darrers anys mantenim uns diferencials. En el
principi del 99, les Balears creixien més que el conjunt de la
resta de l'Estat, en aquests darrers anys han crescut menys en
termes de PIB. És una dada, però no té major importància en el
tema que tots coneixem, que la dependència de les Balears
respecte de l'economia europea, l'economia alemanya ens
influeix en gran mesura, té molt de pes aquesta influència.
Afortunadament, el mecanisme d'Espanya en aquests moments
ens ajuda a estirar cap a dalt, l'alemany es troba en unes taxes
de recessió o creixement zero, és igual, ens frena. La taxa del
Regne Unit també és més alta que la de Balears i ens compensa
que no estiguem en aquesta dependència total d'Alemanya.

No accept la crítica que vostè ha fet sobre que no havia
parlat de les taxes de creixement d'ocupació i que no havia
donat el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social. Li puc
repetir, però sí que he dit entre les dades que el creixement
d'afiliació a la Seguretat Social havia crescut i que havien
passat del 7 i busques per cent, crec recordar, que actualment
l'increment d'afiliació a la Seguretat Social per a enguany ho
teníem en un 1 i busques, que s'anava frenant però en cap
moment no hi ha hagut menys afiliats. Quasi segur, no ho vull
assegurar, que sí que ho havia dit, ... En el tema de l'atur és
totalment cert, la taxa d'atur depèn de si el mercat laboral que
tenim aquí creix, bé, si ve més gent a demanar feina aquí,
incrementarem aqueixa taxa d'atur i l'única referència és que si
abans durant els anys creixíem en afiliats a la seguretat Social
en un percentatge més alt, enguany creixem de l'ordre de l'1, 1
i busques per cent, aquesta és la desacceleració que hi ha, però
afortunadament no està baixant i coincidim amb el diagnòstic
fet en aquest tema.

El concepte d'anèmica econòmica, bé, li pot agradar o no
l'expressió del professor Garelli. Quan fa aquest informe ve a dir
que una economia quan entra en períodes molt propers a
creixements molts baixos, la qualifica així, però bé, crec que no
té, per a mi, més importància que un qualificatiu més.

El tema important, del qual crec que en vol més detall, és el
tema dels ingressos dels transports del 2004. Quan li he dit que
no era així, el president Matas, ho sé perfectament, va dir que
el pressupost del 2004 representaria en ingressos un 4% més
que l'actual ... Bé, evidentment, però ara ens estam referint a la
part d'ingressos, hi ha diverses preguntes en aquest sentit.
Com és possible aquest tema? També li he dit, i tal vegada s'ha
p roduït una confusió, quan deim que aquest pressupost
d'ingressos creixeria un 4% un cop descomptat el valor de
l'ecotaxa, si no descomptàssim els ingressos de l'ecotaxa, dels
41 milions de l'ecotaxa, seria un 2%, és inferior o similar al del
2002, no al del 2003; quan plantejam un pressupost d'ingressos,
que vostè digui que li sembla molt difícil, que és inferior o igual
al 2002, que els ingressos de l'ecotaxa varen ser molts petits, la
veritat és que vostè té tot el dret a la credibilitat que vulgui,
però m'estranya. Li diré més clarament d'on surt, si tenim una
inflació en aquests moments del 2,9% i feim una previsió de
creixement propera a l'1, creix un 4%, un 3,9, un 4%, jo crec que
en termes econòmics és totalment correcte. Més li diré, del
creixement de la part que rebem per l'IRPF, de renda, tenim
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increments superiors a aquest tipus, perquè hi ha creixement del
4 i busques per cent. Com vostè sap molt bé la part amb què
nosaltres participam en imposts estatals, no directament de la
part d’IRPF dels habitants de Balears sinó del conjunt de l’Estat
espanyol que ens donen el percentatge que ens toca. És a dir,
tenim creixements del 4 i busques per cent i altres imposts estan
creixent aquest 4 i més, és a dir, que sí crec que és totalment
creïble i que a més la prova més real és que el pressupost del
2002 va donar uns ingressos superiors en aquest tema.

El tema de l’ecotaxa, sembla que en aquesta comunitat
autònoma,  no s’han fet inversions mediambientals llevat
d’aquest any i mig d’existència de l’ecotaxa. Jo crec que el
Govern anterior va fer inversions mediambientals abans de
crear l’ecotaxa i tots els governs anteriors, en major o menor
mesura, varen fer inversions mediambientals, és que pareix que
l’únic sistema de fer inversions mediambientals és l’ecotaxa.
Sempre s’han fet inversions mediambientals i vostès insisteixen
una vegada i una altra que si volem substituir l’ecotaxa per no
se què d’unes camisetes, sincerament l’ecotaxa és un impost a
derogar perquè el Partit Popular creu que no és positiu per al
funcionament de l’economia de Balears i no el substituïm per
res, que a part del programa mediambiental creem una fundació
serà per altres raons, que poden fer uns ingressos, però no és
en substitució l’ecotaxa. És a dir, aquest és un debat que no és
meu, ni és del Govern, no estam substituint un impost per una
aportació voluntària, per un tema de caritat, he sentit tantes
coses avui matí i avui horabaixa, idò no, són dos projectes
distints. 

Els temes mediambientals s’han de finançar dels
pressuposts i dir-li que bé, l’ecotaxa tenia unes despeses de
gestió, l’ecotaxa com s’ha dit avui matí tenia unes despeses de
publicitat i evidentment, si el pressupost de publicitat, no de
l’ecotaxa, sinó de comunicació de publicitat a Presidència l’any
passat era d’1 milió i busques d’euros i durant els primers 6
mesos s’han gastat 7 milions, si el ritme és sempre aquest tenim
que s’han gastat 14 milions d’euros en publicitat, no ho sé, si
el ritme hagués estat aquest. És a dir, que en temes de publicitat
podem reduir moltes despeses,  aquest Govern reduirà
despeses en publicitat i prioritzam la despesa en publicitat en
temes d’ecotaxa. És a dir, es pot prioritzar les polítiques i no les
temàtiques que sempre, voler substituir i fer el mateix que fa
l’altre més alguna cosa més. No, la política no és substituir
l’ecotaxa per una fundació, no ho és, la política és tornar fer
que l’economia d’aquestes Illes funcioni normalment perquè els
seus ingressos tornin a incrementar-se i ja finançarem les
polítiques mediambientals amb els pressuposts normals,
prioritzant canvis en altres temes, com va ser el tema de
publicitat que tendrà menys partides l’any que ve.

Per acabar dir-li que jo crec que no he parlat en cap moment
de forat, si he parlat de forat ho voldria retirar, he parlat sempre
de dèficit,  no trobarà cap declaració meva que parli de forat. He
insistit a tots els periodistes, sempre que he parlat d’això, que
mai he dit que hi hagi una mà negra, mai quan es parla d’aquest
tema hem posat en dubte que hagin anat doblers a la butxaca de
ningú, voldria que repassés les declaracions, o manifestacions
que hagi fet en aquest Parlament en aquest moment. És a dir, no
ho he dit, però també hem de ser seriosos, ja ho veurem en el

debat de pressuposts, bé la quantitat de factures que són al
calaix ens fan por, ens fan por i ho veurem i ho veurem amb el
(...) quan ho tenguem totalment definit i veurem quina solució
li hem de donar en aquest tema. Però ja li dic, que quedi molt
clar que no he acusat a ningú de dur-se’n doblers a ca seva o
al seu compte corrent, com vostè ha volgut insinuar, no.

Agrair a la portaveu del Partit Popular la seva felicitació, el
seu suport. Evidentment que ens preocupa el creixement baix
que té l’economia. És a dir, allò que dèiem, consideram que té
una certa atonia i que l’obligació del Govern és crear una
ilAlusió perquè l’empresariat, el sector privat torni invertir i no
hem d’oblidar que en aquesta comunitat autònoma el 85% de la
riquesa no ve de sectors públics sinó que ve del sector privat.
Per tant, en aquest sentit el fet d’haver-hi aquesta atonia té
molta relació amb aquest component de la manca de confiança
del sector privat. Vull dir, vostè també em demana si el clima de
confiança empresarial ajuda a no crear expectatives, dir-li que
en borsa i en els mercats de valors allò que cotitzen són les
expectatives, però que a més podem trobar declaracions
d’aquests darrers dies, almanco d’ençà que ha entrat el nou
Govern, no només són els sectors empresarials els que ho
diuen, l’ex-conseller Mesquida cita que els enfrontaments
empresarials..., l’ex-batlessa de Calvià Margalida Nájera també
diu que ha estat un error els enfrontaments empresarials perquè
no ha ajudat a crear el clima de confiança. Per al responsable de
l’estudi de l’informe econòmic i social de la Universitat de les
Illes Balears i de Sa Nostra, el representant del (...) que també
està parlant d’aquest clima,  que el canvi electoral ha ajudat a
millorar el clima empresarial i que això és un bon senyal. És a
dir, el tema del clima de confiança empresarial ajuda al
funcionament de l’economia està acceptat no només per la
majoria d’economistes sinó també per polítics de dreta i
d’esquerra.

El tema de l’impost de successions, la portaveu ha fet una
anotació importantíssima, a altres comunitats autònomes de
distint signe polític s’estan sumant en aquesta idea, també el
Defensor del Poble ho ha demanat,  veim que anam dins la línia
correcte i la seva aplicació, com hem dit, es farà a mesura que
posem ordre dins el tema de les finances i puguem prescindir
d’aquests ingressos tributaris al llarg d’aquesta legislatura,
però que complirem al llarg d’aquesta legislatura tot el (...).

Em demana sobre el tema de la política en fons europeus,
quines aliances estratègiques farem? Dir-li que a partir del 2007,
evidentment els fons estructurals amb l’entrada dels nous
membres de la Unió Europea serà difícil que tenguem una
participació en ells i aquí per tant, ens hem d’anar situant amb
aliances estratègiques amb les altres illes d’Europa. És a dir,
l’única forma que tendrem de rebre fons estructurals d’Europa
serà pel tema de ser unes illes. Tots aquells projectes que a
partir d’ara hem d’emprendre amb altres regions d’Europa hem
de prioritzar, a diferència d’allò que s’ha fet aquests darrers
anys, en regions insulars perquè són les que després ens
podran donar suport l’any 2007 en projectes en comú. És a dir,
si nosaltres feim aliances aquests anys, fins l’any 2007, amb
regions continentals difícilment després aquestes regions ens
donaran suport per als fons europeus. Procurarem anar
encaminats cap a una política que sempre facem els programes
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amb altres illes d’Europa perquè ens asseguraran que l’any
2007 continuem amb aquesta política,  aquestes aliances per
poder continuar tenint fons europeus. En aquest sentit el
projecte que ara estam estudiant que el Projecte Trent està
capitanejat per Sicília i també hi és Malta, començam en aquesta
línia perquè sabem que l’any 2007 necessitarem altres illes
perquè serà l’única forma de rebre fons estructurals mitjançant
projectes compartits amb altres illes.

Em feia una pregunta molt intelAligent també, sobre el tema
d’Hisenda- caixes d’estalvis. És a dir, recordam que de vegades
els presidents de caixes d’estalvis han estat, no nomenats
perquè els òrgans de govern són els que nomenen, si no que
han estat designats, supòs que amb la seva condició de
menorquina ho coneix bé, des d’aquesta conselleria. És a dir,
aquesta conselleria vol deixar molt clar el màxim respecte cap als
òrgans de govern de les caixes d’estalvis, que no entra ni surt
amb els nomenaments que ha de fer, creim que les caixes
d’estalvis han de tenir una gestió professionalitzada i per tant,
després els òrgans de govern..., el consell d’administració, el
president no el nomena el conseller d’Hisenda, no el nomena el
President de la comunitat, ho dic perquè algun senyor que es
pensava ser President de la comunitat, com el Sr. Simancas, no
havia pres possessió i ja parlava de què canviaria el president
de Caja Madrid. Això no es pot fer d’aquesta manera, s’ha de
tenir un respecte als òrgans de govern i evidentment des
d’aquesta conselleria ni hem fet cap declaració sobre els òrgans
de govern de les caixes d’estalvis, ni dels presidents, ni hem dit
que canviarem presidents ni res. És a dir, funcionaran dins la
més estricta professionalitat i creim que això també ajuda al
clima de confiança i no fer canvis en funció d’interessos
polítics.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Algun grup parlamentari vol fer ús del
torn de rèplica? Sí, en nom del Grup d’Esquerra Unida- Els
Verds el Sr. Ramon té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Intentaré ser molt breu. A veure,
import de successions, encara que no m’ha contestat
directament i per allò que ha dit a una altra portaveu, estava ben
clar. Únicament menors de 21 anys no arriba ni tan sols als
minusvàlids que ja hi ha un acord d’àmbit estatal perquè fos
això. Per tant, pens que no és massa espectacular i crec que les
finances d’aquesta comunitat no tendran massa problemes per
fer-se càrrec de successions als menors de 21 anys. Així i tot,
és un tema molt popular i que se’n pot fer molt de populisme,
però jo volia deixar clar una cosa, no és igual tampoc per a
tothom l’impost de successions, vull dir que sembla molt bé,
tots els menors de 21 anys. Jo li posaré un exemple d’una
persona que no és ni d’aquesta comunitat, ni de l’Estat
espanyol per no citar ningú d’aquí, vegem suposem que Bill
Gates tengui fills menors de 21 anys, cosa que desconec en
absolut i que es morís ara, cosa que no desig de cap de les

maneres, crec que els seus fills podrien tranquilAlament pagar un
impost de successions, no faria falta que quedessin exempts.

Bé jo agraesc molt la seva felicitació davant la..., diu que he
fet una pregunta molt intelAligent. Miri, m’hauria agradat més
que vostè hagués contestat que no que m’hagi felicitat, perquè
crec que no ha contestat. I miri li diré la pregunta que feia
referència a l’adquisició de béns immobles no eren innocents i
no eren innocents en quin sentit? Bé és que hi va haver un
conseller del Govern anterior que es va atrevir a parlar de quin
considerava el creixement convenient i allò que estaria bé i allò
que li va ploure del Grup Parlamentari Popular. Per tant,
m’hauria agradat que vostè hagués tengut la valentia de definir-
se. És a dir, a l’anterior legislatura sí hi va haver governants
que parlaren de percentatges que ells consideraven
convenients. També en tema de patrimoni el Govern anterior va
fer una política d’adquisició de patrimoni immoble i que va ser
durament criticada i en aquest sentit jo això de l’Hospital Militar
simplement ho citava perquè és l’única compra que ha
mencionat vostè. I miri, li ho puc acceptar, segurament el
Govern anterior va cometre moltíssims errors. Bé jo li assegur
que vostès poden fer els mateixos errors i algun més i els sortirà
molt millor, ho tendran molt més fàcil, amb els mateixos errors i
algun més.

Sobre el REB, ja m’ha dit que no tendrà conseqüència
pressupostària, ja preguntarem a la responsable del Govern que
durà aquest tema. A mi m’ha agradat escoltar quan ha dit que
hi ha molts de compromisos compromesos de l’ecotaxa i he
entès que es respectarà, per tant, li prenc la paraula. Seguesc
dient que combatre la processionària crec que és una obligació
del Govern, però no és projecte compromès de l’ecotaxa, ni crec
que es pugui sense fer un frau amb fons de l’ecotaxa. I d’allò
que no m’ha donat cap tipus de resposta en cap sentit, ni mitja
resposta, és el tema del 0,7%, no sé si encara no està en
condicions de donar-me resposta, però en tot cas ja ho veuríem
en el moment dels pressuposts.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. El Sr. Quetglas en nom del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Molt ràpidament i li vull agrair moltes
coses, Sr. Conseller, per aquest torn de rèplica. De totes
maneres em queda encara una contradicció amb allò que vostè
ha dit en distints moments de la seva intervenció. En primer lloc
vostè ha dit en un determinat moment que la despesa
compromesa,  capítol 1 més capítol 2 més plurianuals eren
superiors als ingressos que quedaven per al pressupost del
2004, però a continuació ha dit que li semblava raonable
preveure uns pressuposts amb un increment del 4% atès el
comportament de l’IRPF que és un impost, que jo sàpiga, va
minvant la seva capacitat recaptadora any rera any, a nivell
espanyol i a més el Sr. Aznar se’n vanagloria d’això, el Sr.
Aznar va dient que la recaptació de l’IRPF va minvant. En
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qualsevol cas miri, crec que no és moment de debatre, ja ho
debatrem quan arribin els pressuposts i analitzem les partides
d’ingressos i de despesa. 

Li vull agrair-li, li ho he dit abans, varies coses. Primera, la
precisió sobre forat i la manca d’assignació, de veres Sr.
Conseller li ho agraesc perquè algunes coses havien quedat
havien quedat un poc foscos en les seves declaracions
anteriors. El voldria encoratjar i agrair-li també sobre la qüestió
que ha dit de la política en relació als edificis de la comunitat
autònoma, això és un problema històric i que durant molts
d’anys de governs del PP no només no varen saber arreglar
sinó que varen plantejar el problema que nosaltres no vàrem
saber arreglar, o no vàrem tenir oportunitat o temps i la veritat
és que és un dels desgavells grossos que hi ha en relació a
aquest tema i per tant, em semblaria que una política adequada
en relació a edificis, seus, localitzacions, revisar determinats
edificis, determinats lloguers i determinades propietats seria
molt bo de cara a la racionalització de la gestió pública.

Li agraesc també i coincidesc amb vostè, sobre la precisió
que ha fet en relació a les anàlisis de xifres,  vostè ha resistit la
temptació que tenen alguns altres ilAlustres membres del Partit
Popular, especialment en campanya electoral, en relació a
l’anàlisi de les xifres. És a dir, vostè ha centrat la qüestió
relativa en el nostre diferencial de creixement del PIB,
fonamental en què som una economia de serveis i una
economia dependent fonamentalment de l’economia europea i
molt particularment de l’alemanya, amb un grau molt superior a
la resta i per tant, aquesta vulnerabilitat provoca que quan a
l’economia alemanya passa el que passa, aquí passa el que
passa. Per tant, en això hi estam absolutament d’acord amb
l’anàlisi i amb el diagnòstic de què sobretot quan hi ha hagut
més atur aquí, també és quan hi hagut més ocupació i perdoni
si tal vegada vostè ho ha citat i jo prenent notes no l’he
escoltat. Per tant, en relació a aquest tema li agraesc aquestes
previsions.

Una petita precisió, quasi semàntica, no és la frase anèmia
econòmica la que no m’agrada, allò que no estic segur és que
la situació d’anèmia econòmica sigui aplicable a les Illes Balears
en aquest moment. Em sembla molt encertada la frase d’anèmia
econòmica, a veure si m’entén. Vostè ha dit que nosaltres
pensam que les inversions mediambientals estan lligades a
l’ecotaxa de manera exclusiva i que a part de l’ecotaxa també hi
ha altres maneres i que governs anteriors havien fet inversions
mediambientals, això és cert, però el tema fonamental de
l’ecotaxa, o per ser més exactes de l’impost turístic és que un
impost que s’afegeix, és un impost que no es pot substi tuir  i
que té unes finalitats concretes i un objectiu concret. Per tant,
aquest diferencial fa que si s’abandona l’ecotaxa o es
substitueix per una altra cosa, o les polítiques de l’ecotaxa, com
avui matí s’ha dit per part del meu grup en aquest plenari,
caminen cap a l’excelAlència del model s’abandonen. És a dir, si
no hi ha substitució s’abandonen perquè el fet d’afegir
l’ecotaxa no significa que les inversions mediambientals
ordinàries en (...) el pressupost es deixin perquè no hi ha
substitució, hi ha addició. 

Bé tampoc he dit que vostè hagi insinuat res en relació a
pràctiques de malversació, simplement li he volgut precisar allò
que era un forat. Jo crec que tots els governants quan arriben
a una nova situació es queixen de la situació heretada, factures
al calaix, dèficit, no sé què, nosaltres també ho vàrem fer. El que
li vull dir, en to ben distès Sr. Conseller, és que li don la paraula
d’honor que nosaltres volíem gestionar aquest dèficit i
aquestes factures que hi ha dins el calaix, li don la meva paraula
que érem nosaltres els que ho volíem gestionar. Per tant,
m’agradaria molt plorar amb els seus ulls.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Àngel d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President. Respecte el tema d’impost de
successions que el Sr. Ramon feia referència, aclarir-li
perfectament el detall de funcionament. És a dir, quan estam
parlant d’aquest grup de 21 anys allò que volem incorporar en
el pressupost del 2004, sabem que és un gest per indicar el camí
que volem seguir, evidentment conseqüències pressupostàries,
afortunadament en tendrà poques, no dic que afortunadament
en tendrà poques per els propers mesos que perdrem, sinó que
em preocuparia que menors de 21 anys que haguessin de (...).
Compartesc la seva idea del tema de Bill Gates, els hipotètics
fills de’n Bill Gates que vostè ha dit amb un exemple totalment
encertat. És a dir, si en aquest impost coincidim moltes
comunitats autònomes de distint signe polític, el Defensor del
Poble parla o recomana la seva eliminació és perquè les grans
fortunes ja no ho paguen, les enginyeries financeres de les
grans fortunes no ho estan pagant. És a dir, que els hereus de’n
Bill Gates no ho pagaran, tenguin menys de 21 anys o no. En
qualsevol cas particip del seu criteri i li he de dir que en aquest
moment no ho exceptuarem absolutament tot,  si hi hagués
casos de grans fortunes i jo compartesc el seu criteri de què
p oden pagar una quantitat, li dic estimativa perquè ho veurem
en els pressuposts, però un màxim d’uns 300.000 euros, uns 50
milions de les antigues pessetes, aquí damunt es pagaria. És a
dir, en aquests moments hem de posar un límit perquè, ja dic
desgraciadament les grans fortunes sempre s’escapen,
evidentment hem de posar aquest límit perquè tothom està en
les mateixes circumstàncies, aquí coincidim totalment. En el
tema del 0,7. Dir-li que en principi el 0,7 damunt els ingressos
propis de la comunitat autònoma, li contest el tema que no li
havia contestat abans, li deman disculpes.

Quant el Sr. Quetglas, li agraesc aquest final totalment
distès. Compartim l’opinió que ha manifestat sobre la política
dels edificis, no l’hem feta referència a un govern sinó al
conjunt i jo crec que si aquesta legislatura aquest tema es pot
enfocar d’una forma racional al final perquè les alternatives de
poder sempre arriben, és en benefici de tots i a més serà una
política a llarg termini no la podem qualificar d’electoralista.
Aquí crec que hem de fer feina en quina és la racionalització
d’aquest tema, analitzar el tema de lloguers que estam pagant,
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es poden aprofitar..., un exemple serien els locals de l’IBAVI o
una política sobretot globalitzada de per on hem de créixer en
aquest aspecte perquè el ciutadà tengui un punt de referència
de l’Administració autonòmica d’una forma més conjunta i no,
si em permet, aquest cert desgavell que entre tots hem arribat
a tenir. És a dir, serà una labor discreta, no espectacular, però
si podem arribar a acords i anar avançant en aquest tema al final
el ciutadà ho agrairà perquè hi haurà un tema millor.

Dit això, gràcies president i gràcies a tota la comissió i la
meva total colAlaboració no només dins la comissió sempre que
em vulguin citar, sinó a nivell de conseller les portes estan
obertes a tots vostès igual que, per suposat, les del meu equip.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, havent esgotat l’ordre del dia, agrair al Sr. Conseller la
seva presència i la seva actitud en aquesta compareixença i
agrair la presència als alts càrrecs que l’han acompanyat i a tots
vostès la seva col Alaboració pel bon desenvolupament
d’aquesta sessió.

S’aixeca la sessió.
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