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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió de la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts relativa a la tramitació dels pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004,
i en primer lloc demanaria si hi ha substitucions.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, Sr. President. Substituesc el Sr. Diego Guasch, secretari
d’aquesta comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Sí, Sr. Presidente. Patricia Abascal substituye a Joan Boned

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. No hi ha més substitucions?

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia,
Hisenda i Innovació, per tal d'explicar el Projecte de lle i de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2004 (RGE núm. 2902/03).

Passam, idò, a la compareixença de l’Hble. Sr. Conseller
d’Economia, Hisenda i Pressuposts, Lluís Ramis d’Ayreflor, per
tal d’explicar els pressuposts de la seva conselleria. Per
informar sobre el tema té la paraula l’Hble. Sr. Conseller Lluís
Ramis d’Ayreflor, que ve acompanyat dels següents alts
càrrecs: Dolça García Caballero, secretària general tècnica, i
Bernat Salvà Alloza, director general de Pressuposts.

Té la paraula el Sr. Conseller sense limitació de temps.

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

M oltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
en primer lloc vull desitjar a la comissió, que avui comença
aquesta tasca àrdua i molt important per a la comunitat
autònoma de la presentació dels pressupostos conselleria per
conselleria, el major dels èxits possibles perquè aquesta llei de
pressupostos sigui la millor per a la nostra comunitat
autònoma.

Dit això he de dir que la primera cosa que vull comentar per
presentar en aquesta comissió de pressuposts per a l’any 2004
a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, és que es
tracta d’un pressupost marcat per la nova reestructuració del
Govern, que va tenir lloc mitjançant el Decret 6/2003, de 30 de
juny, i pel qual la conselleria assumeix noves competències que
no tenia a l’exercici anterior, en l’exercici 2003, i que exerceix
mitjançant els següents òrgans directius: la Direcció General de
Tributs i Recaptació, la Direcció General de Tecnologia i

Comunicacions, la Direcció General de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació, la Direcció General
d’Economia, la Direcció General de Patrimoni, la Direcció
General de Tresor i Política Financera, la Direcció General de
Pressuposts, la Intervenció i la Secretaria General. A més s’ha
de tenir en compte que, a part de la secció 14 de la conselleria
esmentada, és competència d’aquesta conselleria l’execució de
pressupostos compresos per la secció 31 i també responem dels
crèdits de la secció 32, els fons destinats a les entitats
territorials de les Illes i els fons que es troben a la secció 34 del
pressupost, el servei de deute.

En primer lloc parlaré dels ingressos prevists per la
comunitat autònoma, que també és responsabilitat d’aquesta
conselleria. Els imposts directes prevists en aquest pressupost
del 2004 corresponen a 271 milions d’euros que representen el
14,58% del total de recaptació prevista, d’ingressos prevists.
Els imposts indirectes representaran 1.040 milions d’euros, que
representaran el 75,29% del total d’ingressos; les taxes, 84
milions d’euros que representaran el 4,5%; les transferències
corrents, 47 milions d’euros, el 2,3% del total d’ingressos; i el
ingressos patrimonials 3,1 milions d’euros, les transferències de
capital 43,7 milions d’euros, el 2,35% dels ingressos prevists;
actius financers 20.000 euros, 0,01%; passius financers, 10,20
milions d’euros, el 0,5%. Això farà un total de 1.859 milions
d’euros dels quals es componen els ingressos. En operacions
de capitals els ingressos seran de 54,1 milions d’euros, i en
operacions corrents 1.805 milions d’euros. Això representa un
3,5 més respecte a l’any anterior, vaja, respecte a l’any present
del 2003 dels ingressos previstos en els pressupostos del 2003.

L’estructura de finançament per a aquest any 2004 he de dir
que de rendiments de tributs cedits ens vendrà el 28,53%, de
rendiment dels tributs propis el 2,05%, de taxes l’1,45%, de
finançament autonòmic el 70,3%, altres ingressos propis un
0,18%, transferències externes el 4,86% i del deute públic el
0,5%.

Per altra banda, com sabran, aquesta conselleria és el
departament de l’Executiu que actua com a centre gest ió de
serveis de caràcter horitzontal i que dóna suport al conjunt del
Govern de les Illes Balears. La secció 14 de la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Innovació en total tendrà un pressupost
de 37.950.787 euros; això representaria un 2% menys que l’any
anterior, que l’any 2003, sempre amb l’estructura
homogeneïtzada que hem dit, assumint les direccions generals
noves. 

Per capítols he de dir que en el capítol 1 per a aquest any
2004 hem pressupostat 13.645.000 euros, és a dir, en despeses
de personal hem pressupostat un 5,80% menys perquè hem
congelat places vacants per un total de 30, és a dir, que 30
places vacants no es cobriran al llarg d’aquest any 2004. En
capítol 2 en despesa corrent hem pressupostat 5.092.000 euros
que pràcticament és la mateixa quantitat de l’any anterior, és a
dir, seguint una política d’austeritat en capítol 2 de despesa
corrent. En capítol 3, de despesa financera, apareix una partida
de 64.000 euros dins la conselleria que corresponen al
pagament d’una partida d’interessos de la Direcció General de
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Patrimoni; aquesta partida suposa un decrement de l’11%
respecte a abans, és a dir, ja apareixia en anys anteriors dins
Presidència, i quan la Direcció General de Patrimoni ha passat
a la Conselleria d’Economia s’ha integrat com una partida apart.
En el capítol 4 de transferències corrents tenim un pressupost
de 3.277.000 euros, la qual cosa representa un 10% menys que
l’any anterior, era de 3.641.000 euros. Les transferències
corrents cap a empreses baixen producte d’una política
d’autofinançació de les empreses dependents d’aquesta
conselleria. En el capítol 6 d’inversions, la inversió per al 2004
és de 8.026 euros, pràcticament la mateixa inversió directa de
l’any anterior. En capítol 7, les transferències de capital pugen
a 7.849.000 euros, un 6% més que l’any anterior. Per tant
l’increment en el capítol d’inversió entre els capítols 6 i 7 el 2004
serà de 15.876.000, un 2,85% més que l’any anterior. Encara que
el conjunt de la conselleria hagi baixat un 2% en capítol
d’inversió hem tengut aquest increment del 2,85% ja que la
reducció ha correspost als capítols 1 i 4.

Ara pas a parlar de cada un dels centres de gestió d’aquesta
conselleria. 

En primer lloc, la Direcció General de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació compta amb un
pressupost de 4.462.107 euros. En termes generals es pot
afirmar que en el 2004 es donarà un nou impuls al Pla de recerca
i desenvolupament tecnològic de les Illes Balears i al Pla
d’innovació de les Illes Balears. Si concretam un poc més es pot
dir que dins la direcció general trobam dos programes: El primer
programa és el de recerca i desenvolupament tecnològic, amb
un pressupost de 2.931.000 euros; en aquest programa
s’inclouen objectius per al 2004 com és el de reforçament de la
(...) científica i tècnica per afavorir la creació de nous grups o
centres en àrees prioritàries dintre del Pla de recerca i
desenvolupament, la implicació dels sectors de l’entorn
productiu en les activitats de R+D. El segon programa
d’innovació tecnològica compta amb un pressupost d’1.530.000
euros i entre les principals línies a desenvolupar en aquest
programa hi ha la promoció de noves estratègies que permetran
gaudir d’un marc de participació adequat per al
desenvolupament econòmic i cultural de les Illes, i fomentar en
aquest sentit la implicació del sector empresarial. 

També es preveu l’oferta de beques, difusió de la cultura
científica i prosseguir amb el projecte Innobal 21. Cal fer
precisament una especial menció a aquest projecte Innobal 21,
emmarcat dins la convocatòria de programes regionals
d’accions innovadores de la Unió Europea. Dins aquest
programa es troba la transferència de capital que està prevista
fer a la Fundació IBIT per un import de 569.000 euros; cal dir
amb aquest tema que la conselleria assumirà de l’informe que ha
presentat recentment el Consell Econòmic i Social, sobretot del
dictamen del doctor Bricall, tres punts importants: el primer
punt és que es demanava la continuïtat, que en temes de
recerca i innovació era molt important, és a dir, en paraules del
doctor Bricall no inventar, sinó continuar amb les coses fetes
i continuar amb les línies, a pesar del fet que, evidentment, cada
govern posi l’empremta. En aquest sentit he de dir que
nosaltres seríem partidaris que hi hagués un pla únic de recerca,
desenvolupament i innovació, enlloc dels dos plans, però per

aquesta demanda de continuïtat creim que no val la pena fer
canvis nominals, és a dir, que podrien induir a pensar que es
vol canviar la política en temes de recerca, i sacrificam les
nostres idees concretes, mantenim els dos programes per
separat i si tenim lloc a fer un segon programa ja ho estudiarem,
és a dir, aquesta demanda que fa en el dictamen el doctor Bricall
de màxima continuïtat possible per donar seguretat als temes
d’innovació i als temes de recerca, l’assumim, i també
assumirem una segona recomanació molt clara que fa, que és
concentrar quant a recursos econòmics i recursos humans, en
aquest cas tan importants com els econòmics són escassos,
que concentrassin mesures en punts concrets, en programes
concrets, i no dissipar en molts de programes amb poca
influència dins la comunitat, amb poca actuació, que puguin
crear poques sinergies, és a dir, que produïm al llarg de l’any el
màxim de concentració possible amb els programes prioritaris.

Dit això, en resum, aquesta direcció general, dels 4.462.00
euros que maneja dedicarem a inversió 3.318.000 euros. 

Pel que fa a la Direcció General de Tecnologia i
Comunicacions, té un pressupost per al 2004 d’un tot al de
6.133.000 euros. Entre les seves tasques principals per al 2004
està iniciar el desenvolupament del pla sectorial de
telecomunicacions per tal d’ordenar i regular les
telecomunicacions de les Illes Balears. Les actuacions d’aquest
departament s’estructuraran en dos programes; el primer
programa d’ordenació, regulació i desenvolupament dels
serveis de telecomunicació amb un pressupost de 2.657.000
euros; aquest programa contempla tres serveis: el servei intern
de comunicació del Govern, telefonia fixa, mòbil i servei de
dades; els serveis públics de cada ciutadà o altres
administracions; i finalment el servei d’ordenació i regulació de
les telecomunicacions desenvolupant el mencionat pla director
sectorial. El segon programa és el de gestió dels sistemes i les
tecnologies de la informació, que té un pressupost de 3.476.000
euros; dins aquest programa destaca el centre de procés de
dades i el servei d’aplicacions informàtiques; el centre de
procés de dades estableix uns estàndards de funcionament en
el sistema i les tecnologies de la informació i s’encarrega de la
seguretat de la informació; el servei d’aplicacions informàtiques
té com a objectius assessorar i donar suport a les conselleries
en l’adquisició de serveis informàtics, manteniment
d’aplicacions corporatives i coordinació i seguiment dels
projectes estratègics del Govern en temes d’administració
digital. Dins aquesta direcció general cal esmentat la
transferència de capital prevista a BITEL per un import de
675.000 euros. 

En resum, aquesta direcció general, dels 6.133.000 euros que
té de pressupost, dedicarà a inversió 2.598.000 euros.

La Direcció General d’Economia compta amb un pressupost
de 5.984.000 euros per al proper exercici. Inclou quatre
programes: finançament autonòmic i relacions financeres amb
els consells insulars, estadística i anàlisi de la conjuntura
econòmica, planificació i ordenació de la política econòmica,
anàlisi econòmica i assumptes europeus. En el primer programa,
de finançament autonòmic i relacions financeres amb els
consells insulars, podem distingir les següents àrees: anàlisi de
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la reestructura de competències Estat comunitat autònoma i
comunitat autònoma consells insulars, anàlisi i seguiment del
sistema de finançament autonòmic, anàlisi de les agendes
locals, realització d’estudis a l’àrea de l’economia del sector
públic segons les necessitats que es presentin. El segon
programa, estadística i anàlisi de la conjuntura econòmica, té un
pressupost de 907.000 euros; en aquest programa la funció
p rimordial és aconseguir a mig termini un potent instrument que
permeti atendre la necessitat d’informació estadística de tots els
agents econòmics i socials que ho precisin; per aconseguir-ho
l’eina és l’Institut Balear d’Estadística. El tercer programa és
planificació i ordenació de la política econòmica, amb un
pressupost de 693.121 euros; desenvolupa la funció de donar
suport a la resta del Govern en matèria d’anàlisi econòmica i es
realitzen tasques de planificació, programació, orientació i
ordenació general de la política econòmic, així com el diagnòstic
i seguiment continuat de les actuacions socioeconòmiques que
es donen a la resta d’economies del nostre entorn. El quart
programa és anàlisi econòmica i assumptes europeus, amb un
pressupost de 4.337.000 euros; la Direcció General d’Economia
actua com a organisme intermedi que té relació amb tots els
organismes d’aquesta comunitat autònoma que gestionen fons
provinents de la Unió Europea, coordinant aquests fons,
controlant la seva execució per tal de sol Alicitar els
reintegraments de les ajudes comunitàries.

Quant a la Direcció General de Tributs i Recaptació té un
pressupost assignat per al 2004 de 3.306.000 euros. Aquest
pressupost es divideix en dos programes: el de gestió i
inspecció de tributs i el de suport a la gestió tributària, el de
recaptació. En primer lloc cal dir que l’actuació de la Direcció
General de Tributs i Recaptació és el resultat de fusionar en un
mateix òrgans la Direcció General de Tributs, el departament
tributari, i la Direcció General de Recaptació i Coordinació de les
Hisendes Territorials, el que ha suposat, a més d’una clara
aposta per millorar l’eficàcia, l’eficiència i la prestació de
serveis, una reducció de la despesa. Aquesta racionalització en
la despesa ha suposat que amb un increment del personal i les
pertinents retribucions -he de recordar que hi ha 9
subinsp ectors més, que varen entrar el mes de juliol o agost, a
la comunitat autònoma-, el capítol 1, relatiu a les despeses de
personal es manté gairebé pràcticament idèntic respecte a
l’existent el 2003, ja que el que s’ha fet és amortitzar els llocs de
treball obsolets i, a la vegada, crear noves places on el volum
de treball resulta més necessari. Respecte al capítol 2, despeses
corrents, es manté el mateix import que l’any passat, 193.000
euros, ja que, com hem dit abans, els objectius d’aquesta
conselleria és congelar aquest tipus de despeses als efectes
d’arribar a uns nivells òp tims en l’eficàcia, l’eficiència i la
prestació dels serveis.

Les principals mesures que preveu aquesta direcció i que
s’inicien ja en el 2004 són: Respecte a la pressió fiscal directa,
supressió progressiva de l’impost sobre successions en les
herències de pares a fills, que desmotiva l’estalvi familiar;
mesures relacionades amb l’accés a l’habitatge per als joves.
Respecte a la pressió fiscal indirecta, unificar la gestió de
tributs propis i locals per facilitar al ciutadà l’adquisició
d’habitatge i vehicles. El Servei de Renda Àgil es continuarà
amb el servei d’ajuda al ciutadà en la confecció de la seva

declaració d’IRPF, però el pressupost de què disposarà per al
2004 serà de 500.000 euros; aquesta minoració de 100.000 euros
és possible ja que s’escometrà un retall important d’una sèrie
d’aspectes en les campanyes com les despeses en publicitat i
eliminació de certs serveis complementaris, que l’experiència
dels darrers anys mostra que no suposen una gran demanda;
també és possible perquè a l’Agència Tributària el nombre de
predeclaracions ja fetes canviarà l’any 2004, se’ns informa que
serà bastant alt, i pensam que el Servei de Renda Àgil
disminuirà la seva feina, és a dir, les hores i la dedicació, ja que
molta de la gent que acudeix al Servei de Renda Àgil rebrà la
predeclaració feta i serà més un servei de consulta que
d’elaboració de la declaració, com fins ara. Elaboració d’una
carta de serveis en matèria tributària, grau de compliment dels
serveis per mesurar la seva eficàcia, creació d’un telèfon
d’informació tributària per als tributs autonòmics i locals, i
creació d’una oficina d’atenció al contribuent a Formentera.
Reducció de terminis en l’adopció de mesures organitzatives
que permeti reduir els terminis de la tramitació d’expedients.

És necessari adaptar la nostra administració tributària als
nous reptes i per això, entre d’altres, trobarem: estudiar
processos de gestió de les taxes, preus públics i cànons de les
diferents conselleries i la seva rendibilitat, és a dir, estudiarem
la revisió de la Llei 11/98 de taxes; desenvolupament d’una
informàtica tributària qualificada i moderna, i desenvolupament
del portal del contribuent.

La Direcció General de Patrimoni compta amb un pressupost
de 3.350.000 euros i una de les tasques principals a
desenvolupar per aquest departament el 2004 serà la
presentació de l’inventari de béns de la comunitat autònoma,
que es va iniciar l’any 2001, a l’objecte d’aconseguir la major
racionalització possible en l’aprofitament dels diferents
immobles. Dins els seus organismes es troba ja Junta
Consultiva de Contractació, que ha de complir funcions de
consulta i assessorament en relació als contractes
administratius i mantenir el Registre de contractes i
contractistes. Així mateix es desplegarà el reglament de la Llei
6/2001, de patrimoni de la comunitat autònoma.

Per altra banda la Direcció General del Tresor i Política
Financera compta amb un pressupost de 877.000 euros.
Aquesta direcció té tres programes: gestió de Tresoreria, gestió
de deute de la comunitat autònoma i política financera. Amb el
pressupost la direcció general continuarà millorant la recent
assumpció de les noves tasques com a conseqüència de la
transferència de sanitat optimitzant al màxim l’execució del
pagament de nòmines, despesa corrent i inversió de (...) de
salut, a més de dur a terme les funcions de dipositaria dels avals
en els casos, per exemple, de contractacions administratives.
Així mateix durant l’any 2004, com a continuació del Pla de
millora en la gestió de Tresoreria, aquesta direcció general
continuarà incorporant totes aquelles eines per tal
d’automatitzar i simplificar les tasques de pagament i
cobrament. Així mateix es tutelarà i racionalitzarà el finançament
de les empreses públiques i altres organismes dependents de
la comunitat autònoma, controlant el seguiment dels seus plans
financers de Tresoreria i colAlaborant en els programes de
política financera. S’optimitzarà el funcionament del programa
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informàtic Servfinances i es gestionarà la previsió de
l’endeutament a curt termini de les diferents empreses
públiques. Estudiarem la possibilitat de refinançar el deute a
llarg termini, la creació d’un institut balear de finances, i
intentar aconseguir els millors avantatges per optimitzar la
situació financera de la comunitat autònoma.

Continuant en l’àmbit de la política financera cal indicar que
aquesta conselleria continuarà donant suport a les petites i
mitjanes empreses de les Illes mitjançant una eina com és la
Societat de Garantia Recíproca ISBA, que ha esdevingut clau
per al seu finançament. En aquest moment les PIME de Balears
poden obtenir finançament als millors preus de mercat i sense
pagar un sobrecost, malgrat que les garanties que puguin
aportar siguin limitades a través de la Societat de Garantia
Recíproca.

Pel que fa a la Direcció General de Pressuposts compta per
a l’any que ve amb una quantitat assignada de 499.000 euros.
Aquesta direcció té encomanades les funcions corresponents
a la coordinació del procés de preparació, execució i control
dels pressupostos generals de la comunitat, i desenvoluparà
unes majors funcions de control pressupostari sobre els fons
europeus finalistes perquè no es produeixin casos de pèrdues
de fons o tramitacions errònies.

Pel que fa a la Secretaria General de la conselleria, aquesta
compta amb un pressupost per al 2004 de 9.759.000 euros. El
programa de direccions i serveis generals té com a objectiu la
gestió dels serveis comuns de la conselleria, donar assistència
tècnica i administrativa a la resta dels departaments, aquí es
preveu la distribució dels mitjans humans, tècnics i materials
adscrits a la conselleria, dur a terme la contractació de la
conselleria, la coordinació de la gestió econòmica i donar
suport jurídic, així com elaborar les normatives adients. Dins
aquest programa destaca l’aportació que des de la conselleria
realitza al Parc Bit, amb un import d’1.924.000 euros per
transferència corrent, i 999.000 euros per transferència de
capital. El total de la Secretaria..., al projecte de pressupost el
total d’inversió serà d’1.858.000 euros.

Pel que fa al Departament d’Intervenció General compta amb
una xifra consolidada de 2.980.000 euros. Els objectius i les
activitats que es recullen en el projecte de llei de pressupostos
per a l’exercici del 2004 corresponents a la Intervenció General
responen fonamentalment a les necessitats que aquest centre
de control haurà de satisfer durant l’esmentat exercici, per al
desenvolupament de les funcions que l’ordenament financer de
la comunitat autònoma li ha assignat, i tradicionalment es
distingeixen dos programes: el control intern de la gestió
econòmica financera del sector públic i la direcció de la
comptabilitat pública de la comunitat autònoma.

Pel que fa al programa d’auditories i control intern té com a
denominador comú dels seus tres objectius, d’una banda
redefinir l’àmbit quantitatiu i qualitatiu del control previ de la
legalitat, l’anomenada funció interventora, la qual cosa s’hauria
de traduir en una major eficàcia en els sistemes de control i,
d’una altra, obtenir una notable millora en els controls
posteriors que es duen a terme sobre la gestió econòmica

financera, tant dels ens dependents de la comunitat autònoma
-no hem d’oblidar l’enorme desplegament de recursos que
comporta el control de la gestió de l’ib-salut- com de les
despeses executades per les diferents seccions pressupostàries
de la comunitat autònoma i que estan sotmeses al sistema de
fiscalització prèvia limitada. Cal remarcar també, en aquest
darrer punt esmentat, la necessitat d’agilitar especialment el
control financer sobre la gestió dels fons procedents de la Unió
Europea; el conjunt d’aquest programa té un pressupost de
2.300.000 euros. 

En segon lloc, el programa pressupostari de gestió
comptable parteix de quatre objectius. Els dos primers pretenen
fonamentalment assegurar la fiabilitat de la informació
comptable passant per la millora tècnica i funcional de l’actual
sistema de informació, posant en productiu l’emigració de la
versió 4.6 del SAB, procés que implicarà la substitució del
mòdul corresponent del sistema actual, que constitueixen
desplegaments a mida per estàndard de producte. L’emigració
de la versió 4.0 actual a la 4.6 està prevista fer-la els mesos de
juliol i agost, mesos que, coincidint en períodes de vacances,
interferiran menys en la tasca diària del conjunt del Govern; és
a dir, pensam fer l’emigració entre el 15 de juliol i el 15 d’agost.
El tercer objectiu d’aquest programa, en la mateixa línia que els
anteriors, pretén garantir el manteniment del sistema
d’informació de comptes conegut com a SICO, continuant amb
el procés de digitalització de la documentació justificativa de la
gestió econòmica financera, la qual cosa permet disposar d’un
sistema modern i àgil d’arxiu. Finalment aquest programa
necessàriament havia d’incloure una assignació de recursos per
atendre les exigències que comporta l’aplicació del SIC 95,
sistema europeu de comptes nacionals, derivat de la Llei
d’estabilitat pressupostària de desembre del 2001, que imposa
a les comunitats autònomes l’obligatorietat de trametre
periòdicament al Ministeri d’Hisenda la informació comptable
actualitzada conforme als criteris que marca l’esmentat sistema,
i que obliguen a la necessària adaptació dels registres
comptables dels quals havia disposat tradicionalment des de la
implantació del SAB. El pressupost d’aquest programa és de
673.000 euros.

Tot el que s’acaba d’indicar (...) tractat en xifres totals per
a cada capítol de la classificació econòmica dels pressupostos,
es dóna el següent resultat: en capítol 1, 2.257.000 euros; en
capítol 2, despesa corrent, 537.000 euros; en capítol 6,
d’inversió, 185.000 euros.

Farem una explicació, ara, de les seccions que també són
competència d’aquesta conselleria. Serveis comuns, l’objectiu
principal de la secció 31, és donar suport a totes aquelles
tasques que per la seva naturalesa tenen caràcter corporatiu i
no poden ser imputades a una sola secció pressupostària per
aquesta condició. Aquest programa contempla, entre d’altres,
les despeses relacionades amb la implantació i adaptació dels
sistemes d’informació que afecten totes les seccions
pressupostàries, així com la despesa en telefonia mòbil i fixa de
tot el Govern de les Illes Balears. Dins aquesta secció existeix
un crèdit en el capítol 2 d’1.225.000 euros destinat a les
despeses per telefonia, que representa un increment del 256%,
i un crèdit en el capítol 6 de 3.528.000 euros per fer front a les
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inversions pròpies d’aquesta secció, i representa un
percentatge d’increment del 7%. 

També s’inclouen dins aquest programa les accions de
coordinació que el Centre Balears Europa manté amb la Unió
Europea; aquestes activitats augmenten a causa de l’interès
dels sectors econòmics, socials i culturals de les Illes Balears
per integrar-se en el projecte comú europeu. Per això el Centre
Balears Europa manté una àmplia base de dades, tant nacional
com internacional, interconnectada amb les xarxes de la Unió
Europea; d’aquesta manera es cobreixen les necessitats
d’informació i suport dels distints usuaris empresarials,
institucionals i, des de l’obertura del punt d’informació, també
particulars.

A la secció 32, la de cessió d’ens territorials, relativa a
transferències als consells insulars, el pressupost assignat per
a l’exercici 2004, per a l’exercici vinent, és de 127.603.000 euros,
que es desglossen entre capítol 4, 68 milions d’euros, i capítol
6-7, 59,6 milions d’euros. En aquest tema cal dir que es
desenvolupa i es fa efectiu allò contemplat a la Llei 2/2002, de
3 d’abril, de finançament definitiu dels consells insulars d’acord
amb els principis d’autonomia, suficiència i solidaritat. He de dir
que representa un increment respecte a l’any 2003 del 26%, les
transferències als consells insulars s’incrementaran en un 26%
respecte a l’any 2003. També he de destacar que d’aquesta
secció desapareix el fons de cooperació municipal, que s’ha
traslladat a la Conselleria d’Interior, és a dir, el fons de
cooperació municipal, que anys anteriors estava dins aquesta
secció, ha quedat descrit a la Conselleria d’Interior.

En el tema de deute públic, a la secció 34, dins aquesta
secció pressupostària s’engloben totes les tasques
relacionades amb l’endeutament del Govern de les Illes Balears,
tant a llarg termini com a curt termini. Haurà d’estar
especialment coordinat amb la Direcció General del Tresor i
Política Financera de la conselleria, i en concret amb els
programes de gestió de deute i de política financera adscrits a
la secció 14, que gestiona també la Conselleria d’Economia,
Hisenda i Innovació. En el capítol 3 trobam la quantitat de
36.941.896 euros, que corresponen al pagament d’interessos, i
representa un increment respecte a l’any 2003 d’un 3,46% per
un càlcul que creim amb una petita remuntada del tipus
d’interès, hem fet aquesta previsió d’un increment del tipus
d’interès. Dintre del capítol 9 trobam la quantitat de 10.243.370
euros que correspon a l’amortització del deute en el passiu
financer, i que representa un increment respecte a l’any anterior
d’un 65%.

Passarem ara a analitzar les empreses públiques, els
consorcis i les fundacions dependents de la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Innovació. El Centre Balears Europa, el
consorci del Centre Balears Europa compta amb un pressupost
d’1,73 milions d’euros que es distribueix de la següent manera:
transferències corrents 1.551.000 i transferències de capital
41.931. La tasca essencial és realitzar un seguiment permanent
i continu de l’activitat de la Unió Europea i posar-lo a l’abast
dels interessant s a través dels mitjans pertinents. Entre els
objectius del centre per a l’any 2004 està el de dur a terme el pla
d’actuació servei especialitzat sobre la Unió Europea per a

l’administració local i autonòmica, així com el pla d’actuació del
centre de BrusselAles per poder impulsar i defensar els
interessos de les nostres illes davant la Unió Europea i els seus
països. Entre les actuacions previstes per al 2004 cal destacar
el servei especialitzat sobre la Unió Europea per a
l’administració local i autonòmica, gestió de projectes, visites
formatives de batles a BrusselAles -es continuarà amb aquest
programa-, i exposició itinerant sobre l’ampliació dels països de
la Unió Europea a diferents indrets de les Illes Balears; actuació
d’assistència i suport tècnic a membres del consorci aprofitant
la xarxa Europa virtual, una nova pàgina web del Centre Balears
Europa, donar suport a la presència de la comunitat autònoma
en el Comitè de les Regions, en definitiva, el pressupost és
similar al del 2002 i inferir al del 2003, que va ser de 2.188.000
euros i que va tenir unes modificacions, en certa forma,
inexplicables de creixement el 2003.

L’objectiu principal de la Fundació IBIT, com a centre
tecnològic de naturalesa fundacional privada que té i sense
ànim de lucre i amb uns objectius de finançament competitiva
ha de mantenir el seu principal objectiu que no és altre que
actuar com a plataforma per impulsar la societat de la informació
a les Illes Balears. Continuarem desenvolupant dins la Fundació
IBIT els següents projectes que estaven implantats l’any 2003.
El projecte SWAP, projecte per a l’aplicació d’una web
semàntica damunt arquitectures pir to pir , permetent la recerca
d’informació en major precisió (...) amb la web. El projecte RON
(...) tot l’any que permetrà desenvolupar el primer nivell
d’administració electrònica a nivell de ciutadans i empreses en
la relació amb l’Administració autonòmica, aquest projecte ja es
venia fent en coordinació amb la DGTIC. El projecte Amiguide
de creació de serveis d’informació turística damunt dispositius
de telefonia mòbil entorn Qualess o GPRS. 

Els nous projectes prevists de la Fundació IBIT són els
següents. Projecte pilot de ciutats digital que es desenvoluparà
a Calvià, Formentera i la Mancomunitat del Nord de Mallorca,
que permetrà desenvolupar una infraestructura digital en els
municipis atenent les seves necessitats en 4 àrees bàsiques,
temes d’educació, administració, comunitats ciutadanes i
turisme. Allà on les noves tecnologies tendran una oportunitat
d’establir una relació entre ciutadans, empreses i
administracions municipals. Un projecte de telemedicina en fase
de finançament i concretar l’equip, però que seria colAlaborar
amb l’Hospital de Son Llàtzer per dur endavant els projectes de
gestió de la informació sanitària entre els malalts i l’historial
clínic de cada una dels ciutadans que han visitat aquest
hospital, sigui accessible i visible des de tot l’entorn hospitalari
i des l’Atenció Primària. En l’entorn hospitalari ho és ara, però
que també sigui visible a l’entorn d’Atenció Primària. Aquest
projecte neix com a un desenvolupament, està relacionat amb
el projecte que he mencionat abans SWAP, és a dir, la base de
dades SWAP poder-se aplicar aquí. I un projecte de difusió de
la societat de la informació, es continuarà amb la Setmana de la
Ciència, concurs d’innovació, jornades de divulgació, projectes
de col Alaboració amb la Direcció General de Recerca,
Desenvolupament i Innovació per apropar les noves
tecnologies a la societat balear. És a dir, continuarà amb
aquestes funcions que ha vengut fent.
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El pressupost de la Fundació IBIT previst és de 2.999.000
euros i en projectes això suposaria un increment del 36%, és a
dir, en projectes es dedicaran 1.531.000 euros. Sempre que el
projecte de ciutats digitals que s’ha presentat, que està
pendent de l’aprovació definitiva del Ministeri de Ciència i
Tecnologia es dugui a terme. En temes de despesa, la despesa
de personal de l’IBIT pujarà 1.087.000 euros, un 4% menys que
l’any anterior, l’amortització de la mobilitat són 90.000 euros, les
despeses d’explotació corrent 271.000 euros, un 13% menys
que l’any anterior. La despesa financera són 3.993 euros i
despeses extraordinàries de l’ordre dels 15.400 euros. Els
ingressos d’explotació pugen 2.497.000 euros i uns ingressos
financers de 80.000 euros. Això donaria un resultat negatiu de
421.000 euros a la Fundació IBIT.

A l’empresa BITEL el pressupost total de l’empresa és de
6.517.386 euros. El pressupost del 2004 ens presenta un
escenari en el qual existeix una forta concentració de negoci de
societat en 4 o 5 línies. Les principals àrees de negoci són les
campanyes de Call Center que representen el 40% del total
d’ingressos d’explotació, és a dir, 2.593.000 euros. La xarxa
corporativa de la comunitat autònoma representa a nivell de...,
un 19%, 1.256.000 euros. El tema de serveis professionals que
es fan per a altres conselleries representa el 18% dels ingressos,
1.152.000 euros. És a dir, aquestes són les 4 àrees que més
contribueixen als ingressos d’explotació. Les altres dues àrees
de menor entitat són el de sistemes i comunicacions que
aporten 559.000 euros i la venda de mercaderies 197.000 euros,
un 6% del total dels ingressos.

Per tant, el volum d’ingressos d’explotació seguirà una línia
ascendent respecte l’any 2003, podent acabar l’exercici al
voltant d’aquests 6,5 milions d’euros que hem dit que és el seu
pressupost. Això significaria que el marge brut de BITEL seria
d’un 9%, seria de 607.000 euros, una vegada deduïdes les
despeses d’explotació de la xifra d’ingressos. El resultat net, és
a dir, una vegada que hem reduït al marge brut les
amortitzacions, ens quedaria de l’ordre d’un 5%. És a dir, que
en aquest cas l’empresa BITEL presentaria un compte en
beneficis properament de 299.000 euros. El resultat global de
l’empresa per a línies de negoci, és a dir, pràcticament totes les
línies de negoci són rentables excepte una. El tema de
comunicacions té una rendibilitat del 4% dels seus ingressos,
el Call Center és el que més aporta en el resultat global, és a dir,
de la línia d’una comptabilitat analítica. És a dir, el Call Center
aportaria en el resultat global el 10% dels ingressos d’operació.
La línia de desenvolupament i recerca, previsiblement i
pràcticament segur, l’única àrea de negoci de societat que no
té cobert el seu pressupost i que té una rendibilitat negativa. És
a dir, amb el sistema que es fa, que és el (...), temes de
desenvolupament i recerca que presentarà un dèficit d’un 69%.

En temes de serveis professionals es seguirà la línia de
seguretat i establirà per a l’empresa, acabant amb un exercici
positiu d’un 8% damunt els ingressos d’explotació i la recent
incorporada com a cinquena línia de negoci de BITEL, la xarxa
corporativa també presentarà entre la comptabilitat analítica
aquest 100% dels ingressos d’explotació. És a dir, totes les
línies tenen resultats positius, excepte la de recerca i
desenvolupament.

Ara ja acabant, en el Parc BIT els aspectes més significatius
és que té un pressupost de 9.506.000 euros. Jo destacaria la
posada en marxa del Pla de comunicació i promoció exterior del
parc, que inclou el desenvolupament de contactes en l’àmbit
extern, visions comercials, presentació o cercant l’elaboració
d’un material promocional. L’import total que tendrà el Pla de
comunicacions del Parc BIT seran 278.000 euros i es base en el
Pla estratègic realitzat. L’altre tema destacat és la construcció
d’un edifici d’oficines a la parcelAla coneguda com a parcelAla 18
del parc, que suposarà un increment de l’oferta d’espai
d’oficines en règim de lloguer, ja que en aquest moment les
oficines en lloguer estan cobertes, l’edifici 17 no té cap
superfície per poder llogar. El cost total de l’edifici és de
7.400.000, la inversió prevista per a l’any 2004 d’aquest edifici
serà d’uns 3.700.000 euros.

En temes de despesa, dir que la despesa de personal puja a
564.000 euros, és a dir, un 5,81% més que l’any anterior. En el
cas que es doni la incorporació d’un nou treballador, un tècnic
en telecomunicacions. La despesa en béns i serveis puja a
1.887.000 euros, que baixa un 16% respecte l’any anterior i aquí
recollim les despeses d’explotació del parc, que inclouen
despeses generals i de manteniment dels edificis propietat del
Parc BIT, això representen 540.000 euros. El manteniment de la
urbanització 511.000 euros, així com actuacions previstes en el
pla estratègic, les actuacions del pla estratègic que hem dit de
278.000 euros. I el servei d’incubadora d’empreses que té el
Parc BIT que també disposa de 256.000 euros.

En despeses financeres dir que eren 587.000 euros, que
corresponen als interessos dels dos préstecs que té el Parc BIT.
En inversions reals es realitzaran..., és a dir, 4.699.000 i que les
inversions, com he dit abans, es corresponen principalment a
l’inici de les obres de l’edifici de la parcelAla 18, amb aquests
3.700.000 euros i que es finançarà totalment amb endeutament
bancari. També les actuacions previstes estan en millora
d’accessos, senyalització del parc i vendran finançats per
subvencions de capital. La variació d’actius financers, és a dir
els 250.000 euros, que correspon a l’import màxim d’aportacions
que ha de fer el Parc BIT a la cooperativa en virtut del conveni
firmat enguany. La variació de passius financers és d’1.618.000
euros, que corresponen a les amortitzacions de préstecs firmats
anteriorment amb el Banc de Crèdit local i el BBVA. Els
ingressos corresponen a aquest 1.924.210 euros que
corresponen a les subvencions que he mencionat abans de la
comunitat autònoma per a l’exercici 2004. Uns ingressos
patrimonials de 2.883.000 euros, aquests ingressos patrimonials
vénen dels ingressos dels lloguers dels locals de negoci i de la
previsió de venta de parcelAles i una partida del programa
Innobal 21. Les transferències de capital seran de 999.000 euros
i la variació de passis financers, és a dir, l’endeutament bancari
que hem dit de 3.700.000 euros per finançar la realització de la
construcció de la parcelAla 18.

Dit això, els don les gràcies a tots vostès i qued a la seva
disposició en el seu torn de paraula.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Conseller. Com saben procedeix a
suspendre la sessió, si algun grup ho demana? No, idò així
continuam i entram en el torn de preguntes i observacions dels
grups parlamentaris. Per part del Grup Mixt  el Sr. Nadal té la
paraula.

EL SR. NADAL I BUADES:

Moltes gràcies, Sr. President. En nom d’Unió Mallorquina
agrair al conseller i als membres del seu equip la compareixença
en aquesta comissió per explicar-nos el seu programa per als
pressuposts de l’exercici de l’any que ve. De l’extensa i
exhaustiva explicació del conseller volem destacar la
coincidència i la felicitació per part d’Unió Mallorquina de dur
endavant, encara que sigui de forma gradual, la supressió de
l’impost de successions que era, com vostè sap, una
coincidència que hi havia en els programes electorals, tan
d’Unió Mallorquina com del Partit Popular. També voldríem
destacar i felicitar el conseller perquè es dugui endavant aquest
projecte d’innovació tecnològica que suposen les ciutats
digitals. En el passat aquest projecte no va ser possible dur-lo
endavant perquè les distintes administracions pareixia que
tenia, per dir-ho d’alguna manera, gelosia  i no vàrem poder
aconseguir el finançament per part de l’Estat espanyol suficient
per dur endavant aquest projecte. I anunciar que tendrà el
suport d’Unió Mallorquina en aquest pressupost.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Vol contestar ara o globalment Sr.
Conseller? Globalment.

Per tant, pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista...,
a no perdó em saltava el Grup d’Esquerra Unida-Els Verds. El
Sr. Ramon té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé agrair la compareixença del
conseller, les explicacions que ens ha donat, unes explicacions
molt denses i no és una crítica, segurament no hi ha altra
manera d’explicar aquesta àrea. En qualsevol cas jo crec que les
explicacions que ens ha donat avui bàsicament són del
funcionament de la pròpia conselleria, són de caràcter
instrumental i jo he de reconèixer que he tengut una incapacitat
per seguir en detall totes les seves explicacions. De totes
maneres donant lectura al Diari de Sessions i comparació amb
el projecte de pressupost que tenim en les nostres mans ja li
farem saber què pensam per la via ordinària que són les
esmenes parcials.

En tot cas de la seva intervenció destacaria dues coses. La
importància que dóna al tema de recerca i innovació, la
importància teòrica que, per allò que jo he escoltat, no ho veig
reflectit després en euros. Un contingut concret, em sembla per
allò que he sentit, em sembla que seguim sense estar a l’alçada
de les necessitats d’aquesta comunitat en temes de recerca i
innovació. I el tema que sol ser estrella de les compareixences

del PP o dels programes electorals, supressió d’imposts. La
veritat és que aquí s’ha parlat d’aquesta supressió de l’impost
de donacions a les persones de menys de 21 anys i
desgravacions en el tema d’accessos a l’habitatge. Crec que no
n’han apuntat cap més i jo li faria unes consideracions. En tot
cas i tenint en compte que vostè és el responsable màxim de
l’elaboració dels pressuposts del Govern fer-li unes
consideracions de tipus més general i alguna interpretació que
podria, en alguns casos ho reconec des del principi podria estar
equivocat i si hi ha alguna cosa que hem interpretat malament
li agrairia que m’ho corregís i donés l’opinió sobre això que li
diré a continuació.

I primera qüestió, en vista del creixement que es preveu de
la nostra economia per a l’any que ve, la primera qüestió és que
pensem que el subministrament massiu de Prozac del Dr. Matas
no pareix que serveixi per reactivar l’economia i com sol passar
amb els antidepressius més aviat la deixa una mica entabanada
i amb poca capacitat de reacció. Una altra consideració, una
mica prèvia, estam aquí parlant de la seva conselleria, però tot
ha vengut conjuntament, la llei d’acompanyament del
pressupost la veritat és que aquest Govern ha enviat al
Parlament la quarta llei que envia, en va enviar una purament
instrumental per lectura única l’entrada en vigor de les
transferències de serveis socials al Consell de Mallorca i
després per via urgent dues lleis per eliminar coses existents.
Que fins ara no s’hagi enviat alguna llei amb contingut, que
digui aquest Govern vol actuar d’aquesta manera sobre aquest
tema i faci una llei i amb la llei d’acompanyament de
pressuposts es modifiquin, tenint en compte que és un tràmit
urgentíssim, crec que 19 lleis, entre estatals i autonòmiques i
s’incloguin moratòries del tipus que s’inclouen, home
sincerament per no devaluar més encara aquest Parlament,
m’agradaria que el Govern les lleis ordinàries les enviés per via
ordinària i que poguéssim tenir un debat com correspon.

I entrant en les consideracions globals d’aquest
pressupost, ja he dit que m’agradaria que si m’equivoc em
corregeixi. Nosaltres entenem que el creixement de la despesa
que no és financera és d’un 3,45% i que això significa un
creixement en termes reals, o sigui una vegada deduïda la
previsió d’IPC del 0,55%. Per tant, estam davant d’un
estancament o d’una baixada de la inversió real perquè quedam
un punt per davall d’allò que és el creixement de l’IPC previst.
O sigui que no es pot dir que siguin uns pressuposts molt
expansius i aquesta baixada d’un 1%, o sigui del pressupost de
la comunitat autònoma en relació a l’IPC tenint en compte que
aquesta proporció ja era la més baixa de l’Estat i no la podem
considerar positiva. Quant als ingressos i imposts hi ha unes
coses que em criden una mica l’atenció i ja dic, si no ens hem
equivocat fent comptes, resultaria que no veim per enlloc la
disminució de la pressió fiscal, sinó que veim un augment de
pressió fiscal sobre els ciutadans d’aquestes Illes per
compensar una absència de recaptació que ens venien per
altres vies. Així hi ha un sorprenent increment del 20% sobre
l’IRPF que no acabam de veure molt bé com es pugui produir,
però en tot cas és un 20% de creixement sobre un impost que
paguen els ciutadans de les nostres Illes. I constatar per altra
banda que amb els imposts indirectes, segons els nostres
números, creixen un 6,8% sobre allò que paguen els ciutadans
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de les nostres Illes, és una pujada també important, tot i que el
volum global d’imposts indirectes només creix un 2,23%. Com
s’explica això? Molt fàcil, retirada l’ecotaxa resulta que només
creixem un 2,23%, però això suposa que els ciutadans de les
nostres Illes en realitat paguen un 6,8% més.

Constatar també, encara que tengui una incidència molt
baixa sobre el conjunt del pressupost, que els ingressos
provinents de l’Estat es redueixen en un 9,2% i ja dic, estam
parlant d’una part petita per allò que fa a la incidència
pressupostària, però evidentment no sembla que estiguem en
bona línia per anar reduint el desequilibri de la balança fiscal, hi
ha una baixada per aquí. I quant a despeses i a allò que se’ns
deia a l’anterior etapa de Govern del pacte, que no es destinava
prou a inversions. Nosaltres entenem que les inversions aquest
pressupost les redueix perquè hi ha un increment nominal del
0,7% que no compensa el tema de la inflació, per tant, hi ha una
reducció.

I un últim comentari, vist per conselleries, a part de què la
seva també té una retallada relativament important, sorprèn que
baixin Medi Ambient i Treball, sorprèn i hi ha una baixada
espectacular a la Conselleria de Turisme. O sigui que no es
compensen, evidentment, els ingressos que no es produeixen
per l’ecotaxa no es compensen de cap altra manera. 

Si pogués fer alguns comentaris sobre aquests temes li ho
agrairia.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Ara sí, pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Agrair les explicacions del conseller
que s’han limitat a les seccions que són responsabilitat directe
seva, però que agraïm, encara que nosaltres voldríem plantejar
aquest primer debat d’una manera més ampla ja que vostè és el
culpable d’aquests pressuposts i dic culpable i no dic autor
d’aquests  pressuposts  perquè amb aquesta l lei
d’acompanyament i amb la llei de pressuposts des del punt de
vista jurídic puc afirmar, amb contundència, que són els pitjors
pressuposts que s’han presentat en aquesta comunitat al llarg
de 20 i busques d’anys d’autonomia. I em sap greu dir-li això en
la seva primera compareixença i en els primers pressuposts que
vostè presenta, però segurament ha estat víctima d’unes
necessitats polítiques del Partit Popular que duen a aquest
Parlament un procediment totalment incorrecte.

És ben cert que la tècnica d’utilitzar la llei d’acompanyament
dels pressuposts per introduir molts d’altres temes que no
tenen res a veure amb la política pressupostària és una pràctica
comú que utilitzen tots els governs i l’anterior no en va ser una
excepció, ara s’han passat. I al respecte hi ha sentències de
tribunals i advertiments del propi Tribunal Constitucional que
adverteix de la perversió que suposa una utilització abusiva de
la llei d’acompanyament dels pressuposts perquè influeix

negativament en les qualitats de les lleis i provoca indefensió
per als ciutadans i inseguretat jurídica per als ciutadans.

Mirin, a les Illes Balears no hi haurà ni un sol ciutadà i dins
aquest sol ciutadà vull incloure el milió administrativista que en
consultar una llei tengui la certesa de què no ha estat
modificada per la llei de pressuposts o la llei d’acompanyament.
Per tant, això els obligarà a fer un exercici de texts refosos o
algun sistema perquè és una pràctica totalment perversa.
Modificar 19 normes en la llei d’acompanyament de
pressuposts Sr. Conseller és una vertadera passada. A més,
normes que la majoria d’elles no tenen res a veure pràcticament
en allò que seria la tècnica pressupostària perquè parlam,
sobretot, de normes urbanístiques, des de les matrius de sòl
rústic de les DOT, parlarem un moment si tenim temps de la
legalització d’una obra ilAlegal, la Llei de salut, Llei de carreteres,
Llei d’aigües, Llei de comerç, etcètera, (...), empreses públiques.
 

Bé dit això voldria parlar d’alguna de les propostes que ens
fan en aquesta llei d’acompanyament. Primer, es reserven una
discrecionalitat en les subvencions, a l’article 14 vostès es
deixen una discrecionalitat per motius d’interès públic, social,
econòmic o humanitari, és a dir, per qualsevol excusa vostès
podran atorgar subvencions sense convocatòria pública. Això
és una modificació important de la Llei de (...) que va ser un
avanç de la passada legislatura per preservar la igualtat dels
drets dels ciutadans i associacions davant l’Administració.

Un altre tema, aprofiten per excloure les finques privades
dels parcs naturals. Bé aquesta era una promesa electoral del
Part it Popular i que naturalment han de complir, ara no
necessàriament s’havien de ficar en aquest embolic perquè
vostès donen fins a l’entrada en vigor d’aquesta llei perquè els
propietaris de finques incloses dins parcs naturals puguin
solAlicitar i afegeixen voluntàriament, com si els particulars
venguessin a solAlicitar la inclusió dins el parc amb una pistola
al darrera, és a dir, aquesta redundància no era necessària Sr.
Conseller. Idò els donen fins a l’entrada en vigor d’aquesta llei
perquè puguin solAlicitar mantenir-se dins el parc natural. Bé,
p rimer no informen als propietaris dels parcs que la seva
exclusió suposarà renunciar a beneficis importants que
pràcticament des de totes les conselleries i direccions generals
que tenen competències en subvencions i ajudes als particulars
ja tenien. 

És a dir, pràcticament des de totes les convocatòries
públiques ja s’establia un increment entorn al 10% dels ajuts als
particulars que tenen les seves finques incloses dins parcs
naturals. I això els propietaris ho perdran i vostès no els
informen. Bé cert és que els deixen mantenir-se dins el parc,
però i quina casta de parc serà aquest perquè queda de moment
subjecte a allò que són les finques públiques que tenen una
continuïtat, parl del Parc de Llevant en aquest moment. Però
quan hi comenci haver propietaris que demanen la inclusió
d’un quartonet, mig quartonet, una quarterada que pot estar a
un parell de quilòmetres de les finques públiques del parc. És
a dir, tendrem un parc discontinu amb quartonets per aquí per
allà. La veritat ho trob un vertader disbarat.



62 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 5 /  5 de novembre del 2003

 

Bé, canvien la matriu del sòl rústic per permetre més
edificació a Eivissa i Formentera i utilitzar una llei de
pressuposts per intentar donar cobertura legal a una obra d’un
ciutadà estranger, sobre la qual pesa una sentència que ordena
la demolició en un termini de dos mesos. Miri, aquí n’hem vist
de molt grosses, però com aquesta cap. I a partir d’aquí jo crec
que tots els ciutadans de les Illes Balears es poden trobar amb
el dret de no respectar la legalitat vigent si a un ciutadà
estranger i al batle que li va donar una llicència ilAlegal se’ls fa
aquest tractament de favor.

Entrant ja, bé veig que aquí també hi ha una sèrie d’articles
que regulen la recaptació, m’agradaria que hi fes algun
comentari. M’imagín que volen donar cobertura jurídica al
sistema de recaptació que tenim actualment, m’agradaria que hi
fes un comentari. Crec que segueixen el sistema gallec i veure
quines intencions li han duit a fer aquesta incorporació.

Pràcticament fan una llei nova de radiotelevisió, quan jo
crec que aquí hauria estat important fer una tramitació ordinària
que ens hauria servit per debatre sobre el futur model de
radiotelevisió autonòmica de les Illes Balears, no crec que fos
necessària aquesta urgència; dissolen les cambres agràries i li
demanaria del patrimoni de les cambres agràries què en pensen
fer, s'havia iniciat una tendència de cedir el patrimoni de les
cambres agràries a organitzacions agràries o cooperatives, a
veure si continuaran aquesta tendència o si la canviaran.

La disposició addicional onzena eximeix del soterrament les
línies de 66 kilovolts quan siguin d'interès general de l'Estat. Jo,
en aquest moment, obres d'interès general de l'Estat, només se
m'ocorre que siguin per l'aeroport, algun port, és a dir per què
l'Estat quedarà eximit de soterrar les línies de 66 kilovolts, i per
això fan una modificació del Pla energètic.

Bé, anem a la llei de pressuposts, per tant, només unes
pinzellades, perquè avui s'inicia aquest procediment i tendrem
ocasió de parlar-ne més. Hem de constatar que, clar, vostès fan
una petita reducció dels ingressos via la modificació de l'impost
de successions, fan una rebaixa d'ingressos amb la supressió
de l'impost turístic, i han de compensar aquesta baixada dels
ingressos però amb un pur voluntarisme. Vostès fan una
previsió dels ingressos que provenen del finançament
autonòmic del 6,93%, parlam de més de 90 milions, 90.524.000
euros que preveuen d'interès dels ingressos dels imposts que
provenen de la Llei de finançament autonòmic, i ens sembla una
previsió totalment voluntarista. Vostè diu "és que es recaptaran
més perquè la nostra economia es comportarà millor", bé, vostè
fa una previsió de creixement del producte interior brut de
l'1,5%, a nivell de l'Estat espanyol és del 3%, per tant encara no
ha acabat d'actuar el medicament antidepressiu i en aquest
clima de confiança que vostès han introduït veig que
l'economia no es comporta com vostès voldrien, i de cap
manera no està justificat aquest increment en la previsió
d'ingressos.

Han de recórrer, per tant, a aquest subterfugi de fer una
previsió d'ingressos inflada i a l'endeutament. El recurs de
l'endeutament l'incrementen el 39,47% i a més a més autoritzen
empreses públiques a un endeutament de 128 milions d'euros,

per tant més de 21.000 milions de pessetes que les empreses
públiques podran endeutar. No sé si aquí els estiraran les
orelles, com al Sr. Ruiz Gallardón, però això tampoc no va contra
l'ortodòxia del Sr. Aznar i del Sr. Rato de dèficit zero, sinó que
aquí, a través de les empreses públiques, burlen aquesta
ortodòxia pressupostària que era pràcticament un dogma de fe.

Al final, però, això amaga un tema. Vostè i jo sabem, o
vostès i nosaltres sabem que, a més a més, aquests són uns
pressuposts irreals perquè els pressuposts de la Conselleria
d'Educació neixen amb un dèficit important que l'hauran de
suplir amb modificacions de crèdit al llarg de la legislatura i ho
sabem perquè nosaltres fèiem el mateix, i és un dèficit important
que neix de les transferències que vàrem assumir a primer de
gener del 1999, dotades amb 40 mil i busques de milions de
pessetes d'aleshores i que ja el primer any varen generar un
dèficit, vostès li diuen un forat -un forat és quan algú se'n du
doblers, aquí ningú no se n'ha dut doblers-, un dèficit de 6 o
7.000 milions de pessetes que naturalment s'ha anat
incrementant perquè la població escolar de les Illes Balears s'ha
disparat, i clar, els pressuposts han de quadrar.

Això comença a passar també a Sanitat, nosaltres prevèiem
que a partir del tercer any d'assumir la sanitat ja entraríem en
dèficit, possiblement el dèficit ja hi serà enguany i s'ha vist que
aquelles transferències no venien tan ben dotades com el Partit
Popular va dir. Bé, una cosa i una altra, és a dir, la necessitat de
quadrar els pressuposts, la necessitat d'endeutament i la
necessitat de maquillar els pressuposts perquè neixen ja amb un
dèficit a les dues principals competències que hem assumit, i
això ho sabem tots, posen de manifest que el sistema de
finançament autonòmic és insuficient per a les Illes Balears. I
allò que també se'ns va vendre, que la millora del sistema de
finançament resoldria els problemes històrics del finançament
dels serveis públics de les Illes Balears, no és així. Per tant,
haurem de fer una esforç molt important, tots, per intentar
modificar aquest sistema de finançament.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sampol, perdoni, ha passat el seu temps. Ha d'anar
acabant.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Idò conclouré. No entrarem en temes de conselleries, perquè
ja en parlarem amb els respectius consellers. Li agrairia que em
fes un comentari a les preguntes que li he plantejat i la resta
forma part del debat polític i n'anirem parlant al llarg d'aquest
mes i busques. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el portaveu Sr. Quetglas, per un temps de deu
minuts

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
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Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, en primer lloc,
en nom del meu grup també li vull agrair la seva compareixença,
i agrair-li també l'esforç que, 'aquells que hem d'analitzar els
pressuposts valoram, de presentar l'estructura homogeneïtzada
en relació amb l'any passat, perquè això ens facilita la feina. 

Realment, a part d'això, li he de confessar que poc més li he
d'agrair. Miri, hi ha un parell de coses prèvies. Jo record que
quan va començar el nou govern, vostès varen dir que la
Intervenció General desapareixia, no, la Intervenció General no
desapareix, qui ha desaparegut és l'interventor general, però la
Intervenció no, com és absolutament lògic. A mi em va
sorprendre molt aquesta història que la Intervenció
desapareixia, perquè una intervenció fa falta, i efectivament no
ha desaparegut la Intervenció, sinó només l'interventor.

Jo voldria treure a aquesta compareixença el seu caràcter de
compareixença informativa i fer preguntes per ilAlustrar la nostra
posició i les esmenes que presentarem, però és inevitable que
dins el discurs surtin alguns comentaris de tipus crític, perquè
d'alguna manera, efectivament, hi ha qüestions que són visibles
a primera vista.

I començarem per intentar esbrinar algunes de les coses que
ens intriguen, i després farem una valoració una mica més
general. Em referesc a la part de la seva conselleria que al nostre
judici té més interès per als ciut adans, en el sentit que la seva
conselleria té dues grans vessants, una que és molt domèstica,
molt de servei a les altres, però la responsabilitat en matèria
d'innovació tecnològica, crec que li dóna una dimensió especial
que val la pena esbrinar. En primer lloc, voldria queixar-me una
mica de la manca de transparència i de claredat de les memòries
en relació amb les xifres. Moltes vegades quan un llegeix la
memòria d'un programa determinat i després va a mirar quines
són les xifres, no és bo de veure, després de tres o quatre
lectures, la relació que hi ha entre una cosa i una altra i, per
tant, ara farem algunes preguntes.

En relació amb els programes de tecnologia,
telecomunicacions, recerca i desenvolupament tecnològic, és
a dir, el 521 A i B i 541, hi ha una sèrie de transferències que al
nostre judici, no veim que estiguin perfectament justificades.
Per exemple, el programa 521A telecomunicacions, una
transferència de 324.000 euros a Balears d'innovació
tecnològica, ens agradaria saber quina és la destinació
d'aquests doblers. Igual que al programa 521B de tecnologia,
675.000 euros a Balears d'innovació tecnològica, això ho ha
explicat una mica quan ha explicat els ingressos de Balears
d'innovació tecnològica, però no exactament on està adscrita
aquesta transferència. El programa 541A de recerca i
desenvolupament tecnològic, transferències corrents a
empreses públiques de la comunitat autònoma, no es determina
a quina empresa o a quines empreses van 408.000 euros, no ho
diu i a la memòria tampoc.

Aniré més a poc a poc perquè pugui prendre nota. 492.000
euros del mateix programa, 541A, a famílies i institucions sense
fi de lucre que suposam que tenen a veure amb les beques
d'investigació i aquest tipus de coses, però tampoc no hi ha
una clara correlació. De capital a empreses públiques dins el

mateix programa, 461.000 euros, ... en fi, tot el que són les
transferències corrents i de capital del programa 521 i 541 A i B,
una mica si ens poden explicar, són sis o set conceptes, no són
massa més.

De totes maneres, en relació amb aquest programa jo volia
establir una comparació amb el pressupost de l'any passat, i és
una comparació que realment no és gens favorable a aquesta
qüestió. Els quatre programes de recerca i investigació,
desenvolupament, telecomunicacions i tecnologia, veuen baixat
el seu pressupost en termes monetaris quasibé 800.000 euros.
Els quatre programes, incloent-hi tot, el 521A, 521B, 541A i
542A, la suma de l'any 2003 eren 11.290.000 euros, de l'any 2004
són 10.595.000. Això ens preocupa i en feim, en principi, una
valoració extraordinàriament negativa, ens sap molt de greu que
hagi desaparegut del discurs del Govern la prioritat per al
desenvolupament de la societat de la informació i de la societat
de la comunicació, i a més encara una cosa més greu, aquí s'hi
inclou un increment molt fort de capítol VI que són consums
propis del Govern, els mòbils que duen, les xarxes d'informació
internes del Govern estan inclosos en aquests capítols, a més
amb els increments més forts. El programa 512A de
telecomunicacions, on puja justament és en inversions per
dotar les telecomunicacions internes del Govern, per tant no hi
ha un impuls important en aquest tema i la veritat és que ens
pareix d'una especial gravetat.

Recerca i innovació, hi ha molta grandiloqüència a la
memòria, parlant de la necessitat de complir els objectius
europeus, del desenvolupament regional, de recerca i innovació
a nivell regional, i després el programa no arriba a 3 milions
d'euros que representa menys d'un 0,16% del pressupost. Hem
de recordar que el primer pla es va aprovar l'any 2001, hi ha
altres comunitats autònomes que ja anaven pel segon i tercer
i nosaltres encara no havíem aprovat el primer, i aquest
programa requereix un increment important per arribar a una
part important del producte interior brut regional i està molt
enfora d'arribar-hi.

Una pregunta concreta. Hi ha un increment a la secció 31 de
serveis comuns de 22,36 milions d'euros, que és un 26%, secció
31, serveis comuns, un increment d'un 26%. A la memòria no
s'aclareix de què són. M'agradaria informació sobre aquesta
qüestió.

Secció 32, ens territorial, hi ha 24 milions d'euros
d'increment, són tots la transferència de serveis socials a
Mallorca o hi ha alguna cosa més dins aquest capítol?

M'agradaria també una explicació sobre aquest canvi tan
important que hi ha en la variació d'actius i variació de passius
financers. Hi ha un increment molt important al capítol 9, de 6,2
milions d'euros l'any 2003 a 10,2, evidentment hi ha una
amortització del deute molt més important que l'any passat, però
al capítol VIII passa de 3,5 milions d'euros, la variació d'actius
financers, a 0,4, m'agradaria saber quina és l'explicació.

Sobre els ingressos, també voldríem lamentar el laconisme
de la memòria. Les explicacions sobretot pel que fa a l'evolució
dels ingressos tributaris, imposts directes i indirectes són molt
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lleus, i tal com ja ha dit el diputat Sr. Ramon, hi ha una certa
contradicció entre el que poden ser les previsions d'ingressos
especialment els impositius i el que realment hi ha en el
pressupost, és a dir si se suprimeix l'impost turístic, si hi ha una
rebaixa a l'impost de transmissions i successions, es fa molt
difícil entendre, a no ser que siguin una estirada molt important
per quadrar els pressuposts difícil de quadrar, com li deia el Sr.
Sampol, és molt difícil d'entendre que aquest increment
d'ingressos pugi amb imposts indirectes al voltant d'un 14%,
amb una pujada espectacular superior al 20%, si no ho record
malament de l'IRPF, i que els imposts indirectes també puguin
d'una manera molt considerable, i què passa amb la reducció per
a les desgravacions autonòmiques a les successions i
donacions. No sé, no queda molt clar com han fet aquesta
previsió d'ingressos i m'agradaria una explicació sobre aquesta
qüestió, encara que, tal com els gestos i els comentaris del Sr.
Sampol fan suposar, crec que és claríssim.

Em voldria unir també a una qüestió que vostè, Sr.
Conseller, no ha tocat en la seva exposició, que és la llei
d'acompanyament. La llei d'acompanyament d'aquests
pressuposts és d'una especial gravetat, no? La llei
d'acompanyament, tots ho sabem, és un imperatiu que sorgeix
després de reiterades sentències dels tribunals que deien que
la llei de pressuposts no podia ser el suport a canvis
estructurals i a canvis de lleis, i aprofitar les lleis tramvies per
ficar-ho tot amb una discussió distreta per la mateixa discussió
pressupostària. Bé, aleshores s'inventa la llei d'acompanyament,
que és una llei que teòricament ha de recollir les mesures
administratives, financeres, tributàries i de caràcter social que
són les mesures legals que acompanyen i justifiquen i emparen
l'execució d'un pressupost, i pel mateix mecanisme de generació
es converteix en una llei tramvia on es fa absolutament de tot.
I el més greu que es fa en aquesta llei d'acompanyament és,
efectivament, introduir-hi mesures de caràcter urbanístic i
d'ordenació del territori que, sense dubte, estic segur que
mereixeran una condemna dels tribunals, perquè aquesta llei
acabarà als tribunals, i aquesta llei realment és absolutament
infumable. Ja s'ha dit aquí, aquesta variació de nou lleis,
aquesta història d'amnisties urbanístiques ad hoc, a mida
d'ilAlegalitats determinades, aquesta variació de la matriu de sòl
rústic que, a més de consolidar les excepcions de les àrees
naturals d'especial interès d'Eivissa i Formentera, fa una nova
regulació de les àrees de prevenció de riscos, especialment en
relació amb el tema dels incendis, que l'únic que fa lògicament
és rebaixar el nivell de protecció d'aquestes àrees per permetre
les edificacions i les construccions, regulacions de caràcter
sanitari, creació d'empreses, de televisió autonòmica, etc., etc.,
efectivament jo crec que això mereix una crítica molt severa, ja
dic que aquesta no és una compareixença per fer polèmiques,
sinó una compareixença per a informació, però no podem deixar
d'afirmar que aquesta llei d'acompanyament se l'hauria de
repensar. I, malauradament, encara que probablement vostè no
és personalment responsable, és políticament responsable
d'aquesta llei, i vostè és la persona que ha de donar la cara per
una llei que jo estic absolutament segur que en el seu interior
no pot compartir, almenys en les formes, no em fic al fons, però,
en qualsevol cas vostè hauria de donar una explicació i hauria
de defensar, si és que pot, que jo crec que no pot, aquesta llei,
la presentació d'aquesta llei infumable en el Parlament. És molt

greu aquesta llei d'acompanyament, és un atemptat contra el
principi democràtic de transparència i de debat de qüestions
molt importants. Per tant, m'unesc a les crítiques del Sr. Sampol,
i supòs que en continuarem parlant, de tot això.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Vol la paraula ara, Sr. Conseller?
Té la paraula per contestar.

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

En primer lloc, agrair el suport del Grup Mixt. Respecte de
l'aportació d'Esquerra Unida i Els Verds, dir que en tema de
l'impost, en tema de la successió d'habitatges que ha fet unes
referències, ja tenim a la llei de mesures tributàries algunes
millores, com és un increment del 5 al 6% de deducció al tram
autonòmic, hi ha el tema de les donacions de pares a fills,
exemptes en un 85% , però dir-li que això són dues mesures i el
Govern té intenció de fer un pla d'habitatge i des del punt de
vista fiscal treballam també pel tema de l'habitatge. En aquest
cas, pensam que la quantitat del tema de l'habitatge té la
importància específica, però és una tramitació totalment
separada i necessita una profunditat que no s'ha de dur a la llei
d'acompanyament dels pressuposts. Al pla d'habitatges per a
joves es prendran mesures dins un pla separat que la
Conselleria d'Obres Públiques, bàsicament, i la conselleria que
jo represent en els temes tributaris, es veuran ampliades i
estudiam en aquests moments. Pensam que dins el primer
semestre de l'any que ve podran sortir a llum.

Vostè m'acusa de l'increment de l'economia en un 1,5%,
quan l'Estat espanyol té una perspectiva del 2,9%, jo crec que
si aconseguim invertir el signe de desacceleració econòmica
que hem tengut durant aquests darrers anys, veuran com
tancam el 2003, però tan estat tots de desacceleració
econòmica, això per mi ja és positiu. Per què no estan amb els
mateixos creixements que la resta de l'Estat espanyol, la resta
no, el conjunt de l'Estat espanyol, perquè dins aquest 2,9 hi
entra també Balears? Perquè la situació econòmica de les Illes
és la que tenim, és la que hem trobat en un procés d'acceleració,
que s'ha dit que era bo per part de segons qui, i amb un criteri
molt realista intentam aquest 1,5%. Li puc dir que a més em
sentiria molt satisfet si arribam, a l'1,5%, l'actuació que trobam
de l'economia no assegura increments espectaculars, i és un
tema que ja hem debatut alguna vegada, que els increments no
són impositius per ells mateixos, hem de saber  per què han de
ser positius aquests increments, voldríem un increment major,
però no creim que durant l'any 2004 es pugui donar, i creim que
un increment de l'1,5% és realista i és possible.

Hi ha hagut comentaris a la llei d'acompanyament,. que ja els
contestaré conjuntament.

Em diu que hi ha un estancament de la inversió real. Sí, hi ha
un estancament de la inversió real dins els pressuposts, i per
això hem hagut de dur una part de la inversió a través de les
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empreses públiques, i per això acudim a l'endeutament de les
empreses públiques, i aquell dèficit al qual s'ha referit, sobretot
el Sr. Sampol, el tenim, ho hem anunciat i en la mesura que la llei
(...) pressupostaria la complim en la part legal, i complint les
empreses senyalitzades en el 195, aquestes no les endeutam i
les que no estan senyalitzades perquè tenen o poden tenir
ingressos ordinaris superiors al 50% i tenen una funció a  preu
de mercat, les endeutam, perquè ens trobam en una situació en
què tenim més de 150 milions d'euros de despesa compromesa
pel Govern anterior, a què farem front, i alguna cosa de la nostra
política, molt de la nostra política volem fer, i consideram que
en aquest moment econòmic, no s'ha de demonitzar el tema del
dèficit; l'Estat espanyol té un marge del 3%, fins i tot si
incloguéssim aquest dèficit, no destrossaríem el balanç de
l'Estat espanyol enfront de la Unió Europea. Hi ha aquest
marge, l'Estat espanyol ho du a rajatabla, però nosaltres
consideram que la comunitat autònoma en aquests moments ha
d'actuar en funció de la política i no amagam que una part de la
inversió la feim a través de les empreses públiques i a través
d'un dèficit, a través d'un endeutament.

Em parla del tema dels ingressos de l'IRPF. Aquests
ingressos ens vénen donats per les previsions de l'Estat. Jo
voldria recordar que publicacions recents parlen que els
ingressos d'IRPF i d'IVA sobre el que havia previst l'Estat per
a les comunitats autònomes, l'any 2003, la previsió de
tancament sobre la previsió que ja hi havia hagut un creixement
ens parlen d'un 6,4% més i en el tema de l'IVA del 10% més
recaptat. Evidentment, quan l'Estat ha fet la previsió d'ingressos
d'IVA i d'IRPF de l'any que ve, ja compten les dades que té
enguany i d'aquí ens vénen aquestes dades. De pressuposts
virtuals en ingressos, crec que aquesta és una acusació, en el
tema d'ingressos, absolutament voluntarista, perquè, a més,
vostès han governat i jo ara puc cercar la xifra exacta, però no
m'equivoc molt quan el 2002 varen tancar l'any amb 1.847 o
1.842 milions d'euros, que el 2002 que els ingressos de l'ecotaxa
varen ser de sis mesos i eren de 20 o de 21 milions d'euros, una
cosa així, no m'equivoc de molt, varen tancar ja amb uns
ingressos de 1.847 milions d'euros, escolti, de què s'estranya
que el 2004 en perdem 1.859. Em diuen, bé, descompti 22 milions
d'euros i el milió i mig que deim d'imposts de successions, és
que amb aquests dos anys no podem créixer 35 milions quan
les recaptacions de l'IVA i de l'IRPF estan en aquest nivell.
Perdoni, si hi hagués aquest voluntarisme veurien que les taxes
les baixam respecte dels seus pressuposts, si tenguéssim
necessitat d'inflar ingressos, hagués colat molt més mantenir
les taxes als nivells que vostès les tenien. Com que no tenim
necessitat d'inflar els ingressos, en aquest tema baixam, perquè
hem vist que no complim, i no és cap acusació, supòs que eren
les previsions d'aquell moment i ara han baixat, i veim que la
recaptació dels darrers anys de les taxes no era la que s'havia
previst, però si hi hagués aquesta voluntat, hagués colat
moltíssim mantenir alguna cosa més, el mateix nivell i un petit
increment en la inflació. Jo crec que això no li hagués cridat
l'atenció, però és que no, els ingressos els tenim ben emmarcats
i especialment per l'increment d'IRPF i d'IVA. I són els que són,
si es fixa veurà que les taxes les baixam en funció d'una política
més realista i no té més importància, perquè cada govern fa la
seva previsió, però aquí ve donada molt per unes previsions de
l'Estat espanyol en aquest tema. I ja dic que l'increment

d'enguany damunt la xifra ja prevista, en l'IVA l'increment serà
del 10% damunt la xifra prevista, segons dades que va fer
públiques i que tenc aquí, i en tema d'IRPF, 6,4%, em sembla,
6,4% en conjunt, i crec que era 6 coma busques per al tram de
comunitat autònoma. En el tema dels ingressos, cregui'm que
continuen sent conservadors, perquè la prova és aquesta, que
el 2002 vostès ja varen recaptar 10 milions menys del que
nosaltres preveim, i creim que en dos anys seran 10 milions
més, i si vol el tema de l'ecotaxa i el tema de l'impost de
successions parlaríem de 33 milions. La previsió d'ingressos
d'enguany serà superior a la que vostès varen establir i és
normal. Tots els consellers d'Hisenda, normalment els ingressos
són superiors a aquest tema i gràcies a aquests ingressos
podrem (...) una part d'aquest dèficit ocult que vostès han
esmentat i jo també, algun pic, i torn a insistir que almenys el
conseller que els parla mai no ha parlat de forat, i es podrà
contrarestar amb una part d'aquests ingressos no prevists. Els
ingressos de la comunitat autònoma d'enguany s'aproparan
moltíssim, si no superen els ingressos prevists, aquí no hi ha
gato encerrado. En altres temes podríem parlar de temes més
virtuals i callaré, però en aquest dels ingressos no continuïn
per aquí perquè jo crec que podem demostrat-ho fàcilment.

Si els sembla bé el tema de la llei d'acompanyament el
tractaré un poc en conjunt.

Hi ha coses, quan em parla el representant d'Esquerra Unida
de pressuposts i de credibilitat d'aquest tema, bé, però és que
les conselleries que vostès manejaren sí que feren un
pressupost electoralista l'any passat, per favor, pensi que ara
el Govern té tota la informació, pensi una mica. El SOIB, què
feren?, com és possible que el SOIB pugi en despesa 1 de
personal el 62% i no han contractat una persona? Clar que no
pot parlar d'inversió, perquè vostès, per fer un pressupost
electoralista varen fer inversió i varen llevar capítol 1 de
despesa, li assegur que al SOIb no han contractat cap persona.
Vaja, és que jo no som una persona de l'enfrontament, però no
acusi d'electoralisme quan vostès, al SOIB han hagut de pujar
el pressupost de personal i no han incrementat una sola plaça
amb 0,62%, clar que hem hagut de llevar inversió per poder
pagar les places del SOIB que vostès varen desviar a inversió,
clar, jo ho comprenc, la conselleria va optar per vendre un
pressupost més guapo, però això no és seriós.

Em diu que en medi ambient hem baixat el pressupost,
perdoni, ha baixat un poquet, però no en inversions, ha pujat
moltíssim en inversions, a nivell de capítols 6 i 7, i si sumam les
empreses públiques que maneja la conselleria de Medi ambient
puja inversió, cream dèficit però pujam inversió, però dins el
pressupost el tema de la inversió en medi ambient s'incrementa,
de totes formes el conseller de Medi Ambient supòs que li
explicarà amb molt més detall. El mateix respecte de la meva
conselleria, baixam un 2%, i ho he dit al principi, però és que ho
baixam a un capítol de despesa corrent, que jo comprenc que
per a la política d’Esquerra Unida generalment no la valoren
positivament, és a dir que consideren que com més funcionaris
hi hagi millor. Nosaltres no pensam així, el nostre programa no
és d’incrementar l’administració per incrementar l’administració,
però el conjunt de la inversió de la conselleria nostra puja un



66 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 5 /  5 de novembre del 2003

 

2%. I si sumam la inversió que feim a través de qualque
empresa, suma molt més.

De totes formes, he de ser molt clar, els pressuposts de la
comunitat autònoma, el debat que hi havia quan abans
governava el Partit Popular, per raons històriques, del 97, d’un
pressupost inversor ha acabat; el pressupost de la comunitat
autònoma és un pressupost de serveis, governi qui governi.
Avui en dia ja no té sentit parlar de pressuposts inversors al
nivell que estiguem, sigui els que vostès varen presentar l’any
passat o el que presentarà el Govern en el futur, del color polític
que sigui; tenint les transferències d’educació i sanitat han
donat un gir total, i aquells temes que fèiem uns esforços el
Govern del Partit Popular per tocar el 50% d’inversió ha acabat,
és a dir, és un pressupost bàsicament de serveis. I com ha dit
el Sr. Sampol, tenint aquí les competències, que són creixents
en una forma molt superior a la seva despesa i a les seves
necessitats, en els IPC i en la possibilitat d’ingressos més seran
uns pressuposts de serveis i aquí haurem de treballar.

M’ha dit el tema de turisme, dir-li que, el conseller de
Turisme ho explicarà amb més detall, però bé, en el tema de la
Conselleria de Turisme baixa el seu pressupost; si vigilam les
inversions que feia en béns immobles s’incrementa
substancialment, és a dir que disposa per a gestió i promoció
d’uns 10 milions d’euros que l’any anterior, per a temes de
promoció, no pel tema de compra d’immobles, no pel tema de
compres d’estructures a Son Serra i temes d’aquest tipus.

El Sr. Sampol, bàsicament ens hem centrat quasi tot en la
Llei d’acompanyament. Hi ha un tema de la Llei de pressuposts,
m’ha demanat un poc d’explicació, jo crec que la principal
novetat de la Llei de pressupost, no de la Llei
d’acompanyament, és la creació d’un fons de contingència,
d’aquest 2%. Aquest fons de contingència l’hem hagut de
crear, això és una recomanació de la Llei d’estabilitat
pressupostària, per la possibilitat que encara aparegui qualque
factura més de dins els calaixos i per poder fer front a aquest
tema, ho cream per tenir un matalàs en el cas que aparegués
qualque despesa encara en aquest moment no controlada, o
qualque despesa no prevista que pugui sortir en el nou govern,
es vol tenir rigor pressupostari amb aquest fons de
contingència del 2%.

Què més podríem destacar de la llei? Que hem reduït el tema
dels capítols ampliables i n’hem posat tres més, també ho he de
dir, és a dir, n’hem llevat set i n’hem posat tres, hi ha en general
una reducció de crèdits ampliables. També dir que en el tema de
l’autorització de despesa que s’ha muntat l’autorització de
despesa dels consellers, és a dir que passada una quantitat de
500.000 euros s’ha de dur al Consell de Govern, i al contrari hi
havia una problemàtica greu, en la meva opinió, en el tema de
l’ib-salut, que, com hem dit, l’ib-salut maneja més pressupost
que el conjunt de la comunitat autònoma i que en el govern
anterior la despesa de l’ib-salut no passava pel Consell de
Govern i aquí hem considerat oportú, és a dir, la consellera de
Salut o antigament la consellera de Sanitat quan firmava com a
consellera de Sanitat despeses de més de 25 milions de
pessetes les havia de dur al Consell de Govern i quan firmava
com a presidenta de l’ib-salut no li duia, ho tenia limitat. Aquí

nosaltres hem fet una modificació, que sí hem augmentat el
tema dels consellers, però al contrari, l’ib-salut ha de passar pel
Consell de Govern a partir de 2 milions d’euros, és a dir que la
consellera de Salut, com a presidenta de l’ib-salut, no pot firmar
sense cap tipus de control del Govern, ha de passar autorització
del Consell de Govern, cosa que no es feia abans.

Del tema de la Llei d’acompanyament del pressupost, que
ha estat el gros de la intervenció, dir que, evidentment, el debat
no és avui que es produeix, es produirà, supòs, en el Ple del
Parlament, amb l’esmena a la totalitat, que és claríssim que
presentaran tots vostès, no tenc cap dubte, després de
l’exposició ha quedat molt clar; dir que la llei d’acompanyament
del pressupost és una llei que és un poc caixó de sastre o de
tramvia, s’han mencionat aquí una d’aquestes dues paraules,
crec que tramvia s’ha mencionat i que s’ha fet sempre per a
modificacions puntuals de lleis, que no justifica tal vegada una
tramitació completa en aquest aspecte.

A la llei del 2001 vostès varen modificar temes de la Llei de
finances, de la normativa aplicable a programes de fons
europeus, diversos articles de caça, articles de caça també que
nosaltres tocam; els temes de funció pública, de contractació de
personal; en matèria de sanitat també varen fer regulació sobre
temes d’aquest tipus, dels òrgans gestors de l’ib-salut, que és
el que modificam nosaltres; el tema del Consell Balear de Funció
Pública; el tema de guardes forestals; el que li deia del Servei
Balear de Salut, la regulació; varen fer també un canvi de
l’ordenació de l’activitat comercial, nosaltres també en duim un.
Sr. Sampol, és a dir ...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, no entrin en diàlegs perquè, a més, anam molt
malament de temps.

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

... temes que afectaven les lleis. Evidentment, el govern ha
pres possessió enguany i crec que en el seu dret està, és una
llei que té una tramitació com qualsevol altra i que du les
modificacions de política que ell creu oportunes a través
d’aquesta llei. La paraula abús o no, bé, doncs ho veurem al
llarg d’aquests debats, jo crec que no és el tema d’avui.

En el tema dels parcs naturals, una menció, el tema de
voluntarietat, de solAlicitud de voluntarietat. La solAlicitud de
voluntarietat, en la meva opinió, no queda limitada a l’entrada
en vigor, és a dir, la pot fer en qualsevol moment, fins i tot amb
posterioritat. Quins seran els parcs naturals? Bé, doncs, els
parcs naturals seran els que vulguin els ciutadans d’aquella
zona que siguin propietaris, perquè s’integraran o no
s’integraran.

Del sistema de recaptació, aquí sí que és un tema de la meva
competència; hi ha un tema de reforma, d’elevar a rang de llei el
sistema de recaptació. En primer lloc, vostè ho ha dit clarament,
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seguint el model de Galícia, per tenir cobertura, rang de llei
d’una cosa que era un decret, poca cosa més canviam. Però
també li vull dir que aquesta cobertura que li donam a rang de
llei, i aprofitam aquesta, la Llei de mesures tributàries i
administratives, perquè hi ha una sentència recent del Tribunal
Suprem on declara les factures d’aquest tema a centres d’IVA.
En aquest cas, li volem donar el màxim de cobertura legal,
perquè això suposaria als ajuntaments que nosaltres feim la
recaptació que no haurien de pagar l’IVA sobre la comissió, per
entendre-nos, que es queda la comunitat autònoma, el servei de
recaptació. Hem fet en aquest moment una consulta a l’Agència
Tributària, per tenir una consulta vinculant abans de donar la
passa. Com es pot imaginar, jo crec totalment justificat perquè
un Ajuntament com Alcúdia, un ajuntament mitjà, això li pot
reportar uns ingressos importants, que no deixarà, en haver de
fer nosaltres repercutir l’IVA, li augmentarà el percentatge de
recaptació. Primer elevar a rang de llei, com ha fet Galícia;
segon, és tenir el màxim de cobertura legal per al cas que
l’Agència Tributària ens contesta favorablement poder eliminar
l’IVA i que el tema seria en major benefici dels ajuntaments i no
en benefici de la comunitat autònoma. Bé, és una obvietat el
que dic, perquè no pot ser d’una altra forma. Aleshores, també
té aquesta altra faceta que sí hem estudiat i hem cregut oportú
tenir-ho el màxim fermat per si aconseguim aquest tema
beneficiar els ajuntaments.

Diu que la llei de ràdio televisió autonòmica l’hauríem
d’haver tramitat totalment nova. És a dir, jo crec que modificam
el tema del consell d’administració a 17 membres; mantenim la
presidència rotatòria, perquè tots els membres puguin ser
presidents. Tampoc hi ha tantes variacions per justificar una
tramitació totalment nova, en qualsevol cas és un debat que
podrem tenir.

El tema de cambres agràries, és un tema que no domin, però
crec que la dissolució és obligatòria i que el patrimoni d’entrada
passa a la cambra regional; aleshores aquí passa el patrimoni.
Crec que aquest és un tema que hi havia l’obligació de
dissoldre les cambres agràries, si no record malament.

El tema de la línia elèctrica de 66 quilovats, de si s’han
d’enterrar o no. Aquest és un tema que es va posar primer
precaució per una possibilitat que existís, i que la veritat estam
estudiant la necessitat o no d’aquest tema, i el conseller
d’Energia li donarà complerta resposta perquè és un tema que
tal vegada la raó per la qual es va posar pot quedar en aquests
moments fora de lloc; és a dir que supòs que aquí podria
presentar el mateix grup una esmena a aquest tema.

Bé, el tema de l’economia. L’economia no es comporta com
voldríem, nosaltres voldríem que l’economia es comportàs
millor, però hem de ser realistes i dir que el creixement, com he
dit abans, de l’1,5% és l’esperat i desitjat en aquest moment, és
a dir que me donaria molt per satisfet que hi hagi aquest canvi
de signe. Que l’Estat espanyol creix un 2,9, doncs perfecte,
gràcies a què l’Estat espanyol creix un 2,9 ens estirarà una mica
del carro i el turisme de la resta de l’Estat vendrà aquí.

Que amb l’endeutament de les empreses públiques me diu
que burlam l’ortodòxia financera. Bé, però bé, és a dir, jo crec

que en aquests moments he explicat que el Govern té necessitat
de fer unes inversions en el tema mediambiental, en el tema de
depuració d’aigües, en el tema que si el Parc Bit ho volem
rellançar doncs hem d’oferir locals, hem d’oferir immobles
d’oficines. Vostè diu que no seria el camí adequat
l’endeutament, supòs que no ho diu perquè aquest tema, fins
i tot , la inversió en el Parc Bit, les autoritzacions d’endeutament
varen passar pel Consell de Govern que vostès estaven
asseguts; que no, que a mi no me cau cap anell per reconèixer
que crec que a mig termini...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, no facin diàleg.

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

... no hi ha cap anell per reconèixer que aquí duim un
endeutament perquè hem de fer la política i hem d’aconseguir.

Que el sistema de finançament autonòmic no és el millor.
Evidentment, jo no voldria allargar-me i hem dit que el sistema
de finançament d’educació ho hem de posar en marxa, és a dir
la revisió tal com preveu; no entenc per què el govern anterior
no ho va posar en marxa, en base a la Llei de transferències.
Doncs, jo no he trobat el document, no hem trobat el
document...

(Remor de veus)

... però els documents, la Llei de transferències diu que el
camí per millorar la transferència, un dels camins que dóna, és
quan hi ha un increment del 3% de la població educacional
respecte de la mitjana de l’Estat, i aquest estudi jo no l’he
trobat, però no dic que no ho posassin, és el que feim en
aquest moment.

El Sr. Quetglas deia que la Intervenció General no
desapareix, jo almanco no record aquestes paraules que
diguessin que la Intervenció General desapareixia, i si es va dir,
evidentment, el que es va intentar dir és que la Intervenció
General s’intentaria professionalitzar, és a dir que en lloc de ser
un càrrec polític, no ho fos, en aquest tema és la línia.

Me sap greu el tema de falta de transparència en la
documentació, en els pressuposts, aquí mea culpa en el sentit
de la novetat, amb la falta d’experiència, perquè discreparem
amb tota la resta, però aquest sí que és un tema que no volem;
de fet, el mateix dia que els presentàvem al Parlament els vàrem
penjar en el Parlament a la web perquè tothom tengués tema, és
a dir, és un tema que deman excuses i punt més.

Jo crec que el conjunt de la inversió en innovació la
mantenim. És cert que enguany no hem pogut fer l’esforç
pressupostari en aquest tema, perquè tal vegada la conselleria
és conscient de la situació pressupostària; sí que és cert, i
aleshores han mantengut el nivell en temes d’innovació i de
recerca, els mateixos temes. I aquí dir que l’esforç ho feim en
continuar amb unes línies que, a pesar que no estiguem
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totalment convençuts que siguin les perfectes, creim que s’han
de donar el mínim de dades possibles per crear un clima de
seguretat, i que mantenim al màxim aquests temes. També cal dir
que si ajuntam el programa de la Fundació IBIT puja bastant, si
el programa de ciutats digitals, que és l’únic que estam
pendents de confirmació, tenim la confirmació de paraula i per
això ho hem posat aquí, però no ho tenim firmat pel Ministeri,
és una inversió de 4 milions d’euros al llarg de tres anys.
Aleshores hi haurà un increment important de la inversió en
temes d’innovació, conjuntant aquests temes.

Després passaré la paraula, de la secció 31, de serveis
comuns, escolti, me diu que, bé, i jo ho he citat que hi ha una
crescuda grossa; sí, sí, me diu que hi ha una crescuda grossa
i els serveis comuns bàsicament és la partida de telefonia fixa i
mòbil dels membres del Govern, com vostè m’ha dit d’aquest
telèfon que jo empr, i de la telefonia fixa és la partida més
important. Però és que aquesta partida que hi ha aquest
increment important dins els serveis comuns, dins el capítol 2,
és un plurianual que no s’ha trobat, la pujada d’aquest 256%
(...) per un plurianual que hi hem de fer front, que aquí,
l’increment més important d’aquesta partida de serveis comuns
que correspon a aquest tema doncs ve d’un plurianual que es
va fer me pareix que a principi de l’any 2003.

En el tema d’ens territorials me deia a què era deguda la
pujada, i crec que ja vostè apuntava la resposta. La pujada de
transferències als consells insulars ve donat pel tema de l’IBAS
al Consell Insular de Mallorca i unes pujades de l’actualització
de la llei a Menorca i a Eivissa, unes actualitzacions petites dels
conceptes de la llei. Bàsicament, el gruix ve de la transferència
de l’IBAS, bé de l’IBAS, de part de l’IBAS, perquè no tot, és a
dir, una part quedarà integrada després a la Conselleria
d’Hisenda.

En el tema de previsió d’ingressos li donaria per contestat
amb el que he dit abans.

M e torna dir el tema de la llei d’acompanyament, era vostè
que havia dit això de la llei tramvia i que feim una llei d’amnistia
urbanística per a una persona. Tot menys per a una persona, no
es fa cap llei per a una persona, jo crec que aquesta llei, l’article
d’aquest tema parla de més de 250 metres respecte de la mar i
que una sèrie d’urbanitzacions o xalets o cases rústiques es
veuran afectades, però no és un tema que sigui per a una
persona concreta, perquè evidentment si es fes una llei per a
una persona sí que estaríem davant un tema ilAlegal, és a dir no
es pot fer una llei per a una persona. És un tema general d’una
problemàtica que uns ajuntaments han donat unes llicències
legals, no ilAlegals, com s’ha dit aquí, que, a més, el consell
insular ha informat favorablement i ho ha recepcionat, i
aleshores ens trobam que les dues autoritats en matèria
urbanística han actuat d’acord amb la legalitat, o creient que
actuaven en la legalitat, no hi ha hagut una discrepància entre
l’actuació dels ajuntaments i el consell insular. I aleshores aquí
es fa una llei per donar solució a uns temes de la legalitat
d’aquestes llicències que han atorgat uns ajuntaments.

I després hi havia una sèrie de preguntes concretes que, si
no li importa, el secretari general li contesta.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, un moment per favor, perquè si no, no quedarà gravat
per al Diari de Sessions , li atraquen un micròfon. Per tant, té ara
la paraula la Sra. Dolça García, secretària general tècnica.

LA SRA. SECRETÀRIA GENERAL TÈCNICA (María del
Dulce Nombre García i Caballero):

Sí, era per fer un petit aclariment al Sr. Quetglas damunt les
partides que havia indicat, de la Direcció General, la DGTIC, que
sí que és ver que la DGTIC és la responsable de fer la
transferència a BITEL i que aquesta transferència es troba a dos
programes: un al programa 502 1A, on hi ha una transferència
de capítol 4, de 323.835 euros; i l’altra es troba en el capítol 7 de
l’altre programa, del 52 1B, per un import de 675.000 euros. Això
és el total de la transferència que se li aporta a BITEL.

Després, quan comentava també l’increment que havia
sofert aquesta direcció general quant a capítol 6, i és
bàsicament pel tema que ha de dur endavant el Pla director
sectorial, una millora de la cobertura a les Illes i dur a terme
l’administració digital, dins aquest capítol 6.

I quant a la Direcció General de Recerca i Desenvolupament
Tecnològic, les partides que deia indiquen el tema de les
beques, a capítol 4, i també fan unes beques predoctorals, unes
borses de viatges que estan dins aquest capítol 4. I bàsicament
és això.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò, gràcies. Intervé ara el Director General de
Pressuposts.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE PRESSUPOSTS (Bernat
Antoni Salvà i Alloza):

Moltes gràcies, Sr. President. També voldria fer una
aclariment al Sr. Quetglas quant als capítol 8 i 9 del pressupost
de despeses. El capítol 9, la variació dels passius financers,
bàsicament és l’amortització del deute que en aquest moment
té la comunitat, l’any passat era de 6.200.000 euros i enguany
per a l’any que ve serà de 10.243.000.

Quant a la variació d’actius financers, bàsicament, és a dir,
conjuntament a la comunitat el capítol 8 són 433.000 euros;
l’any passat eren 3.494.000. I això, bàsicament, són aportacions
de capital a distints ens. Veig que enguany per al pressupost de
l’any que ve hi ha dues partides: una corresponent a la
Conselleria d’Agricultura, jo en aquest moment no li puc dir
l’aportació quina és, a quina empresa és, és una aportació de
capital, una ampliació de capital; però li puc dir que l’any
passat la Conselleria d’Agricultura ja la tenia, és a dir deu ser
un procés periodificat, un compromís de la Conselleria
d’Agricultura.
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Quant a la secció 31, que hi ha 180.000 euros, que en total
puja a 433, això és l’ampliació de capital de la comunitat
autònoma que ha de fer a ISBA, que també hi havia un Consell
de Govern anterior que preveia una ampliació de capital
progressiva i que els 180.000 euros són l’ampliació de l’any que
ve per a ISBA.

També, per completar l’explicació del conseller de la secció
32, prové de l’actualització. També s’incorpora el tram que falta,
d’acord amb la Disposició addicional cinquena de la Llei
14/2001, de serveis socials, que és aquella que preveia per a
Menorca arribar fins a 150 milions de pessetes, que s’havia de
fer d’una forma progressiva per equiparar els serveis que hi
havia a les illes, tant de Menorca com d’Eivissa, i a Eivissa
aquesta quantitat havia d’arribar fins a 400 milions de pessetes,
segons record de la Disposició addicional. Això està previst.

La transferència a l’IBAS per al Consell Insular de Mallorca
és de 27, 234 milions d’euros.

Hi després hi ha la baixada que ja ha dit el conseller, que
correspon al fons de cooperació municipal, de 6 milions
d’euros, que es traspassa a la Conselleria d’Interior. Com a
resultat li dóna la diferència de 24 milions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Havia acabat, Sr. Conseller? Gràcies.

Ara toca passar al torn de rèplica i contrarèplica, amb un
temps de cinc minuts. Però ja devem tenir el conseller d’Interior
que compareix a la següent compareixença i per tant anam
retardats i serem molt estrictes en el compliment del temps.
També faria un prec a les senyores i senyors diputats, que, si
bé hem entrat al debat de la Llei d’acompanyament, crec que ara
hauríem d’evitar abundar en qüestions sectorials de la llei
d’acompanyament i plantejar-les al conseller responsable de la
matèria, per no fer un debat que, com ja ha dit el conseller
d’Hisenda i Pressuposts, no té el detall de determinades
informacions. En qualsevol cas, és un suggeriment d’aquesta
presidència, vostès sabran.

Pel Grup d’Esquerra Unida i Els Verds, té la paraula el Sr.
Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President, intentaré ser molt curt. A veure, una
primera afirmació: s’ha invertit el signe de l’economia i està
millorant, i segueix dient que preveu un creixement d’un 1,5%
el 2004. Miri, Sr. Conseller, al final del 2004, si vostè segueix
sent conseller i jo segueix sent diputat, jo li faig una aposta, em
jug un cafè amb vostè, si puja un 1,5% li pag jo i li assegur que
tenc ganes de pagar-li, però crec que me l’hauria de pagar
vostè, sincerament, crec que no serà. Però vostè ha dit que me
pareix molt important, sobretot venint d’un representant del
Partit Popular i del Govern, diu: els increments de l’economia,
per si sols, no són necessàriament positius. M’agradaria també
que això ho captin determinats mitjans de comunicació que
feien grans editorials i grans titulars quan algú del govern

anterior havia dit coses semblants, simplement. En això hi estic
d’acord amb vostè, que no necessàriament, no sé si estan
d’acord el Sr. Rato i molts més, però per a mi sí que hi estaria.

Crec que vostè m’ha contestat amb un to d’agressivitat, que
era innecessària, parlant del SOIB i no sé quines coses més;
simplement deixar una constància i molt modestament
preguntar-li a veure si m’havia equivocat, que no som massa
expert en aquests temes, si hi havia una reducció de les
inversions, veig que hi ha una reducció. I vostè diu que els
pressuposts de la comunitat autònoma no són inversors, que
són bàsicament de gestió; però, clar, vostè no era diputat la
passada legislatura, però saben què deien d’aquestes coses
que no se’n feien d’inversions. Simplement volia constatar,
veig que no m’ha dut la contrària, per tant constatam que això
és així.

També crec que constatam, miri, això dels ingressos de
l’IRPF no són virtuals; que, en tot cas, altres coses sí serien
virtuals, i jo li deman que ens expliqui les altres coses i en
qualsevol cas sí crec, no ho havia dit abans, però ho dic ara, sí
crec que són bastant virtuals, i si no fos així, el que jo li havia
dit abans, es redueix l’aportació de l’Estat, desapareixen
aquests ingressos que feien uns ciutadans que no eren els de
les nostres illes i augment l’aportació via fiscalitat, augmenta
molt, l’aportació, o es preveu que augmenti, dels ciutadans
d’aquestes illes, la qual cosa en realitat és un augment de
fiscalitat.

Miri, jo no puc evitar parlar del tema de la llei
d’acompanyament, i en aquests moments, no, no en parlaré
molt, però és que el Sr. Conseller ha fet una afirmació que jo
voldria que l’explicàs. D’entrada, en relació amb els parcs
naturals, no és que es deroguin, però batem un rècord mundial,
tendrem el parc natural més petit de tot el món, un parc natural
que el podem situar dins aquesta sala, dins aquesta sala cabrà,
el parc natural de Cala d’Hort, és important això, deu tenir
alguna funció administrativa o no sé què relacionada amb la llei
d’acompanyament.

Ah, per cert, en el tema de l’habitatge jo he entès, el Pla
d’habitatge, que eren mesures fiscals, per això sí que farà falta
una llei, però tota la resta, no, aquí amb la llei
d’acompanyament. Bé, la pregunta és molt concreta, ah, sí, ho
tenia apuntat, el sistema de finançament no és adient. Jo li
agraesc moltíssim que vostè hagi dit aquestes coses, li agraesc
moltíssim, perquè també el que s’havia dit a la legislatura
anterior, o l’endeutament de les empreses públiques: aprofiten
les empreses públiques per endeutar-se, enganyen els
ciutadans, no sé què, tot això una que és companya seva del
Govern en aquests moments deia aquestes coses.

No, miri, l’amnistia urbanística no és per a un senyor, per
cert diu una cosa que s’havia fet legalment, no sé per què els
tribunals diuen que no és legal; diu: hi ha urbanitzacions també.
Per favor, Sr. Conseller, jo sabia molts de desastres
urbanístiques de l’illa d’Eivissa, molts, per exemple que un
ajuntament amb majoria absoluta del PP ha aplicat durant anys
un pla de delimitació de sòls urbans que és completament
ilAlegal; però jo, urbanitzacions situades entre els 250 i 500
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metres de la costa no en conec i li deman per favor que me digui
quines són aquestes urbanitzacions, perquè me semblaria un
escàndol brutal. Ja sé que no tenc massa sort, jo pregunt
l’esmena que va presentar el PP sobre els urbanitzables de la
costa a qui afecten i no aconsegueix que ningú me contesti,
però vostè ha afirmat que hi ha urbanitzacions també, se me
posen els pèls de punta i li deman, per favor, que digui quines
són aquestes urbanitzacions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. El Sr. Sampol, pel Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President. I efectivament coincidesc amb
el Sr. Ramon que aquest diari de sessions serà una mina, un
llibre de consulta obligatori a totes les nostres rèpliques,
perquè, efectivament, hi ha hagut l’alAlusió que algú havia
propugnat una desacceleració; naturalment, me don per alAludit
perquè he acabat les tiretes de les rapinyades que m’han pegat
en aquest tema i puc dir una cosa que va dir vostè, que els
creixements per si mateixos no sempre són prou positius. Un
creixement d’un 9% de la construcció a les Illes Balears és
negatiu, un creixement del 20% del sector agrícola per ventura
seria positiu a les Illes Balears. I en aquesta cadira que vostè
seia em demanaren, bé idò quin creixement seria el bo per a
vostè? I jo vaig dir mirin a Balears entre un 6% que ens provoca
una explosió demogràfica i un 0%, jo em quedaria amb un 3%.
Idò per dir això m’han dit de tot i vostè m’ha dit una cosa
similar en aquest moment. Dic això perquè quedi en el Diari de
Sessions perquè en tornar-hi els remetré a aquesta comissió.

Bé efectivament vostè ha fet una intervenció que està dins
allò que seria la doctrina econòmica de la social democràcia. És
a dir, l’endeutament no és negatiu per si mateix, molt manco
quan els interessos estan barat, s’ha de donar serveis a
l’administrat, ara no és això allò que ens prediquen, no és això.
Clar què passa? Que l’Estat ha fet un gran negoci amb les
autonomies, ha fet un gran negoci perquè ha transferit uns
serveis públics que són deficitaris, de cada vegada la població
exigeix més i estam madurant i ens estam desenvolupant i
paralAlelament ha rebaixat els tributs propis de les comunitats
autònomes i dels ajuntaments i clar que en Ruiz Gallardón ha de
pujar els imposts si li peguen un ventall amb l’impost
d’activitats econòmiques, Manacor que els ha d’augmentar i
Inca, encara que estiguin governats pel Partit Popular i vostès
han de fer aquestes tècniques per quadrar els pressuposts.
Mirin, preveure un 6% d’increment d’IRPF amb un creixement
previst del 3% a nivell d’Estat pot ser positiu, ara vostè amb
una previsió del creixement a nivell estatal del 50% no pot
preveure el mateix increment dels ingressos. És a dir, si vostè si
creix un 50% d’allò que creixerà l’Estat ha de preveure un
increment de recaptació el 50% d’allò que preveu l ’Esta t  i
aquesta és la realitat.

I finalment per acabar perquè anam molt malament de
temps..., a sí el conseller Pons, cerqui el Diari de Sessions
perquè trobarà un treball magnífic. Va presentar una
comunicació en el Parlament sobre el dèficit d’educació a partir
de l’explosió demogràfica de la població escolar, és una gran
comunicació, un treball ben documentat que naturalment es va
reclamar reiteradament en el Ministeri d’Educació una revisió
del finançament. I finalment perquè s’ha publicat i vostè ha
insistit en què s’han trobat amb un 30% de la capacitat de
despesa compromesa, la meva experiència personal va ser que
el primer any a la conselleria l’any 99 vaig trobar prop d’un 30%
de la despesa compromesa entre plurianuals i entre
convocatòries d’ajudes que no tenien la dotació pressupostària
equivalent i naturalment vàrem haver de fer com deim al poble
l’ullastre esbrancat. Per tant, no s’han trobat res de l’altre món,
és una pràctica usual i deixin de fer victimisme i a partir d’ara
assumeixin la responsabilitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Intentaré ser molt breu. Insistir en el
tema dels ingressos i l’IRPF. Efectivament deia ho deia el Sr.
Sampol però jo donaria una passa més encara. És a dir, vostè
diu que la previsió d’increment de l’IRPF a nivell de l’Estat és
de l’ordre del 6%, a mi m’ha semblat entendre això quan vostè
llegia el diari Expansión i aquí a Balears parlava d’un 7%. En
canvi les previsions de creixement d’imposts directes que vostè
preveu en aquests pressuposts és de l’ordre del 14% i crec, no
tenc la dada aquí perquè no tenc a mà en aquests moments els
pressuposts de l’any 2003, però en qualsevol cas crec que
l’increment de l’IRPF 2004 en relació al 2003 és encara superior.
M’agradaria que m’ho digués, vostè dels 188,8 milions d’euros
que preveu ingressar per la participació de l’IRPF l’any 2004
quin percentatge d’increment representa en relació a l’any
2003? I si aquesta xifra quadra amb la previsió d’increment de
l’IRPF a les Illes Balears deflactat, com diu el Sr. Sampol, amb la
diferència d’increment de creixement esperat a l’economia de les
Illes Balears en relació al total i després tendrem una mesura
objectiva si és veritat que s’han estirat o no els ingress o s  o
s’ha fet aquest exercici de rigor del qual vostè presumia.

Quan jo he parlat de falta de transparència i amb això vull
ser just, no m’estic referint a què vostè practiqui la manca de
transparència, m’estava referint en concret que quan les
memòries no expliquen bé els números que vénen al darrera es
fa molt difícil establir la correlació entre allò que una unitat
administrativa o un programa diu que farà i els doblers que
aplicarà per fer allò que diu i aleshores moltes vegades les
memòries són molt lacòniques, molt burocràtiques, estan
escrites d’una manera un poc per cobrir l’expedient i jo crec que
la Conselleria d’Economia i Hisenda hauria de ser més exemplar
en relació a això perquè és la que té la responsabilitat
pressupostària i a això va referida la manca de transparència, no
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m’estic referint a què vostè no faci una política transparent,
almanco de moment no tenc cap indici per poder-ho assegurar
i per tant, no ho assegur. M’estava referint a això només.

I bé, jo em sap greu no seguir fidelment les recomanacions
del Sr. President, però no podem deixar de parlar de la llei
d’acompanyament. Clar vostè diu que som jo el que he parlat
d’amnistia urbanística i vostè diu que no, que no és una
amnistia urbanística i molt manco feta a mida d’una ilAlegalitat
concreta. Bé, home això evidentment no suposa el nom i
llinatges, però jo si parl de totes aquelles persones que duen
barba, que tenen les inicials G.R., que tenen el seu despatx de
feina en el carrer Palau Reial i a més són consellers del Govern,
home estic parlant d’una persona en concret no estic parlant
d’una multitud indeterminada. Aleshores d’això se’n diu un
vestit a mida perquè la pregunta que li faig és immediata, quines
altres obres estan afectades per aquesta regulació? El conjunt,
em facin la llista, no vostè, però li deman a vostè com a
responsable de la llei d’acompanyament que li demani a qui
sigui, als seus companys d’Eivissa, o del Govern o de la
consellera d’Obres Públiques, Habitatge i Transports, algú que
faci aquesta llista i veurem quants són les que hi entren.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Quetglas. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Jo no he dit que s’hagi invertit
el signe de l’economia, esperem que al llarg del 2004
s’inverteixi, encara no tenim la constatació de què s’hagi
invertit el signe de l’economia. Allò que sí esperam és que
s’inverteixi aquest tema. Sí coincidim amb una cosa molt clara,
els dos volem pagar el cafè i alguna cosa més perquè tots dos
volem que l’economia vagi bé i m’alegr d’això.

Quan em referia a allò que era virtual, allò que li he dit i li he
hagut de dir amb una certa duresa, de què el pressupost del
SOIB l’any passat era virtual, jo no entenc com es va poder
pressupostar el capítol 1 de l’any passat. A això em referia quan
he dit que alguna cosa dels pressuposts era virtual.

Vostè em parla de l’endeutament. Nosaltres defensam que
a mig termini no hi hagi endeutament, el que passa és que a
moments determinats ens veim forçats a l’endeutament. Si la
situació financera fos una altra, tal vegada no hauríem d’acudir
a ella perquè l’endeutament a llarg termini, som partidari de
l’estabilitat pressupostari a mig termini, en aquest moment no
la practicam i la duim en aquesta via perquè consideram que els
ciutadans de les Illes Balears volen solucions, el ciutadà de les
Illes Balears no vol que un Govern plori o que la culpa és de
governs anteriors. És a dir, això no és la resposta que esperen
els ciutadans de les Illes Balears i per donar respostes als
ciutadans respostes als ciutadans de les Illes Balears hem
d’actuar en les mesures legals que tenim. Per tant, acudim al

tema de l’endeutament, en els casos que la llei ens permet en
aquest tema.

No faré cap menció a la llei d’acompanyament del
pressupost, seguint la recomanació del President...

(Algunes rialles)

Algú li ha de fer cas.

El tema de la desacceleració. Sr. Sampol escolti, vostè ha
posat dos exemples molt ben posats. És a dir, un creixement
desmesurat en el tema de la construcció seria dolent i un
creixement desmesurat en el tema agrícola no és dolent, ho
compartim. Jo he dit que el tema del creixement ens ve molt
referit per una política que pugui dur que tots els ciutadans
d’aquestes Illes puguin tenir un lloc de feina, aquest és el
creixement. És a dir, jo no m’atreviria a xifrar, com vostè ha fet,
en un 3 o un 3,5%, jo crec que l’objectiu seria que trobessin
feina, però també amb el tema que això no produís un efecto
llamada. És a dir, aquest és l’objectiu de creixement.

Repetir el tema que l’endeutament a llarg termini, ningú vol
estar endeutat. És a dir, molts de nosaltres tenim tal vegada un
crèdit, però tothom s’estimaria més no tenir-lo, però de vegades
per poder aconseguir fer un estalvi, una inversió, o tenir una
casa acudim a un crèdit. Aleshores en aquests casos és
adequat acudir a un crèdit. Si hem d’acudir al crèdit per pagar
despeses corrents l’única cosa que estam fent és la pilota més
gran i aleshores no és adequat.

Em torna a insistir en el tema dels ingressos. Escolti, el tema
dels ingressos l’Estat espanyol el que ens diu és allò que ens
transferirà a compte i aquesta és la quantitat que hem
pressupostat. És a dir, no hem de fer l’esforç que vostès estan
dient, no és una xifra que nosaltres calculam des d’aquí. L’Estat
en temes d’IVA i d’IRPF ens fa la xifra que ens cedirà a compte,
després farà en el balanç la liquidació definitiva i aquesta és la
xifra que pressupostam. Enguany he dit que la xifra de la
liquidació i serà la liquidació del 2002 ens permetrà..., és a dir,
serà major, no estam fent un esforç a veure si l’IRPF o l’IVA el
creixement que tenim. Allò que pressupostam és d’entrada allò
que ens dóna l’Estat, és la tècnica que s’ha fet sempre i la que
és correcte en aquests casos. Aquí sí que actuam damunt les
previsions de les transferències que rebrem. Diu bé, haurien
d’actuar vostès deflectant perquè al final hauran de tornar els
doblers a Madrid. Bé, no ho crec, sempre el tema és que els
ingressos són majors. 

I contestant al Sr. Quetglas, per no haver de tocar el tema
una altra vegada. Allò que he intentat dir respecte el 2003 és
que el creixement de l’IRPF, les xifres que es manejaven a finals
d’agost era un 7% més de la recaptació ja prevista, que ja era un
increment, és a dir, que damunt la recaptació del 2003 prevista
en els pressuposts de la comunitat autònoma, hi haurà un
increment d’un 7%, no respecte el 2002. No m’he explicat bé i en
el tema de l’IVA és el 10% damunt la recaptació, és a dir, la
informació que ens ha facilitat el ministeri i s’ha publicat és que
damunt ja el previst les recaptacions anaven per damunt i amb
aquesta base d’allò que estam recaptant enguany, supòs que
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és allò que ens han donat les previsions de les recaptacions de
l’any que ve, o de l’any 2004. Aquesta tècnica pressupostari
per a aquest tema és aquesta transferència que ens anuncien a
compte. Tal vegada som jo que no m’he explicat bé. 

Damunt el tema de finançament de l’educació. Dir-li al Sr.
Sampol que evidentment allà on s’ha de presentar el tema del
nou finançament d’educació és davant la Secretaria d’Estat
d’Hisenda i no davant el Ministeri d’Educació, tal vegada per
això no li varen fer cas.

El tema del Sr. Quetglas de l’IRPF crec que li he contestat i
evidentment amb la més bona voluntat prenc nota de millorar
les memòries de cara a l’any que ve perquè siguin el més clares
possibles. Ens podem equivocar però sí que la política de
transferències crec és obligació i l’assumesc d’una forma total.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara sí per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Primer de tot agrair al conseller i alts càrrecs que l’acompanyen
la seva compareixença aquí, així mateix agrair-li les aportacions
que ens ha fet respecte a les seccions 14, 31, 32 i 34 i nosaltres
ens cenyirem a la compareixença que era la pròpia d’avui que
era la d’Economia, Hisenda i Innovació perquè fa més de dues
hores que estam en aquesta sala i realment jo he de dir que en
aquesta sala existeixi una mica d’agnòsia per part dels grups de
l’oposició perquè resulta que aquests pressuposts són
realment condicionats per allò que s’ha trobat després de 4
anys de fer els pressuposts el pacte de progrés. O sigui que ens
trobat una economia dins la UCI i encara que al Partit Popular
seguem bons metges, la veritat és que l’operació és complicada.

Bé, aquesta conselleria, ens limitarem a aquesta conselleria,
actua com a centre gestor de serveis i de suport al conjunt del
Govern, llavors amb l’exposició que ha fet el conseller i les
contestacions. També dir que ja era hora que vengués aquí un
conseller perquè, una altra vegada, després de 4 anys avui hem
tengut un conseller que ha anat responent a totes les coses que
s’han presentat aquí, no ha quedat res pendent de contestació.
Per tant, és d’agrair-li i supòs que també per part de l’oposició
serà d’agrair aquesta sinceritat i aquesta claredat en les
respostes. 

A més agrair l’esforç realitzat per aconseguir aquesta
igualació del finançament per habitant entre illes, recollint els
acords adoptats en els convenis de colAlaboració signats entre
el consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera i el
Govern balear i la construcció de determinades infraestructures
que no s’hi havia fet front abans. Així mateix també s’observa
que s’ha realitzat una distribució més eficient d’una manera o
d’altra veim que hi haurà més inversió i que aquesta inversió al

final es produirà reduint els capítols de despesa corrent i que
també existeix una contenció d’allò que és despesa de personal.

Així doncs les característiques dels pressuposts del Partit
Popular, a diferència dels del pacte és que des del Partit Popular
sense exigir major esforç en el contribuent és capaç de donar-li
més prestacions i és per tant, capaç de complir les seves
promeses electorals com és la reducció progressiva de l’impost
de successions. 

Satisfets també perquè en tecnologia i comunicacions té
previst el desenvolupament del Pla director sectorial de
comunicacions, que a més segueix introduint millores en el
sistema d’administració digital i que és important l’aportació
que realitza el Parc BIT per al desenvolupament de projectes
tecnològics i transferències de tecnologia relacionades amb els
sistemes d’informació i telecomunicacions.

En definitiva i per acabar, donat aquesta exposició tan clara
del conseller, li volem manifestar el nostre suport en aquests
pressuposts i ressaltar que de cap manera no podem compartir
l’opinió aquí, ja hem dit per què, perquè és allò que hem rebut
d’aquests darrers 4 anys i observam uns pressuposts
homogenis, amb una unitat de criteri i que segurament obeeixen
al benestar dels ciutadans, mentre que els pressuposts del
pacte eren (...) i compartimentats per donar compliment a les
diferents quotes de poder dels diferents partits que componien
el pacte.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Té la paraula el Sr. Conseller
per contestar si vol?

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

Moltes gràcies. Agrair al Partit Popular el suport als
pressuposts i agrair-li la seva confiança.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò conclòs aquest debat només em queda agrair
la compareixença del Sr. Conseller i les seves explicacions, els
alts càrrecs que l’han acompanyat.

S'aixeca la sessió. Tornarem a començar d'aquí a 10 minuts
amb la compareixença de l’Hble. Conseller d’Interior. 
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