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comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005. En
primer lloc demanaria si hi ha substitucions.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, Sr. President. Simó Gornés substitueix Joan Font.

LA SRA ABASCAL I JIMÉNEZ:

Sí, Sr. President. Patricia Abascal sustituye a Francesc
Quetglas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia,
Hisenda i Innovació, per tal d'explicar el Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2005 (RGE núm. 6829/04).

No havent-hi més substitucions passam a la compareixença
de l’Hble. Sr. Conseller d’Economia, Hisenda i Pressuposts, Sr.
Lluís Ramis d’Ayreflor, per tal d’explicar els seus pressuposts,
de la seva conselleria. El Sr. Conseller compareix acompanyat
dels següents alts càrrecs: la Sra. Maria Dulce García Caballero,
secretària general; IlAlma. Sra. Encarnación Padilla Baena,
directora general de Tecnologia i Comunicacions; IlAlm. Sr.
Bernat Salvà Alloza, director general de Pressuposts; i IlAlma
Sra. Marta Jacob Escauriaza, director general de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació.

Té la paraula per fer la primera explicació el Sr. Conseller
sense limitació de temps.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
els pressupostos de la comunitat autònoma i, per tant, d’aquesta
conselleria, s’emmarquen dintre d’una política econòmica de
reactivació per fer front a problemes estructurals de la nostra
economia. Així mateix assumim les despeses reals en matèries
socials com educació i sanitat; és una política pels moments de
canvi de tendència de la conjuntura econòmica, i creim que en
una situació econòmica de bonança futura es podrà amortitzar
deute i reduir el passiu financer que cream amb aquests
pressuposts. 

Per tant la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
treballa amb l’objectiu d’un cicle econòmic i no únicament amb
la perspectiva del curt termini. En conseqüència jutjar el
pressupost únicament com un fet aïllat i sense influència de
futur, que intenta afrontar els problemes estructurals, és en la
meva opinió una anàlisi simplista. Per tant, amb aquesta visió
econòmica de llarg termini presentam a la comissió la secció 14
de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació.

Aquesta conselleria gestionarà un pressupost de 50,5 milions
d’euros per a l’any 2005, quantitat que suposa un increment del
33% respecte al 2004 per a les seves polítiques i com a centre
gestor de serveis i de suport al conjunt del Govern de les Illes
Balears. Per capítols la distribució dels pressupostos és la

següent: Personal, capítol 1, s’han pressupostat 14,9 milions
d’euros, un 9,18% més que l’any 2004, que es varen
pressupostar 13.600.000 euros. Despesa corrent, capítol 2, per
aquest concepte s’han pressupostat 8,3 milions d’euros, un 63%
més que l’any 2004. Les transferències corrents, el capítol 4,
amb un pressupost de 5,2 milions d’euros amb un increment del
61% respecte a l’any anterior; aquest increment ha estat
ocasionat principalment perquè s’han augmentat
considerablement les partides destinades a cobrir convocatòries
de beques, ajudes per a la investigació científica -vull recordar
que les beques ja cobreixen les despeses de Seguretat Social,
que alguna diputada m’ha fet diverses preguntes al respecte-, i
ajudes al sector empresarial per a noves tecnologies. Inversions,
als capítols 6 i 7, amb un pressupost total de 21,9 milions
d’euros que suposa un increment del 38,3% respecte a l’exercici
del 2004, que s’ha degut principalment a l’increment del
pressupost de la Direcció General de Patrimoni i de les
direccions generals de Recerca, Desenvolupament Tecnològic
i Innovació, i de la Direcció General de Tecnologia i
Comunicacions. 

Per tant l’estructura de la despesa és la següent: en capítol
1, personal, 30% del total de la despesa prevista; capítol 2, 16%
del total de la despesa prevista; capítol 4, transferències
corrents, 11% del total; capítol 6, inversió directa, 30%; i el
capítol 7, transferències de capital, el 13%.

Repassem ara les actuacions de les distintes direccions
generals. La Direcció General de Recercar, Desenvolupament
Tecnològic i Innovació disposarà per a l’any 2005 d’un
pressupost de 8,7 milions d’euros, quantia que suposa un
increment del 96% respecte al 2004. Del total es dedicaran a
inversió 4,7 milions d’euros en capítols 6 i 7, i vull recordar que
la inversió en aquests capítols l’any passat era de 3,2 milions
d’euros. L’objectiu d’aquest increment és incentivar la recerca
i la innovació com a forma de millorar la productivitat i per
crear centres i personal d’alt valor afegir. 

Aquesta direcció general està estructurada en dos
programes. Primer, el Programa de recerca i desenvolupament
tecnològic. La capacitat de generar i assimilar nous
coneixements i d’incorporar processos productius per
rendibilitzar-los socialment i econòmicament s’ha de convertir
en un factor decisiu imprescindible per la positiva evolució de
la societat de les Illes Balears. El futur pla de recerca,
desenvolupament tecnològic i innovació de les Illes Balears
2005-2008 iniciarà nous camins de foment de l’R+D+I que, a
més d’estimular la recerca pública, incideix decididament en els
interessos i en les activitats d’innovació del sector privat. Així,
les accions que es duran a terme es dirigiran en primer lloc a
aconseguir un increment del nombre i la qualitat del personal
investigador, principal motor del sistema de la recerca i del
desenvolupament; en segon lloc, a potenciar la colAlaboració
amb els agents econòmics, socials i institucionals més
representatius de les Illes Balears, tendent a millorar el potencial
d’innovació de les empreses amb la finalitat d’incrementar la
seva competitivitat als mercats globals per enfortir l’estructura
que fa possible l’activitat de recerca; en tercer lloc, a promoure
la creació de nous instruments per millorar l’efectivitat
d’aquesta activitat i el seu apropament a les necessitats de la
recerca dels sectors productius; i, finalment, a apropar la
societat de les Illes Balears a la ciència i a la tecnologia.
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Per a la promoció de la recerca i el desenvolupament
tecnològic destacam cinc mesures: programa d’ajudes amb la
finalitat d’augmentar la capacitat investigadora, ajudes a grups
competitius, etc.; segona, dinamització i increment de la relació
entre el sector públic i el privat; tercera, creació
d’infraestructures cientificotècniques, es posarà en marxa el
projecte de xarxa d’estacions biològiques a les Illes Balears amb
un pressupost de 0,5 milions d’euros i la primera estació es
posarà en marxa a Formentera; potenciació de recursos humans,
ofertes de beques predoctorals, bosses de viatges; difusió de la
cultura científica: cinquena Setmana de la Ciència, colAlecció de
la Ciència a les Illes Balears, la quarta Fira de la Ciència a les
Illes Balears, organització de la qual es fa conjuntament amb la
Conselleria d’Educació i Cultura i la Universitat de les Illes
Balears, i que l’any 2005 es desenvoluparà per primer pic també
a l’illa de Menorca.

Com a interfície entre la conselleria i la societat, i amb la
finalitat de comunicar i informar tots els sectors de tots els actes
relacionats amb anterioritat es mantendrà actualitzada la web de
“Balears fa ciència”. S’inclouen també per al 2005 noves
iniciatives i projectes, com és la creació, en coordinació amb la
Conselleria de Salut i Consum, del centre d’investigació Centre
Internacional de Medicina Respiratòria Avançada, conegut com
a CIMERA, en el qual participarà també el CESIC, Consell
Superior d’Investigacions Científiques, a més d’altres
relacionats amb el medi ambient i el suport tecnològic a les
empreses. I no renunciam a l’objectiu del centre de referència
estatal per a recerca en turisme.

En el programa d’Innovació Tecnològica, durant l’execució
del primer Pla d’innovació de les Illes Balears s’han dut a terme
accions encaminades a la consecució dels objectius
desenvolupats en aquest pla, tenint en compte que s’està
elaborant el primer pla de recerca, desenvolupament i innovació
conjunt i que aquest donarà continuïtat a les accions que han
demostrat la seva eficàcia. 

Les línies d’actuació a desenvolupar durant l’exercici 2005
són: generació i aplicació de la innovació, articulació
d’infraestructura de suport, serveis específics al teixit industrial,
innovació i societat, i mesures d’acompanyament. 

Les accions més destacades per a l’exercici 2005 dins
aquests programes seran: La xarxa d’antenes o centres
tecnològics virtuals; és una acció que, com vostès saben,
consisteix en la creació i el manteniment d’una xarxa de suport
tecnològic a les empreses dels sectors tradicionals amb centres
de difusió a les tres illes principals i vinculats a centres
tecnològics d’altres regions espanyoles i europees. Definició
d’actuacions sectorials que incloguin la definició de l’estratègia
de cada centre tecnològic i el foment de la cooperació entre tots
ells i el teixit empresarial. Actualització i manteniment del
Portal d’Innovació com a punt de trobada entre l’oferta i la
demanda tecnològica. Suport a la innovació en l’hoteleria;
aquesta és una acció de suport a la innovació de les petites i
mitjanes empreses del sector de l’hostaleria, un sector clau en
l’economia de les Illes Balears. Suport a la creació d’empreses
de base tecnològica. Activitats logístiques relacionades amb el
turisme, com el tema del (...) nàutic, que continuarà tenint una
especial difusió i atenció.

Si passam a la Direcció General de Tecnologia i
Comunicació l’any 2005 veu incrementat el seu pressupost en
un 11% amb la gestió de 6,8 milions d’euros. Dins l’aposta
contínua per les noves tecnologies es promouran aquelles
accions que permetin als ciutadans acostar-se a l’Administració
i evitar la creació de bretxes digitals a diferents zones del nostre
territori. Es realitzaran accions de millora referents a la qualitat
de les infraestructures tecnològiques del Govern en totes les
seves vessants: modernització d’equipaments informàtics i de
telecomunicacions, ampliació de circuits de comunicació cap al
ciutadà i millora de les comunicacions entre illes. Igualment es
duran a terme les ampliacions necessàries de serveis i equips de
la xarxa corporativa del Govern, i s’estan estudiant noves
tecnologies i serveis, tals com la telefonia mòbil de tercera
generació UMTS, Internet per línies elèctriques de PLC, punts
d’accés sense fils (...). 

Són projectes d’interès totes les accions encaminades a la
potenciació i incorporació de serveis als centres sanitaris del
Govern de les Illes Balears, impulsant junt amb la Conselleria
de Salut la modernització del sistema sanitari balear. Igualment
són també destacables els projectes d’emergències per a la
futura xarxa de radiocomunicació digital de grup tancat, i la
integració dels centres educatius a la xarxa corporativa del
Govern.

Dins el marc de la legislació de firma electrònica
s’implantaran sistemes que permetin l’emissió i recepció de
documents firmats digitalment a fi d’optimitzar i millorar els
tràmits interns aplicant de forma immediata l’any 2005 la
factura telemàtica (...), i observant en tot moment l’exemplar
compliment de la Llei de protecció de dades de l’aplicació de la
qual ja s’han obtingut resultats positius i que s’han de veure
incrementats al llarg del 2005.

El Govern l’any que ve llançarà iniciatives a nivell
tecnològic i funcional perquè la pròxima implantació per part de
l’Estat del futur document nacional d’identitat electrònic aporti
als ciutadans els avantatges que d’ell s’esperen. Per garantir la
continuïtat dels processos i els sistemes d’informació, donada
la cada vegada major dependència de la tecnologia, es
contempla de consecució d’un pla de contingència basat en un
centre de procés de dades de suport que pugui subministrar el
servei bàsic de tecnologies de la informació i comunicació en
cas d’emergència.

Referent a la implantació del servei d’administració digital
s’avançarà en tres vessants. De cara al ciutadà es millorarà el
disseny i el contingut del portal web incorporant noves
funcionalitats i donant la possibilitat de realitzar transaccions
electròniques en determinats processos. Es pretén també la
implantació d’un portal personalitzat per al ciutadà amb la
finalitat de facilitar l’accés a la seva informació i amb l’objectiu
de no tornar demanar per part de l’Administració documentació
que la mateixa administració ja té, com poden ser fotocòpies del
document nacional d’identitat, títols acadèmics i altres matèries
que a vegades redundam en la seva demanda. Per evitar la
bretxa digital s’instalAlaran punts d’informació als ciutadans
distribuïts per la geografia de les illes amb capacitat
transaccional, com pagament de taxes o tramesa de currículums
per alimentar els sistemes d’intermediació laboral.
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Per a la pròpia Administració es millorarà la intranet del
Govern suprimint moviments de paper, incorporant amb
projectes pilots capacitats de gestió documental potenciant el
portal de l’empleat públic a la Conselleria d’Interior. En relació
a les altres administracions es pretén estendre el registre
d’entrada i sortida del Govern, facilitar la tramesa telemàtica
d’edictes oficials per publicar al BOIB incorporant la firma
electrònica, i crear un portal regional multiadministració que
integri la informació i el servei de les administracions (...) fets
vitals independentment de l’administració competent en la
matèria.

Finalment en la regulació de les comunicacions es preveu
iniciar les primeres actuacions de foment i de comunicació
referents a les línies mestres que s’aprovaran pròximament en
el pla director sectorial. S’ampliarà i millorarà la cobertura i la
qualitat de les ràdios públiques emeses dins el nostre territori,
i s’actualitzarà el text refós per a la concessió de freqüències
d’FM. Els projectes de regulació de les comunicacions
corresponen al programa 521A, d’ordenació, regulació i
desenvolupament de les telecomunicacions, que destinarà
367.100 euros a subvencions relacionades amb les accions de
foment i comunicació del pla director sectorial. Quant a millores
en cobertures, ampliació de xarxes, etc., suposarà inversions per
valor aproximat d’1 milió d’euros. 

A projectes d’administració digital, ampliació de xarxa
corporativa, infraestructures i pla de contingències corresponen
al programa 521B, que és gestió de sistemes i tecnologies de la
informació, que destinarà 400.000 euros a subvencions per a
potenciació de la societat de la informació a través de la banda
ampla, i 1.790.000 euros a inversions per als projectes anunciats
amb anterioritat.

Si passam a la Direcció General del Tresor i Política
Financera, durant l’exercici 2005 té previst estudiar la viabilitat
de l’emissió d’obligacions a llarg termini. D’altra banda
participarà en l’elaboració de la nova llei d’assegurances en
coordinació amb la Direcció General d’Assegurances de Madrid
i amb la resta de comunitats autònomes. Durant l’exercici 2005
comptarà amb un pressupost d’1 milió d’euros, que suposa un
increment proper al 17%.

Dins l’àmbit de la política financera de la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Innovació, a través de la Direcció
General del Tresor i Política Financera es gestiona el patrimoni
de capital que manté el Govern a la Societat de Garantia
Recíproca ISBA, i en aquest sentit continuarà donant-li suport
com empresa plenament integrada a l’economia balear,
especialment a les activitats de les petites i mitjanes empreses
de les Illes. ISBA és una eina que en el 25 aniversari de la seva
constitució com a primera societat de garantia recíproca
d’Espanya, ha esdevingut clau per al finançament i la
potenciació de les empreses de Balears. La perseverança i el seu
ànim constant de millora han fet que ISBA financiï a preus de
mercat les PIME, malgrat que les garanties que es puguin
aportar siguin més limitades que les de les grans empreses,
potenciant així el desenvolupament del teixit empresarial de
Balears i, conseqüentment, la competitivitat de l’economia
balear. Es produirà una ampliació de capital a ISBA, a la qual
el Govern de les Illes Balears aportarà 180.000 euros. 

La Direcció General d’Economia gestionarà per a l’exercici
2005 un pressupost de 4,5 milions d’euros, que suposa un
detriment del 23% respecte a l’exercici 2004, a causa
principalment del fet que en el capítol 7 d’aquesta direcció
general, dedicada als diferents convenis signats d’acord amb
l’ordre de 2002 per la qual es regulava el procediment de
selecció d’actuacions municipals per al desenvolupament
d’activitats emmarcades dins el programa operatiu Objectiu 2,
s’ha vist disminuïda en la mesura que s’han anat executant les
actuacions previstes a l’esmenta ordre. Aquesta direcció general
compta amb els següents projectes prioritaris, i quant a
finançament autonòmic, l’estudi d’actualització de població,
participació en el grup de treball del Consell de Política Fiscal
i Financera, i estudiar nous models de finançament.
Evidentment, també, l’elaboració de documents estratègics de
posicionament de l’economia balear.

Dintre dels seus programes corrents destacaria el Servei
d’Estadística, que té com a funció primordial la d’aconseguir un
instrument que permeti atendre de forma real les necessitats
d’informació estadística, i per aconseguir-lo és imprescindible
continuar la potenciació del Servei Balear d’Estadística, que
s’ha de convertir en un centre que unifiqui tota la informació
estadística que sigui capaç de generar la comunitat autònoma de
les Illes Balears d’acord amb la Llei 3/2002,de 17 de maig. Com
a objectius primordials té els següents: tractament de les dades
i elaboracions estadístiques municipals i difusió dels resultats
mitjançant publicacions i en suport CD; renovació d’equips
informàtics i aplicació de software informàtic; desenvolupament
del Pla triennal estadístic 2004-2006 d’acord amb el que està
previst a l’esmentada llei 3/2002. 

El Servei de Planificació i Ordenació de la Política
Econòmica té com a competències assumptes europeus. Amb
aquesta part d’assumptes europeus la Direcció General
d’Economia realitza la funció de coordinació dels diversos
departaments de la comunitat autònoma referents als assumptes
relacionats amb la Unió Europea. Aquesta tasca es realitza
mitjançant la coordinació econòmica i financera de l’execució
dels diversos programes europeus i altres tipus d’iniciatives
comunitàries vinculades als fons estructurals de la Unió
Europea, tals com l’Interreg III, mitjançant els procediments
normativament establerts.

La planificació i anàlisi econòmica és funció també
d’aquesta direcció general, que té com a objectiu ser un centre
que realitza tasques de planificació, programació, orientació i
ordenació general de la política econòmica i estratègia de
desenvolupament de les Illes Balears. Per poder desenvolupar
una correcta tasca planificadora i ordenadora necessita realitzar
el diagnòstic i seguiment continuat de les actuacions
socioeconòmiques que es van donant en cada moment a l’àmbit
regional, nacional i internacional.

Finançament autonòmic i relacions financeres amb els
consells insulars. Els objectius generals d’aquesta àrea són el
seguiment de l’anàlisi i l’avaluació del sistema de finançament
autonòmic, el sistema de finançament dels consells insulars i de
les corporacions locals, així com l’elaboració d’estudis diversos
en el marc de l’economia pública. També realitza el suport
tècnic a (...) economicafinancera a les conselleries en la matèria
de traspassar als consells insulars servint de suport al cost
efectiu i la càrrega assumida neta. Per tant al llarg del 2005
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s’haurà d’estudiar i avaluar el cost efectiu de les competències
de joventut a traspassar als consells insulars.

La Direcció General de Tributs i Recaptació durant
l’exercici 2005 pretén actualitzar l’anomenat portal del
contribuent per tal de facilitar al ciutadà el sistema informàtic
per pagar els tributs autonòmics i locals, com també la
realització de la campanya Renda Àgil. En l’exercici 2005 i
sumant el pressupost dels serveis territorials de Menorca,
Eivissa i Formentera, suposa un pressupost total per a aquesta
direcció general de 8,1 milions d’euros. Aquest increment és
perquè s’ha pressupostat dintre del capítol 2 el cost del servei de
les oficines liquidadores i de recaptació. En el programa de
Renda Àgil s’inclourà un nou punt per a la campanya del 2005
a la població de Ciutadella; per tant l’illa de Menorca comptarà
amb dos punts per donar suport a la campanya d’IRPF. 

El tema de política fiscal està basat en quatre punts. La
política fiscal d’incentiu de l’accés dels joves a l’habitatge amb
tres mesures noves i tres que es mantenen; la més important és
sobre l’impost de transmissions patrimonials, una bonificació
(...) del 57% del valor de l’impost, que significa baixar-lo del 7
al 3%, que pot suposar un estalvi de fins a 6.600 euros i que
baixa el cost per als joves que comprin un habitatge amb els
determinats requisits que diu la llei un 3,2%. La política fiscal
d’ajuda a la família, cinc mesures noves i tres que es mantenen;
les dues més importants sobre l’impost de successions (...)
estatal de la base imposable fins a 25.000 euros, abans era de
15.800, dintre dels grups 1 i 2, i amb aquesta mesura farà que el
55% dels subjectes passius no tributaran i el 45% restant dintre
d’aquest grup 1 i 2, de pares a fills o cònjuges, restant, pagarà
1.000 euros menys de mitjana; i també sobre l’impost de
transmissions patrimonials la baixada per a famílies nombroses
d’una bonificació (...) del 57% de l’impost, la mateixa mesura
que per a joves també per a famílies nombroses. Una tercera
línia de política fiscal és la política fiscal d’incentiu a l’empresa
familiar, amb ajudes per facilitar el relleu generacional amb la
mesura de facilitar aquest relleu la donació d’empreses familiars
baixar-lo de 65 a 60 anys i el temps de manteniment de
l’empresa de 10 a 5 anys; i la bonificació del 85% de l’impost
de donacions de pares a fills per a creació d’empreses. La quarta
línia és mantenir una política fiscal neutra, que aquest cost (...)
de les mesures es compensa amb l’impost d’actes jurídics
documentats que s’actualitza a l’1%, com a la resta de les
comunitats autònomes de l’Estat espanyol.

Quant als ingressos previstos estan basats en la previsió de
tancament del 2004 i en la previsió de finançament del 2005
dels pressupostos generals de l’Estat, que estan basats en les
entregues a comptes i no en la totalitat de la previsió de
finançament. En aquesta línia els impostos directes ens
suposaran una previsió d’ingressos de 279 milions d’euros, un
increment del 3%, i la principal partida que conforma aquests
279 milions d’euros seria l’ingrés per la part cedida d’IRPF que
representa 393,5 milions d’euros. En imposts indirectes el total
de recaptació previst és de 1.556 milions d’euros, un increment
de l’11%; el principal impost és el de l’IVA, que ens reportarà
un ingrés de 836 milions d’euros. En taxes, 82 milions d’euros,
feim un decrement del 2%. Transferències corrents 101 milions
d’euros, ingressos patrimonials, 3 milions d’euros;
transferències de capital, 202 milions d’euros; actius financers
0,2, i passius financers 362 milions d’euros. Aquests passius
financers, de 362 milions d’euros, en corresponen 320 milions

a endeutament i 42,7 a l’amortització del deute que té venciment
l’any 2005 i la seva recolAlocació.

L’estructura de finançament serà de rendiment de tributs
cedits 19,06%, en rendiment de tributs propis l’1,50%, en taxes
no arriba al 0,9%, en finançament autonòmic representa el
52,6%, altres ingressos 0,1, i transferències externes l’11,7, i
deute públic el 14%.

La Direcció General de Patrimoni s’encarregarà sobretot
d’adquisicions i manteniment d’edificis de titularitat pública de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, per la qual cosa
gestionarà un pressupost de 8,5 milions d’euros, la qual cosa
suposa un increment del 154%. Aquest augment és en previsió
d’efectuar adquisicions de sòl públic que en aquest moment és
propietat del Ministeri de Defensa amb el qual s’està en
negociacions i de tots és conegut. En aquest sentit s’ha deixat
una previsió que no està compromesa perquè no estan tancats
aquests convenis del voltant dels 4 milions d’euros. Així mateix
manté com a prioritat subscriure un conveni amb l’Ajuntament
de Palma de cessió de solar per a la construcció d’edificis
destinats a les seus de conselleries. D’altra banda, també, el
pagament de l’anualitat 2005 de la compra de l’Hospital Militar
de Palma per un import d’1,5 milions d’euros.

La Junta Consultiva de Contractació de la comunitat
autònoma, dependent d’aquesta direcció general, no només ha
de complir funcions de consulta i assessorament, sinó que ha de
ser l’organisme que a través de les seves recomanacions unifiqui
les actuacions dels diferents òrgans de contractació de
l’Administració autonòmica i vetlli pel compliment de les
observacions que en aquesta matèria formulin els òrgans de
control extern a les funcions de fiscalització i de la gestió de la
despesa pública.

La Direcció General de Pressupostos impulsarà la
planificació i l’estratègia de desenvolupament econòmic global
i l’estudi i l’aplicació de noves tècniques d’elaboració de
pressupostos que condueixin a una millora en la gestió i
planificació econòmica com a tasques principals de l’any 2005.
Durant l’exercici proper comptarà amb un pressupost de
563.000 euros. 

La Secretaria General de la conselleria té un pressupost de
8,4 milions d’euros, que suposa una baixada d’un 11,4%
respecte a l’any anterior. El programa de Direcció i Serveis
Generals de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació té
per objectiu el correcte desenvolupament de les funcions
pròpies de la Secretaria General, consistent en la gestió dels
serveis comuns de la conselleria, donar assistència tècnica i
administrativa a la resta de departaments, proposar reformes
encaminades a perfeccionar el funcionament dels diversos
serveis, manteniment d’edificis i subministraments, dur a terme
tasques de contractació, coordinar una gestió econòmica àgil i
òptima, distribució dels mitjans tècnics, humans i materials
adscrits a la mateixa, donar suport jurídic a la conselleria per a
l’elaboració de la normativa i sistematització. En definitiva,
actua com a element catalitzador i unificador de les distintes
direccions generals. 

També ha de propulsar el projecte de llei de subvencions que
ha entrat en aquesta cambra. Les principals novetats del projecte
de llei de modificacions de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de
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subvencions, fan referència a l’adaptació a la Llei estatal bàsica
38/2003, de 17 de novembre, de subvencions. Podem destacar
com a modificacions més rellevants la nova delimitació del
concepte de subvencions, aportacions dineràries, així com
aportacions no dineràries amb béns o serveis; supòsit d’exclusió
de material de l’àmbit d’aplicació de la llei, els premis, per
exemple; nova delimitació de beneficiaris, grups d’investigadors
o comunitats de béns mercantils es podran beneficiar de
subvencions; necessitat d’aprovació pel Consell de Govern d’un
pla estratègic de subvencions; regulació de normes de control
financer i procediment administratiu a l’hora de la tramitació,
i justificació de les subvencions. Altres modificacions fan
referència a aconseguir una solució més adequada o completa
de la regulació actual, per exemple la regulació del procediment
de bases liquidadores, de bases reguladores, perdó; ampliació
del termini màxim per resoldre possibilitat de modificacions de
la solAlicitud inicial. En definitiva, únicament es tracta d’adaptar
la normativa de la comunitat autònoma a la part bàsica de
l’estatal.

La Intervenció General té un pressupost de 3,4 milions
d’euros, que suposen un increment del 14,9%. Les funcions que
la Llei 1/86, de 5 de febrer, encomana a la Intervenció General,
que són els programes que durà a terme, fan que en aquest
programa es duguin a terme les actuacions necessàries per tal de
desenvolupar el control intern de l’activitat financera dels
diferents centres gestors de l’administració general de la
comunitat autònoma i de les demés entitats que conformen el
sector públic. Igualment es du a terme la gestió comptable i la
direcció de la comptabilitat pública en els àmbits que han estat
indicats. Aquest darrer àmbit, la Intervenció General, té
encomanada la coordinació del canvi de versió i el
desenvolupament del sistema d’informació econòmica financera
de la comunitat autònoma, passant del conegut com versió 4.2
a la versió 4.6.

Altres seccions que formen part del pressupost i que són
responsabilitat de la conselleria també les vull citar. Són,
primer, la secció 31, que forma part de Serveis Generals, amb
un pressupost de 22,1 milions d’euros. Aquesta secció
pressupostària unifica dins una mateixa secció totes les seccions
corporatives de govern i que suposen una important millora tant
qualitativa com quantitativa de l’acció política i administrativa
del Govern. El motiu d’aquesta pujada és que la informàtica de
l'ib-salut serà adquirida dintre d’aquesta secció, el que suposa
una partida important per a la unificació de criteris en hardware
i software, ja que el projecte serà liderat per la comunitat
autònoma i no de forma independent o autònoma per l'Insalud.

La secció 32, ens territorials, té un pressupost de 133,8
milions d’euros, la quantia corresponent al Fons de
compensació interinsular queda definida a la Llei 11/99 i
rectificada a la Llei del nou sistema de finançament definitiu
dels consells insulars. Els 11 milions d’euros de l’any base 2000
queden repartits entre els tres consells en funció de les variables
de població de dret i superfície. L’article 6 de la Llei 2/2002
determina la regla d’evolució dinàmica del sistema tal com s’ha
esmentat anteriorment. Es recullen els acords adoptats als
convenis de colAlaboració signats entre els consells insulars de
Menorca i d’Eivissa i Formentera respectivament amb el
Govern balear el 2002 per tal de donar compliment a les
disposicions addicionals de la Llei 14/2001, pel que fa a la
igualació del finançament per habitant entre les tres illes i la

construcció de determinades infraestructures, a Menorca,
Eivissa i Formentera. Per transferències corrents, el Consell de
Mallorca rebrà 52,2 milions d’euros, el de Menorca 12,7
milions d’euros i el d’Eivissa i Formentera, 14,6. Per
transferències de capital, el Consell de Mallorca, 37 milions, el
Consell Insular de Menorca, 8,2 milions, i el Consell Insular
d’Eivissa, 8,8 milions.

La secció 34, deute públic, compta amb un pressupost de
98,5 milions d’euros. La secció pressupostària de deute públic
coordina les actuacions necessàries per a l’obtenció de recursos
financers a curt termini per poder fer front als desfasaments
transitoris de tresoreria i a la vegada planificar l’endeutament a
llarg termini del Govern i de les seves empreses públiques. Així
mateix, la gestió dels interessos i de les amortitzacions dels
deutes requereixen un seguiment continuat de l’evolució del
mercat financer, necessàriament en temps real, per millorar
d’aquesta manera el cost financer per a la comunitat autònoma.
Com a tasca específica s’ha d’assenyalar la gestió de
l’endeutament existent, és a dir, realitzar el pagament dels
interessos i amortitzacions que es deriven de les operacions de
tresoreria a curt termini i de les admissions i préstecs a llarg
termini, així com realitzar les cobertures de risc de tipus
d’interès i, si n’hi hagués, de divisa.

Per anar acabant, passarem als consorcis i empreses
públiques dependents de la conselleria. El Centre Balears
Europa gestionarà un pressupost de 2,2 milions d’euros, dels
quals són aportació de la Conselleria d’Economia, Hisenda i
Innovació 1,9 milions, el 28% més que l’any 2004. Entre els
objectius del centre per a l’any 2005 són dur a terme tasques
d’informació, formació i assessorament sobre la Unió Europa i
també la coordinació de l’oficina del Centre Balears Europa a
BrusselAles, que en l’actualitat ja compta amb dos tècnics; durà
a terme el desenvolupament del servei d’informació, formació,
documentació i assessorament sobre la Unió Europa. El pla
d’actuació del Centre Balears a BrusselAles per poder impulsar
i defensar els interessos de les nostres illes a BrusselAles, el pla
d’actuació de l’acord de les illes del Mediterrani occidental,
abans conegut com IMEDOC, que a partir d’aquestes setmanes
s’ha convertit en EURIMED, atesa l’entrada de l’illa de Creta
a aquesta associació; pla d’actuació de suport tècnic a membres
del consorci pel que fa a projectes europeus i donar suport al
referèndum sobre la Constitució Europea a celebrar el proper
any, segons ha anunciat el Govern central. Cal destacar que
l’augment d’ingressos per convenis ha passat de 29.000 a
264.000 euros, és a dir que els ingressos provinents d’altres
entitats interessades a colAlaborar i amb la informació que els
dóna el Centre Balears Europa s’ha incrementat de 29.000 a
264.000 euros, cosa que denota la bona salut d’aquest consorci.

Són competència també d’aquesta conselleria i funcionen
com a instruments importants per desenvolupar accions en el
camp de les noves tecnologies i de la innovació, la Fundació
IBIT. Aquesta fundació té quasi un pressupost de 3 milions
d’euros i durà a terme el desenvolupament de projectes
tecnològics i transferència de tecnologia relacionades amb el
sistema d’informació i les telecomunicacions. La fundació rebrà
una subvenció nominativa per part de la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Innovació, de 569.000 euros. La
fundació IBIT dins l’any 2005 coordinarà projectes de ciutats
digitals i comptarà amb un pressupost d’1,3 milions d’euros; les
actuacions dins els projectes de ciutats digitals es poden resumir
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en 4 aspectes: educació, fonamental la incorporació dels joves
a la societat de la informació i del coneixement, es coordinaran
actuacions amb la Conselleria d’Educació i Cultura per tal de
dotar d’eines de soft i de hard els centres de Calvià i
Formentera. També es prestarà especial atenció a la formació
continuada mitjançant l’impuls d’eines de formació on line.
Administració, aconseguir millorar els processos de gestió dels
ajuntaments, així com facilitar l’accés dels serveis municipals
als ciutadans. Ciutadans en xarxa, afavorir l’adopció de la
societat de la informació per a tots els ciutadans. I en temes de
turisme, impulsar el motor de l’economia dels municipis des de
la vessant digital. La Fundació IBIT també posarà en marxa
l’observatori de la societat de la informació a les Illes Balears
i destinarà a aquest projecte 36.000 euros. També destinarà 4 o
5.000 euros a desenvolupar projectes relacionats amb noves
tecnologies aplicades a turisme i a la interoperabilitat de la
informació sanitària, interacció entre hospitals i atenció
primària, colAlaborant amb l’ib-salut, empreses i altres centres
tecnològics nacionals. El finançament d’aquestes iniciatives
prové del programa Profit, del Ministeri d’Indústria, Turisme i
Comerç, i de programes d’Interreg III.

Una altra empresa, el Parc Bit, compta amb un pressupost de
5,1 milions d’euros, i dedicarà gran part del seu pressupost a
aconseguir la implantació de noves empreses tant en el marc
autonòmic com al marc estatal o internacionals. Els objectius
estratègics del Parc Bit per a l’exercici 2005 són els següents:
comercialització del projecte per a la venda de les parcelAles de
la fase A, establiment de contactes i relacions amb entitats de
l’àmbit balear, així com entitats de l’àmbit extern, impulsar
l’àrea d’innovació del Parc Bit en vistes a la consecució dels
objectius que marcarà el primer pla d’R+D+I, millora de
l’oferta de serveis i de les infraestructures existents, gestió,
manteniment i explotació de la urbanització i dels edificis
propietat del Parc Bit. L’estratègia laboral per a l’actual govern
en el Parc Bit ha fet possible incrementar el ritme de vendes de
parcelAles i d’ocupació de les oficines del centre empresarial i de
l’edifici 17, durant l’exercici 2004. Tot això fa que les
previsions per a l’exercici 2005 permetin a la societat prescindir
de les subvencions d’explotació i de capital que fins ara ha estat
rebent de la comunitat autònoma, arribam, per tant, a un nivell
d’autofinançament en el pressupost del 2005 que no s’havia
aconseguit abans.

L’empresa CAIB Patrimoni, SA és una empresa patrimonial
de la comunitat autònoma que té com a finalitat ser una eina de
la gestió del patrimoni de la comunitat autònoma. Entre els seus
objectius a llarg termini hi ha el de retallar els amplis costs que
suporta la comunitat en concepte de lloguers, 3,6 milions
d’euros, i convertir aquesta despesa en inversió en propietats. El
pressupost per al 2005 és de 634.000 euros i no rebrà
subvencions ni de capital ni corrents.

BITEL, que continuarà el manteniment de la xarxa
corporativa de telecomunicacions de la comunitat autònoma,
experimenta un increment de quasi l’11% amb un pressupost
per al 2005 de 4 milions d’euros. Rebrà una subvenció
nominativa de 323.000 euros i no rebrà cap subvenció, com els
anys anteriors, per via de capital. Els objectius estratègics de
l’empresa per a l’exercici 2005 són els següents: aportar els
recursos tècnics i humans necessaris per donar suport tecnològic
requerit pel Govern de les Illes Balears sota la direcció de la
Direcció General de Tecnologia i Comunicacions; completar el

desenvolupament del projecte de la cita prèvia, centralitzada a
tots els centres d’atenció primària de Balears; desenvolupar el
servei d’informació del 012; donar suport al nou servei
d’atenció al ciutadà, que millorin la sensibilitat de
l’administració. També donar suport i manteniment a la xarxa
corporativa de telecomunicacions del Govern de les Illes
Balears, ampliant a nous centres de feina de l’administració i
incorporant nous serveis a la xarxa, i donar un centre de back-up
a aquest. Desenvolupar i mantenir noves aplicacions
informàtiques per donar resposta a les noves necessitats del
Govern de les Illes Balears.

Per acabar, l’important esforç pressupostari del Govern en
matèria d’R+D+I i de tecnologia i per dur endavant programes
que situïn aquesta comunitat autònoma en el lloc que li
correspon en matèries tan importants i de futur de la
competitivitat de la nostra economia. Tal vegada és la finalitat
bàsica en aquesta conselleria, que les empreses continuïn
augmentant la competitivitat per via de la recerca i de la
innovació.

Moltíssimes gràcies i qued a disposició del president i dels
diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Algú vol que se suspengui la
sessió durant el temps reglamentari? No?

Idò passam al torn de preguntes i observacions per part dels
grups parlamentaris. En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, té la paraula el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Breument, per fer alguns
comentaris sobre la intervenció. Començar per agrair al
conseller la seva presència aquí, les explicacions i també la
presència dels alts càrrecs que l’acompanyen.

L’explicació ha estat llarga i densa, segurament com
correspon a aquesta conselleria. Jo, com a mínim, no tenc
capacitat per prendre les notes suficients per fer una anàlisi punt
per punt i crec que tampoc no és el moment. El Diari de
Sessions ens informarà, supòs, amb més detall, i podrem llegir
amb més deteniment tot el que ha dit. I ara, voldria fer alguns
petits comentaris i alguna observació.

Començaria per felicitar el conseller per l’augment del 33%,
si no ho tenc mal anotat, de la seva conselleria, això vol dir que
els seus companys del Consell de Govern han estat generosos
amb aquest augment del 33%, però una conselleria que
bàsicament, excepte la part que fa referència a recerca i
innovació, és una conselleria instrumental, que dóna serveis al
conjunt del Govern i em sorprèn veure que en despesa corrent
hi ha, si he anotat bé, un 63% d’augment. Realment és
sorprenent aquest augment en despesa corrent que, a més, era
una de les coses que vostès criticaven abans amb prou intensitat.

També un augment, no elevadíssim, però un augment
substancial de personal, que també és una qüestió que sempre es
criticava molt des de la dreta, l’esquerra sempre no han
demonitzat la qüestió de personal, sobretot quan van a
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conselleries de prestació de serveis, no tant en conselleries com
aquestes. I bé, hi ha un percentatge, una elevació molt important
de la Direcció General de Recerca, Innovació i no record bé
quantes coses més, és un títol molt llarg, bé, ja dic, una pujada
important, tenint en compte que anam molt endarrerits,
segurament faran falta molt més esforços, però està bé.

Jo pensava si felicitar-lo per un fet d’aquests pressuposts, un
fet que jo crec que és positiu, però clar, les parts que veim
negatives són tan grosses que no sé si ... pensava si felicitar-lo
perquè el fons de contingència hagi passat a millor vida, un fons
de contingència que ha servit perquè la comunitat autònoma
tengui un negoci ruïnós allà, per Valldemossa, que no sabem
què fer-ne ni el que ens continuarà costant, i tot això a canvi que
el Sr. Flaquer i el Sr. Matas es facin algunes fotos amb un actor
de Hollywood, allà per Londres o per Berlín. I també ha servit
per finançar un equip ciclista que ha tengut uns resultats
discrets, que crec que com a publicitat no ens ha servit massa i
que està molt, molt, però molt per damunt de qualsevol
aportació que faci cap altre comunitat autònoma en qüestions
d’aquests tipus. Però també el fons de contingència, o com a
mínim aquesta és l’explicació que se’ns ha donat, jo no sé si hi
ha més coses, ha servit perquè les escoles, a dia d’avui, no
tenguin l’assignació corresponent al darrer quadrimestre, els
instituts i les escoles. Crec que ahir reberen algun euro, però no
tenen l’assignació. I clar, si això passa a millor vida, està bé,
felicitats.

Però també ens trobam davant un pressupost d’un
endeutament brutal, uns pressuposts que jo dic, on queda allò
del dèficit zero, on queden tots aquells conceptes, per què
aquest endeutament que generen aquests pressuposts?
Sincerament, ens preocupa aquest endeutament, nosaltres hem
estat sempre partidaris de possibilitar endeutaments per fer
inversions, eren vostès que ho criticaven, però clar, tot té una
mesura, i vostè ha explicat al principi de la seva intervenció, a
la part més política, que ho fan per una reactivació econòmica,
per una situació econòmica de bonança futura. Home, jo crec
que és una mica arriscat, fer les qüestions en base a la bonança
futura que vendrà perquè nosaltres ho hem decidit, perquè el
Govern de les Illes Balears ho ha decidit. Ara mateix els
indicadors que jo conec, no som expert en la matèria, però els
indicadors no són per tirar coets, i si no baixa el preu del petroli,
etc., no són per tirar coets, o sigui que la bonança econòmica
vendrà perquè hi ha un govern (...) aquí, a les Illes Balears, en
fi ..., jo és que no ..., jo som agnòstic, sap?, no crec en miracles
i no m’ho acab de creure.

Uns pressuposts emmarcats en tot un cicle econòmic i amb
una visió a llarg termini. Sí, a llarg termini crec que sí, crec que
es pagaran les conseqüències d’aquests pressuposts a llarg
termini i em fa la sensació que vostès no pensen continuar
governant després de les properes eleccions, perquè a aquest
endeutament evidentment li haurà de fer front altres governs.

Bé, la política de reactivació econòmica, jo crec que això és
un objectiu absolutament lloable, però com podem tenir
reactivació econòmica? Jo crec que tots estam d’acord que seria
bo diversificar l’economia i tenir diverses fonts d’ingressos,
però tenim l’economia que tenim i crec que depenem
bàsicament de la indústria turística que es veu que hem de
cuidar. Per cert, els pressuposts de turisme, de la Conselleria de
Turisme, amb la petita pujada que tenen enguany encara queden

per darrera dels darrers pressuposts del pacte. El tema turístic no
està excessivament bé, i jo crec que es planteja una fugida
endavant, un endeutament brutal i gens ni mica raonable, en la
construcció d’obres públiques i crec que això és un desastre per
diversos motius, per motius territorials -ja sé que no estam
d’acord, hi ha hagut molts de debats, no insistiré més-, però
també pensar que la reactivació econòmica ha de venir donada
per una construcció sobredimensionada que continuï
augmentant encara el pes de la construcció dins el nostre
producte interior brut, jo crec que és un error important, un error
important que es pagarà, a part dels efectes territorials i
ambientals d’aquesta política.

I llavors tenc una sèrie de dubtes, coses que no m’acaben de
quadrar, perquè he vist que són unes inversions que creixen un
poc més de 200 milions, i llavors un endeutament que és molt
superior, no acaba de quadrar el deute.

Després una qüestió, creu que és una situació positiva, dins
aquesta bonança econòmica que tendrem, una situació positiva
que a partir de l’any que ve paguem, els ciutadans d’aquestes
illes, 2 milions d’euros setmanals, entre interessos i
amortitzacions, són els comptes que hem fet, 2 milions d’euros
setmanals.

Una altra qüestió d’aquests pressuposts, he vist que
augmenten de manera espectacular la despesa corrent, també
segons els nostres càlculs, els ingressos corrents creixen, creien
un 12%, però la despesa corrent ho fa en un 34, 34,5%, dóna la
sensació que són una màquina de generar despesa corrent.

Tampoc no voldria deixar de comentar alguna cosa de la llei
d’acompanyament. S’han moderat enguany, eh?, s’han moderat,
no he comptat la quantitat de lleis que modificaven l’any passat,
i afortunadament, o jo no ho he sabut descobrir, no hi ha cap
norma per legalitzar cap casa ilAlegal. Però, així i tot, hi ha coses
sorprenents que m’agradaria comentar. S’aprofita la llei
d’acompanyament per modificar l’estructura del SOIB, una llei
que es va aprovar no fa massa per unanimitat, és sorprenent. Hi
ha una addicional que em té absolutament sorprès, fa referència
a depuradores, hi ha certs problemes, la Conselleria de Medi
Ambient té certs problemes per ubicar depuradores, no sap
massa bé on fer-les, i clar, transfereixen als consells insulars les
competències del Govern en la matèria, fins i tot les
competències que no tenen, les eliminen i desapareixen, com
també desapareix un article a la Llei estatal d’aigües, que jo
tenia entès que era una llei bàsica de l’Estat i no em pensava que
es pogués resoldre per aquí. Per tant, s’han moderat, però jo
crec que van una mica massa lluny, encara.

I aquesta sí que, d’alguna manera, la lliguen amb
pressuposts i amb tota aquesta reactivació i aquesta política
expansiva.

Hi ha l’addicional tretzena que aproximadament faculta el
Govern a fer el que li doni la gana en relació amb el conveni de
carreteres, traducció lliure, però crec que bastant aproximada.
Una mica sorprenent, perquè al conveni de carreteres una part
signatària era el Govern de les Illes Balears, però l’altra part era
el Govern de l’Estat i, de fet, el Govern de l’Estat, enguany
pressuposta només 8 milions d’euros, crec, perquè és l’únic
deute que té contret d’acord amb obres fetes en el conveni de
carreteres. No és que m’alegri a mi aquesta situació ni és la



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 23 / 3 de novembre del 2004 533

 

proposta de fèiem nosaltres, perquè nosaltres demanàvem una
renegociació del conveni de carreteres i no demanàvem que el
Govern central s’estalviàs euros, una renegociació amb criteris
de sostenibilitat i també potenciació del transport públic. Però
clar, el Govern central, en comptes de dir que denuncia aquest
conveni a renegociar, que al final sempre costarà duros, diu que
només pagarà el que estan obligats, i paga, crec, 8 milions
d’euros. Clar, aquí, amb el conveni de carreteres farem el que
voldrem i adjudicarem les obres com ens doni la gana, molt bé,
i l’altra part, no tendrà alguna cosa a dir?

 Jo, en conjunt, sense voler utilitzar paraules gruixudes ni fer
ara el debat de totalitat que es farà més endavant, però una mica
irresponsables sí que m’ho semblen aquests pressuposts.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Vol contestar ara, Sr. Conseller, o
globalment? Globalment. Idò te la paraula el Sr. Sampol, en
nom del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller i alts càrrecs que
l’acompanyen. Normalment en aquestes compareixences no
entram en debat polític, les solem utilitzar, en general, per
ampliar la informació que ve als distints toms, però la veritat és
que no puc resistir la temptació, ja que tenc aquí el culpable
d’aquests pressuposts, i fixi’s que dic el culpable i no l’autor
d’aquests pressuposts. I la pregunta és per què?, quins objectius
justifiquen que ens endeutem fins a les celles? Perquè realment
és un endeutament jo crec que inaudit i no sé si deu tenir
precedents en la història de la democràcia a cap altra comunitat
autònoma. Jo ho desconec.

Vostè va presentar aquests pressuposts i ja ens vàrem
espantar quan llegírem els diaris anunciant un deute de 362
milions d’euros, i efectivament, aquest és el deute que figura als
pressuposts. Però després, tot d’una que vàrem rebre els
pressuposts, analitzàrem l’endeutament de les empreses
públiques, perquè ja l’any passat ja hi va haver un endeutament
de prop de 190 milions d’euros, via empreses públiques, i clar,
ens enduguérem la sorpresa que als 362 milions d’euros hi
havíem de sumar més de 357 milions d’euros que s’endeuten les
empreses públiques o que, com a mínim, els pressuposts
autoritzen a les distintes empreses públiques per endeutar-se,
des del SERBASA, SFM, bé, pràcticament totes les empreses
tenen un deute desmesurat.

Però clar, afegim al banyat quan analitzam els pressuposts
d’ingressos, i veim que les transferències de l’Estat, capítol IV
pressuposten 94 milions d’euros, i l’any passat eren 39 milions;
capítol VII pressuposten 162,5 milions d’euros, l’any passat
eren 8; clar, i aquí veim que fan unes previsions d’ingressos de
l’Estat, 206 milions d’euros superior al que realment rebrem.
Nosaltres no tendríem inconvenient que vostè pressupostàs
l’anualitat prevista al conveni de carreteres, però no la totalitat
del conveni dins un sol exercici, clar, pressupostar 206 milions
d’euros més del que realment -segons els nostres càlculs, milió
d’euros amunt o avall, ja no ve d’un- o previsiblement arribaria
si es complia el conveni de carreteres, ja ens sembla realment

absurd. És a dir que amb aquest dèficit al capítol d’ingressos
més l’endeutament de l’administració i de les seves empreses
públiques, és que ens anam a un deute més dèficit entorn als 925
milions d’euros, parlam de més de 154.000 milions de pessetes.
La veritat, li he demanat si dormia bé quan ha entrat, perquè jo
no hi dormiria, a mi m’hauria fugit la son de cop.

I una cosa és fer front a les necessitats que tenim bàsicament
en matèria d’educació i de sanitat, que les coneixem i que s’hi
ha de fer front, perquè s’ha d’atendre aquests drets dels
ciutadans, però l’altra és preveure aquest vertader desbarat, que
si hi sumam els plurianuals, amb aquests plans 10 que s’han
tornat a posar en marxa, ja sigui en qüestió de construcció de
residències, de centres de salut, etc., la veritat és que no sé on
podem anar. Aleshores, quin objectiu polític justifica aquest
endeutament i aquesta pressupostació, amb un dèficit segur que
tendrem per a l’exercici del 2005?

Una segona qüestió: els imposts. Vostè n’ha après molt
aviat, perquè els va -com deim al meu poble- embatumar bé els
mitjans de comunicació, perquè si diu, mira, pujam l’1%,
l’impost sobre actes jurídic documentats, però no es preocupin
que això ho compensam amb l’augment de deduccions per a
altres conceptes, bé, la realitat és que pujaran les hipoteques,
perquè puja l’1% l’impost sobre actes jurídics documentats,
però vostè relaciona una sèrie de deduccions, la majoria de les
quals ja figuraven al pressupost del 2004 i fins i tot al 2003, fins
i tot al 2002, i la demostració és que els imposts indirectes, que
hi ha l’impost sobre transmissions, actes jurídics documentats,
a més dels imposts estatals, però pugen el 9%, clar nosaltres
feim unes previsions de creixement del producte interior brut
que pot anar al 2 o al 3%, però aquí, els imposts indirectes vostè
els puja al 9%, i aquesta és la demostració que pugen els
imposts, més enllà del que pujarà la participació en els ingressos
estatals.

Bé i ja entrant en allò que és més propi de la seva
conselleria, jo només tenc dues qüestions a plantejar. La primera
quant a la Llei d’estadística, vostè ha parlat de potenciar el
servei d’estadística i a mi me sorprèn perquè l’any passat el
programa tenia un pressupost de 907.000 euros i enguany només
en veig 419.000. I una pregunta que ja li vaig fer l’any passat,
l’any passat ja estàvem obligats a complir l’article de la Llei
d’estadística que ha de convertir els serveis d’estadística en un
organisme autònom, això ajudaria a donar-li una major
independència davant els ciutadans. Aleshores, la pregunta ja li
vaig l’any passat, l’any passat havíem de tenir una tolerància
perquè entraven, però jo crec que enguany ja és obligatori, no
tendria cap justificació que no convertissin el servei
d’estadística en un organisme autònom, com preveu la Llei
d’estadística.

I finalment, hi ha un increment molt important del
pressupost de la Direcció General del Patrimoni i no he estat a
temps de prendre nota, n’ha passat molt ràpid, sobre l’adquisició
de patrimoni. Si me pogués detallar la justificació d’aquest
increment de la Direcció General del Patrimoni.

I res més, acab aquesta intervenció amb la perplexitat de
veure aquests pressuposts tan allunyats de l’ortodòxia
conservadora i neoliberal que vostès diuen defensar. 

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. En nom del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller i alts càrrecs que
l’acompanyen. Bé en primer lloc agrair-li la seva presència aquí,
sobretot perquè és una compareixença que els que tenim
l’obligació i la necessitat de navegar per dins els voluminosos
toms de documentació que se’ns entrega en aquesta època de
l’any, sempre se’ns plantegen tot un seguit de dubtes i tenim
algunes preguntes a fer i que és evidentment la feina que hem de
fer els portaveus en aquesta compareixença perquè no entenem
que sigui el moment de fer debat polític, ja arribarà el seu
moment i si planteja algunes consideracions i preguntes entorn
aquests dubtes que tenim.

Jo li volia dir en primer lloc que sobretot l’estructura de
presentació dels pressuposts que se’ns ha fet arribar, algunes
coses van canviant, però això no ha canviat i li dic que no ha
canviat no com una cosa positiva sinó més bé com negativa
perquè crec que ja l’any passat li vàrem recordar, o li vàrem
comentar, que era un sistema de presentació que era poc clar. Si
un entra una miqueta en el detall d’alguns temes, com són els
programes, es veu una certa confusió entre memòria, objectius,
activitats i després la relació de partides de despeses que van
relacionades i que d’alguna manera fan que no sigui fàcil acabar
deduint algunes propostes o el finançament d’alguns objectius
que es marquen a les memòries i a la llista d’objectius, com dic.

Per altre costat ens preocupa una afirmació que ha fet vostè
només començar, no sé si l’ha traït el subconscient, però ha dit
que aquests pressuposts són uns pressuposts per fer front a
problemes. Home, malament anam i potser no és tan optimista
la situació com de vegades vostès mateixos han volgut plantejar
perquè si hem de fer uns pressuposts només per fer front a
problemes i no tenim capacitat de plantejar uns pressuposts per
proposar i tirar endavant propostes noves, que no siguin tan sols
solucions de problemes, ens dóna la sensació que és un
document un tant més pessimista del que pareixeria inicialment.

La seva conselleria té una doble àrea de responsabilitat. Una
que és la l’elaboració dels pressuposts que directament o
indirectament incideixen també en la feina i en les propostes de
futur de la resta de conselleries. I després una altra més de
gestió directe que és l’àrea d’innovació. I entrarem en primer
lloc en aquesta àrea i serà en la que primer plantejarem algunes
qüestions. Independentment de l’increment de l’aportació
econòmica, és cert que és superior a la del pressupost del 2004,
la veritat és que la sensació que transmet a un quan observa les
propostes i els pressuposts en innovació són d’una certa
intranquilAlitat, intranquilAlitat perquè entenem que hi ha poc
interès real per a un tema tan important com és la innovació i
l’interès real no es planteja tan sols posar 1, 2, 3 milions més,
sinó que s’ha de demostrar la voluntat i capacitat de tirar i dur
endavant aquestes propostes que es fan i ho dic perquè en tema
d’innovació potser una de les aportacions més importants que
podem veure si observam els diferents temes relacionats amb
aquesta àrea d’innovació, veim que l’aportació més important
és una que sí té molt a veure amb el tema informàtic, que és allò
de copiar, cortar, pegar, perquè un agafa les memòries de l’any

2004, la llista d’objectius de l’any 2004 i agafa les memòries i
veu els objectius i activitats de l’any 2005 i són exactament les
mateixes, no ha variat absolutament res. 

Vostè me pot dir, bé però és que ara seguim mantenint les
mateixes propostes, els mateixos objectius i s’han incrementat
les partides dedicades a això. Però a un li dóna la sensació de
què realment el que ha passat és que s’ha estat un any sense
activar realment aquesta àrea d’innovació i que passat un any
tornam proposar exactament el mateix que proposàrem en el
2004, simplement amb algunes partides incrementades. És per
això que jo li deia que ens dóna aquesta sensació d’un cert
desinterès per part de la conselleria i que de vegades més que
una eina important com és la innovació per al futur, tan
econòmic com social, d’una comunitat autònoma per a la
conselleria dóna a vegades la sensació que és més un problema
que s’han de llevar del damunt quan arriben aquests dos darrers
mesos de cada any de la millor manera possible. I per això ens
plantejam una primera pregunta, que si d’un any per l’altre
repeteixen la memòria d’aquests programes, si els objectius
també són els mateixos i com dic, ens transmet aquesta
sensació, quina garantia podem tenir Sr. Conseller de què aquest
any sí vol complir els objectius que repeteix des de l’any 2004
en aquest 2005?

Algunes preguntes que li podem fer entorn a aquesta àrea
d’innovació, vostè ha fet esment a una proposta per evitar
bretxes digitals. El que ens agradaria saber és com es pensa dur
a terme aquesta proposta i amb quin pressupost comptarà també
per fer efectiu aquesta proposta d’evitar bretxes digitals. També
ha fet referència a una partida de 400.000 euros per potenciar la
societat de la informació amb banda ampla i també li
demanaríem si podia informar-nos de com pensa dur endavant
aquesta proposta. També ha fet referència durant la seva
intervenció a una xarxa de centres tecnològics virtuals i també
voldríem conèixer el pressupost i com es pensa fer efectiva
aquesta proposta.

I entrant en els programes directament, per exemple el
521A. Ens agradaria saber la partida de 720.000 euros
d’inversions reals en capítol 6, que són equips per a processos
d’informació, si ens pot explicar una mica exactament com
anirà gestionada aquesta partida. I quant als objectius que es
marca la implantació i l’impuls de noves tecnologies PLC i
MTS també quin serà el pressupost, quines partides i
l’explicació una mica més concreta d’aquesta proposa. El
programa 521B té per objectiu el projecte ROL, ens agradaria
conèixer també una mica més quin és aquest projecte ROL i la
partida i el pressupost concret que va destinat a això. I com ve
passant en diferents programes, en el capítol 6 d’inversions reals
ens trobam que hi ha la partida de despesa d’inversió de caràcter
immaterial i que també ens agradaria conèixer en què
s’utilitzarà o en què es farà servir el global de la partida que ve
com això, com a inversió immaterial. En el programa 541A de
recerca i desenvolupament tecnològic, ja en el pressupost del
2004 es contemplava la creació d’estacions biològiques, d’una
estació biològica en el Parc de Ses Salines a Formentera i en
aquest pressupost 2005 tenen aquest mateix objectiu, però no
només a Formentera sinó a la resta d’illes també. Ens agradaria
conèixer quin pressupost o la partida destinada a això. I si
aquest objectiu que hi havia el 2004 de Formentera si s’ha
complit o si està inclòs també aquí dins aquest global del total
de les instalAlacions a totes les illes.
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L’objectiu també d’incrementar el nombre d’instalAlacions
adequades per a una investigació de qualitat, el mateix,
m’agradaria saber la partida destinada a aquest objectiu i
concretar el número d’aquestes instalAlacions i el lloc allà on
seran aquestes instalAlacions. Així com la partida que també
vagi destinada al programa Ramón y Cajal. Del programa 542A,
innovació tecnològica ens agradaria preguntar-li una partida
concreta la 74235 que on es redueix aquesta partida de la
fundació IBIT. Ens agradaria conèixer per quin motiu aquesta
partida concreta es veu reduïda, la 74235. I en aquest mateix
programa, preguntar-li com és possible que es mantengui que es
mantenguin els mateixos objectius en projectes com Avanthotel
i si això significa que a l’any 2004 no s’ha fet res o si és que són
millores per al 2005 sobre el que s’hagi pogut fer el 2004.

Hi ha un programa que és el 551A que és estadística i que
podem entendre que aquest és una mica transversal també, entre
les feines d’una àrea i l’altra de les que ocupa la seva conselleria
pel fet de què acumula tot un considerable volum d’informació
en bases de dades i que vostès proposen transmetre mitjançant
CD i fins i tot fan referència a la possibilitat de captar
informació via internet a través de pàgines web. Però quan
llegim tota la relació d’objectius i cridar els que s’enumeren
després anam a buscar la partida de capítol 6, inversions reals,
i també una vegada més ens trobam amb aquestes despeses en
accions de caràcter immaterial i que ens agradaria conèixer una
mica més, amb quines propostes concretes anirà destinada
aquesta inversió de caràcter immaterial.

Quant a allò que és l’altra àrea més de caire econòmic de la
seva conselleria, hem pogut observar també per exemple, com
a curiositat, el programa 611A la memòria i els objectius
d’activitat són exactament iguals també als del 2004. El
programa 612B la memòria, objectius i activitats són iguals als
del 2004. El programa 612C, aquí primer ens duim una sorpresa
perquè havíem vist, memòria del 2004 la proposta tenia crec que
entorn a 3 línies i veim la del 2005 i en tenia 6 i bé, ja milloram,
alguna cosa hem avançat, però quina és la nostra sorpresa? No
és que hi hagi una millora d’aquest programa 612C sinó que el
que fan el 2005 és ajuntar el programa 612C i 612D del 2004 i
això produeix que quasi es dobli la memòria i els objectius que
es marquen, però no és més que una alAlucinació que podria
parèixer que és un increment de proposta.

Després ja entraré també en algunes preguntes concretes
sobre programes de més caire econòmic. Però el que sí li voldria
recordar és que ja l’any passat per part del portaveu d’aquesta
compareixença, en aquell moment va ser el Sr. Quetglas, li va
fer referència a una manca de transparència, però li va deixar
molt clar també en la seva intervenció que no es referia a què
vostè fes una política que no fos transparent, almanco de
moment va dir i no en tenia cap indici per poder-ho assegurar i
per això va deixar clar que no es tractava d’això. Però clar, del
que es va dir en aquell moment passa un any i avui tal vegada
ja començam a trobar indicis d’una certa falta de transparència
i aquesta vegada sí que ho hem de dir. Jo també vull fer
referència directa en alguns capítols d’ingressos més globals,
anirem en aquests ingressos per part de l’Estat de 150 milions
d’euros que han d’arribar i ens agradaria si vostè ens ho pot
confirmar com a responsable d’aquests pressuposts, que aquests
150 milions tenen algun document o algun suport documental
de què arribaran, com arribaran? Quan arribaran? I en concepte
de què arribaran? Perquè sinó és molt fàcil proposar i planificar

ingressos quan no se tenen les garanties absolutes de què
existiran aquests ingressos, així és fàcil acabar de quadrar un
pressupost.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, ja ha consumit de sobres el seu temps. Acabi.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab i volia fer referència a l’endeutament per dir-li que li
volíem preguntar..., abans el Sr. Ramon, portaveu d’Esquerra
Unida, parlava del dèficit zero i li preguntava on havia anat.
Evidentment li ha passat el mateix que en el fons de
contingència, ha anat a millor vida, ara ja no n’hem de parlar.
Però sí volíem saber concretament quin percentatge del PIB
representa l’endeutament previst per aquest exercici 2005. Una
altra pregunta és com justifica vostè com a responsable dels
pressuposts aquest fortíssim increment d’endeutament per a
aquest exercici. I també ens agradaria saber a quins projectes
més importants obtindran el finançament provinent d’aquest
endeutament. I per un altre costat i per acabar amb la pregunta
sobre aquest endeutament, per què vostè no ha fet referència,
com ha dit el Sr. Sampol, al també fort endeutament que es pot
comprovar que tenen les empreses públiques. Vostè ha parlat de
362, del pressupost general, però no ha parlat de l’endeutament
de les empreses públiques.

I només una petita referència al tema de política fiscal.
Preguntar-li si realment aquest equilibri que vostè, o aquesta
compensació que vostè assegura que hi ha entre les mesures de
bonificació, ajudes, incentius, diversos realment queden
compensats per passar els actes jurídics documentats l’1%.

I m’han quedat algunes coses, però després si és possible...,
són tres preguntes concretes que els faré en la segona
intervenció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller
per contestar.

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

Gràcies, Sr. President. Referent al Sr. Ramon, portaveu
d’Esquerra Unida, en primer lloc agrair-li que en general, en
allò que és la secció pressupostària ha realitzat poques crítiques,
és a dir, devem compartir alguns criteris de la secció
pressupostària i que ha centrat les crítiques en temes distints, és
a dir, més globals, la qual cosa és molt lògic. Però així com
l’any passat me deia que fèiem una política de bones paraules
en temes de recerca i desenvolupament, però no hi havia
doblers, segons la seva intervenció de l’any passat, enguany ha
fet referència a què sí hi ha aquests doblers i per tant, reconeix
que hi ha els mitjans per dur endavant aquest tema.

Me fa una crítica en el tema de la despesa corrent, és a dir,
d’un increment a la despesa corrent important. És a dir, jo li
voldria dir que la despesa corrent en béns i serveis, com vostè
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ha dit, pujam de 54 milions a 62 milions d’euros, puja un 16%,
és a dir, és una pujada important i l’any passat varen fer bandera
d’aquest tema. Amb tot el respecte, és que a pesar de tot baixam
la despesa corrent respecte el 2003, vostès tenien una despesa
corrent en béns i serveis de 69 milions d’euros, és a dir, la
despesa corrent ha pujat, és cert i és un tema que volíem
controlar, però és que la tenim més baixa que l’any 2003 que era
de 69 milions d’euros en els pressuposts que va elaborar
l’anterior Govern. Per tant, reconeixem que l’incrementam, però
a pesar de tot estam molt per davall, un 7% per davall d’allò que
hi dedicava el Govern anterior en despesa corrent. És a dir, que
la crítica me pareix gratuïta. Hem elevat el pressupost en
recerca, ho compartim...

Del fons de contingència, vostè diu que s’ha pagat un negoci
a Valldemossa i un equip ciclista. Jo crec que dels fons de
contingència no s’han pagat partides per a un negoci a
Valldemossa. El fons de contingència s’han finançat partides
dins d’educació mateix, és a dir, el pressupost que liquidarem
d’educació serà superior al que vàrem presentar. Per tant, el
fons de contingència ha servit per altres temes i me pareix que
vostè diu..., però vaja és a dir, aclarir-li simplement aquest tema.

Me xerra de què l’endeutament és brutal. En aquesta
comunitat, en aquest país de vegades parlam de si els problemes
són estructurals, conjunturals. Al contrari del que s’ha dit aquí,
jo crec que aquests pressuposts no fan front als problemes, fan
front a les solucions, per això és un pressupost amb un
endeutament, a mi no me fa por el qualificatiu que li vulgui
donar. Un endeutament com ha dit el Sr. Sampol, el més alt de
la història que possiblement no hi hagi cap altra comunitat. Els
pressuposts són, en la meva opinió, els que necessita aquesta
comunitat autònoma per al rellançament de l’economia i per fer
front a problemes estructurals que tenim heretats des de fa molt
de temps, no únicament dels darrers anys. Quan estam xerrant
de problemes en infraestructures, quan estam xerrant de
problemes de sanitat són des de fa molt de temps,
infraestructures sanitàries, els problemes en infraestructures
d’educació, el problema de diversificació econòmica i temes de
turisme que s’han de fer esforços importants. Aquests
pressuposts afronten aquests temes d’una (...) de l’educació, de
quina és l’educació que volem. Si nosaltres volem millorar a
llarg termini el valor afegit que es produeix a les Illes Balears
hem de tenir les persones residents que vivim en aquesta terra
una alta formació. I hem de fer una aposta, que hem de tenir
endeutament uns anys, el tendrem, és la meva opinió, però hem
de fer front als problemes i hem de front a les solucions. I
trobarem els temes en el futur perquè això ha donat resultats a
llarg termini.

Bé el tema d’endeutament, sent important s’ha de dir que la
situació de futur no és tan dramàtica com l’ha pintat vostè i com
ha pintat el representant del Partit Socialista de Mallorca. Quin
és el moment en què partim? Per què podem fer aquest
endeutament? Mirin una simple dada, jo dedicar el 2% del
pressupost de la comunitat autònoma a pagar interessos no me
pareix una brutalitat o algun altre qualificatiu que se li ha donat.
Moltes famílies d’aquestes illes han dedicat més del 2% a
pagament d’interessos i no tenen una situació com s’està
qualificant aquí. És a dir, en aquest moment hem de pensar amb
aquesta alternativa, allò que ens costa és el 2% del pressupost el
pagament d’aquests interessos. Per tant, no me pareix  una xifra
greu.

Vostè diu l’endeutament és per a obres públiques.
Evidentment quan l’endeutament se realitza s’han de complir
les lleis i s’han de fer mecanismes que facin que complint les
lleis puguem obtenir els objectius de política econòmica que
pretén el Govern. Però si vostè assumeix els increment de
pressuposts que se fan a educació i sanitat i assumeix
l’endeutament tal vegada també li don alguna pista. Però
evidentment la Llei de finances diu que tan sols se pot fer
endeutament per a inversions. Per tant, l’endeutament és només
per a inversions. Oblidi el que li he dit, però ho reflexioni.

Vostè me diu que pagarem 2 milions d’euros. Bé jo crec que
el concepte en aquest moment en què... 2 milions d’euros
setmanals. Hem de ser realistes, és a dir, si tenim un dèficit en
infraestructures sanitàries, educatives, viàries, etcètera, en
sociosanitaris, què hem d’esperar a tenir els doblers estalviats o
que un Govern centra les enviï per fer front a aquestes
infraestructures que necessitam i podem anar millorant la
situació de vida, la qualitat de vida dels ciutadans balears? Hem
d’esperar? La meva opinió és que no hem d’esperar i que per al
tipus d’interès que està pagant la comunitat autònoma en els
seus préstecs que és d’euribor més 7, 8, 10 punts bàsics, si fos
un finançament a més llarg termini serà més alt. Jo crec que
podem fer front a aquestes inversions avui en dia perquè la vida
d’aquestes inversions, d’un hospital, d’una carretera no és una
inversió que s’ha d’amortitzar en un any, serà per a una o dues
generacions. Per tant, hem de fer front amb realisme per
començar a actuar damunt tots els problemes estructurals
d’infraestructures que tenim.

Allò que li estic dient és que evidentment no pensam en
aquest moment en amortitzacions sinó en el pagament
d’interessos i que els interessos de la comunitat autònoma no
superen el 2% del seu pressupost. Amortitzarem en el moment
en què se doni aquesta situació de bonança econòmica, quan els
ingressos puguin permetre aquestes amortitzacions. Avui no
amortitzarem, quan estam parlant del deute de la comunitat
autònoma, 362 milions d’euros, d’aquest capítol, 320 milions
corresponen a un endeutament nou i 42,6 corresponen a
l’endeutament que hi ha d’amortitzacions de l’any 2005 que hi
figuren ingressos i despeses. És a dir, tornarem aquests doblers
i ens tornarem endeutar per la mateixa quantitat. Dins la xifra de
362 milions d’euros, 320 en nou endeutament, 42,6 és
l’amortització de l’endeutament que correspon al deute ja
existent en aquest moment.

Després hi ha una sèrie de temes que jo crec que no
corresponen al debat d’avui i que corresponen al debat de
política general. És a dir, obviaré tots els temes que ha fet
referència i perquè a més no eren de la llei d’acompanyament.
Jo en tot cas s’ha de contemplar si se vol fer dins la comissió,
dins la sessió pressupostària corresponent. En aquest sentit jo
crec que li he contestat a les preguntes, en el torn de rèplica
m’ho aclareixi i que en general jo crec que és de les vegades que
hi ha hagut més coincidència i més divergència en temes molt
concrets.

El representant del Partit Socialista ha començat la seva
intervenció i veig per tant, que no canvia el criteri, diu: “ja que
vostè és el culpable d’aquest pressupost i dic culpable i no dic
autor d’aquests pressuposts”. Això m’ho ha dit avui, però també
m’ho va dir fa un any. Per tant, la veritat és que podríem contar
el tema del conte del llop, tantes vegades se diu un ja no s’ho
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arriba a creure. Bé és la seva opinió, té tots els meus respectes
personals, però mencionar-li que si rebem crítiques perquè és el
mateix tema, sobretot per al representant del Partit Socialista de
les Illes Balears de què estam repetint programes. Jo crec que
aquests pressuposts no tenen res a veure amb els de l’any passat
i les paraules que se diuen són les mateixes.

Me demana, a part d’aquest tema anecdòtic, quin és el motiu
d’aquest endeutament. El motiu d’aquest endeutament és que
nosaltres tenim uns dèficits estructurals, com deia, en educació,
sanitat, viaris, sociosanitaris i que creim que hem de fer front a
tots aquests temes i que avui per avui, com deia abans, crec que
dedicar el 2% del pressupost a pagament d’interessos no és un
tema de la gravetat que ell presenta. Li voldria dir que això
també és possible gràcies a què tots els governs anteriors, tots,
un s’han endeutat més que uns altres, però la situació que tenim
quina és. Quin temps tardaríem en pagar el deute actual si
dediquéssim el que se diu deute viva, a l’estalvi brut generats,
és a dir, si deixéssim l’estalvi brut generat d’aquests pressuposts
a amortitzar el deute tardaríem actualment 1,7 anys. 

Quina és la mitjana de la mitjana de les comunitats
autònomes que tardarien en pagar el deute si dedicàssim tot
l’estalvi brut que poden generar, quina és la mitjana de totes les
comunitats autònomes? 4,3 anys, és a dir, si duguéssim aquest
increment de deute de comunitat autònoma, que serien 380
milions d’euros, de deute nou, he explicat el de 320 de deute
nou més 42 d’amortització, per (...) un endeutament via ib-salut
de 60 milions d’euros, és a dir que el deute nou de comunitat
autònoma són 380 milions, si augmentam aquest tema
passaríem a 2 i busques d’anys, encara molt enfora dels 4,3 anys
de mitjana de les altres comunitats autònomes. Reconec que
l’increment d’endeutament és molt important, però a pesar de
tot estarem en una situació molt millor que la resta de
comunitats. En aquest sentit, assumim amb claredat aquesta
política perquè creim que en aquest moment és la política que
s’ha de dur endavant i que s’ha de fer front a aquest temes, que
no podem esperar més temps a les Illes Balears per tenir els
pressuposts que ens corresponen.

Vull recordar que comunitats autònomes amb poblacions
similars, com és la d’Extremadura que en població censada té
60.000 habitants més que nosaltres, però que jo crec que en
població real en té igual que nosaltres, l’any passat va presentar
un pressupost de 3.800 milions d’euros, és cert que la comunitat
d’Extremadura rep fons europeus perquè és objectiu 1, bé, però
si llevàssim aquesta partida de fons europeus aniríem a xifres
aproximades de 3.000 milions d’euros. És a dir, per què els
ciutadans de Balears no hem de tenir uns pressuposts amb
competències similars a d’altres comunitats autònomes? És un
tema del sistema de finançament autonòmic, que no és el debat
d’avui, però no cal espantar-se, que hem d’esperar a aconseguir-
lo, com que jo estic convençut que ho aconseguirem, perquè
agafem el model de finançament autonòmic i ja que el Govern
central ha volgut obrir aquest tema, agafem el model que
agafem, ens millorarà, idò no esperem un any, no esperem dos
anys, i avancem resolent els problemes de la nostra economia i
facem apostes clares i decidies per a la inversió.

Em fa referència a l’endeutament d’empreses públiques,
evidentment el que es fa a les empreses públiques és donar-los
un aval, no totes les empreses computen com a deute de la
comunitat, no totes estan al 195, per tant són temes distints que

no hem de sumar. A més, veim que és possible fer política
d’empreses públiques fora de subvencions, jo he esmentat el
Parc Bit que l’any que ve, amb una política de gestió adequada,
no tan sols no dur endeutament sinó que no necessita
subvencions de la conselleria o de la comunitat autònoma, i que
a BITEL també li hem pogut retirar ja les subvencions de
capital. Bé, el que passa és que de vegades cal posar les
empreses a punt, per dir-ho d’alguna manera, posar aquestes
empreses en funcionament per no haver d’arribar a aquest punt,
però no sempre tendran endeutament, en algun cas també és per
un dèficit en infraestructures de depuració d’aigües o en tema
d’aigües, i jo crec que el nostre turisme no pot esperar que
tenguem finançament per resoldre el tema de depuració
d’aigües.

Tenim una discrepància clara, amb el Sr. Sampol, quan diu
que nosaltres a la previsió d’ingressos de l’Estat hem fet la
totalitat del conveni, una discrepància de criteri, no de realitat.
Bé, no és la totalitat del conveni, sinó la part del conveni
prevista per a certificacions enguany, en temes pressupostaris
sabem que no es produeix un “decalatge”, però en termes
pressupostaris és possible i així ho hem fet. Comprenc que vostè
no comparteixi aquest criteri, però nosaltres tenim el vistiplau
de la Intervenció i en quinquennis pressupostaris això és
correcte, jo comprenc que no li agradi, però sabem que això
produeix un “decalatge” i que amb aquesta forma sí que hem
pressupostat els ingressos corresponents a aquest conveni. Em
demana en base a quin document?, bé, jo crec que un conveni
signat entre dos governs, és una carta totalment (...), bé em
sembla que el tema era del Partit Socialista, però és igual, ja
m’avanç, un conveni és un document que ens dóna la força, tant
per l’informe d’assessoria jurídica com d’intervenció, suficient
per a la generació de crèdit.

El tema dels imposts, bé, em diu que pujam els imposts, jo
dic que hem pujat o hem actualitzat, hem passat de 0,5 a l’1%
l’impost d’actes jurídic documentats, això ens ve reportat de 56
milions d’euros i la suma de les desgravacions noves que hem
aplicat ens dóna aquests mateixos 56 milions d’euros, no hem
sumat les desgravacions d’anys anteriors, sinó les mateixes
corresponents en base al que és l’any 2004.

Hi ha una crítica que assumesc, quan parlam del tema del
servei d’estadística. És cert que ja em va fer aquesta observació
l’any passat, la recordava abans de venir i que hem d’assumir,
un poc amb els mitjans i per no fer increments de despesa
personal, quina és aquesta finalitat en concret. Per la informació
que se m’ha passat, fins a aquest període que acaba el 2006,
aquest període de tres anys, no s’ha de crear l’organisme
autònom, en aquest moment és quan pensam arribar al tema de
l’organisme autònom i, evidentment, la potenciació del servei
d’estadística jo crec que és un element bo per ajudar a tot
l’estudi de l’economia i, per tant, que les inversions es facin de
manera molt més elaborada, és una bona eina, però no podem
donar-li la priorització dins la Intervenció General que voldríem
per al tema a què havia hem donat certa prioritat que jo li he dit
abans, que he esmentat al principi de finançament autonòmic.
Sabem que és una assignatura que tenim pendent, que l’hauríem
de potenciar-la, compartesc l’opinió del Sr. Sampol, al cent per
cent, i que està en marxa una mica més lenta, però avui em
preocupa molt tot el tema del finançament autonòmic, tota la
negociació d’actualitzacions de població, la participació en el
grup de treball al Consell de Política Fiscal i Financera, tenir
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ben estudiats distints models que hi ha a la resta del món, el
model austríac, el suís, l’alemany i l’australià, que és on ens
centram ara, i estam dedicant recursos des d’aquesta direcció
general a aquest tema. Bé, assumesc la crítica, però com a
responsable polític he prioritzat en altres temes, però estam
centrant l’atenció i aquí ho duim amb una marxa més lenta. Per
tant, no puc més que donar-li la raó.

Em feia després una referència a la Direcció General de
Patrimoni, que li aturàssim una mica més el tema. Intentaré
contestar, com sempre, a veure si ho aconseguim. A la Direcció
General de Patrimoni hi ha aquest increment important i
dedicam 1,5 milions d’euros al tema de l’Hospital Militar, que
és una despesa concreta, que com que està signat la sabem, i
nosaltres, en aquest moment, hi ha negociacions obertes amb el
Ministeri de Defensa, el tema de la Colònia de Sóller, crec
recordar, a Calvià Na Baiana, a Eivissa, i també violem tenir
previst per la importància que té el tema de l’habitatge, si hi ha
possibilitat de comprar algun sòl públic per aquest tema, per si
haguéssim d’aportar. Aleshores, malauradament no hi ha acord
en cap dels casos que dic, sí que em consta que estan avançades
les negociacions i en aquest sentit dir-li que disposam, si em
permet el llenguatge colAloquial, d’una bossa de 4 milions
d’euros aproximadament que deixam oberta perquè no voldríem
que si hi hagués la possibilitat de poder compar algun quarter
per fer habitatges protegits o a preu taxat o com sigui, com
sembla que el Ministeri de Defensa, així com diu la llei, no està
disposat a cedir gratuïtament, sinó que s’haurà de comprar,
voldríem tenir una certa bossa i aquesta bossa puja a 4 milions
d’euros per aquests punts que li he dit concretament. I que quedi
molt clar que no n’hi ha cap de tancat, però el que no volem, si
ja hem fet un esforç que el Sr. Sampol no em repetís que eren
pressuposts virtuals que ell i jo sabíem, bé, hem volgut fer uns
pressuposts reals que s’ajusten a aquesta despesa real i, per tant,
la previsió és aproximadament, no arriba a aquests, d’aquí
l’increment, però que una menys de 4 milions d’euros per
oportunitats d’aquest tipus que puguin sorgir en qualsevol
moment i que ..., vaja, que puguin sortir i que hi ha
negociacions avançades amb el Ministeri de Defensa i que crec
que s’havia de deixar previst als pressuposts per després no
trobar-nos amb problemes.

El Partit Socialista em diu que la presentació és poc clara,
diu que l’any passat el Sr. Quetglas també em va fer aquesta
observació, avui me l’ha feta amb més insistència, jo li he de dir
que per això mateix, per poder aclarir les presentacions que es
fan a la memòria, també acudeixen tots els responsables de les
seccions pressupostàries de les conselleries per intentar donar
més llum. Evidentment tot és millorable i en aquest sentit
positiu ho volem agafar.

Diu que aquests pressuposts són per fer front a problemes.
No, no, aquests pressuposts són per fer front a solucions, és a dir
són uns pressuposts totalment de política econòmica per
reactivar l’economia i per donar solucions i per encaminar tots
els dèficits que té la comunitat autònoma, no són per fer front
als problemes, sinó que són uns pressuposts que donen
solucions.

Em fa unes observacions que jo crec que ha comprès poc.
Quan em diu que es fa un esforç pressupostari en innovació i en
recerca i noves tecnologies, després, com que m’ha d’acusar
d’alguna cosa, em diu d’intranquilAlitat, em parla que aquest

increment de pressupost li ocasiona intranquilAlitat perquè diu
que falta interès. Jo crec que uns pressuposts, la millor forma,
i permeti que sigui molt rotund, de mostrar l’interès és que hi
hagi doblers, aquesta és la millor forma a uns pressuposts, la
resta hi pot haver interès, però aquí és una realitat.

M’acusa, jo crec que no s’ho ha pensat bé, que repetim molt
els programes. Escolti, és que hem anunciat que estam elaborant
un nou pla d’R+D+I, si estigués acabat podríem fer les
conseqüències del nou programa del nou pla d’R+D+I, perquè
nosaltres no creim que haguem de fer un programa d’R+D i un
d’I per separat, ho feim amb un programa únic. Per tant, amb
aquest tema, entengui que hi hagi una certa continuïtat perquè
aquest darrer any i quan entrarà el Pla d’R+D+I, el trimestre de
l’any que ve, serà el moment d’adequar tots els temes. Jo no
crec que en temes de recerca i d’innovació, i ho comentàvem
l’any passat amb el portaveu del seu grup, s’hagin de fer canvis
radicals, és un tema suficientment delicat perquè facem el
màxim de política continuïsta sempre que coincideixi i no
alarmem, a més, amb canvis dràstics, però tengui en compte
aquest tema.

Em diu que no hi ha projectes nous. Escolti, havíem
anunciat el Centre d’investigació de cimera per a malalties
pneumològiques de medicina respiratòria avançada, un centre
internacional, el primer pic que a Balears hi ha un centre
internacional, amb un pressupost concret, d’1 milió d’euros per
part d’aquesta conselleria, un pressupost de 3 milions d’euros de
la Conselleria de Salut, un projecte que, a més, ja té el suport
del Centre Superior d’Investigacions Científiques, em vaig
entrevistar amb el seu president, un dissabte que ell va venir
aquí a una conferència i va tenir l’amabilitat de dedicar unes
hores a això i vàrem concretar el tema de la seva participació,
ell va demanar ser vicepresident d’aquest projecte, jo crec que
demostra una clara voluntat i per això la intranquilAlitat no la
veig, un projecte d’un centre internacional d’investigació, que
no n’hem tengut cap mai a Balears, està concretat, i segur que
la Conselleria de Salut li donarà més detalls, perquè nosaltres
participam de suport en temes d’innovació, però també hi
participa l’àrea de salut, majoritàriament.

També li he dit com a tema nou que potenciarem el tema de
recerques en el tema del litoral, perquè creim que és important
tot el tema de les aigües marines, en un doble sentit, en el tema
mediambiental i en el tema de la influència econòmica en
turisme, i en aquesta via hi haurà una nova colAlaboració amb
l’IMEDEA, que no ha existint fins ara. I continuam lluitant i no
decaurem, i demanam la colAlaboració de tothom perquè el
centre de referència estatal que teníem compromès amb el
govern anterior del Partit Popular a Madrid, que vengués a
Balears i hi ha la carta d’intencions en aquest sentit, es continua
mantenint i continuarem colAlaborant en aquesta iniciativa, i no
vull deixar de dir que em va deixar preocupat la darrera
entrevista, vaja, darrera i primera, amb el secretari general de
Política Científica, el Sr. Salvador Barberá, que deia que tenia
moltes pressions per anar a Catalunya, i nosaltres li vàrem donar
tot l’argumentació i continuen aquestes converses perquè aquest
centre ha de venir. Nosaltres creim que en aquest apartat hi ha
d’haver grans projectes perquè són els que poden crear les
sinèrgies per crear l’ambient adequat per desenvolupar el tema
de recerca i desenvolupament.
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Sobre el tema de (...) digital em feia una sèrie de preguntes,
de societat de la informació, de banda ampla. La Direcció
General de Tecnologia té un programa innovador que volem
posar en marxa, ens preocupa el tema que les empreses de
Balears, especialment les PIME, no estiguin dins la banda
ampla, i s’elabora un programa per ajudar amb subvencions la
major part de PIME, totes les que hi vulguin acudir, perquè
tenguin finançament per al tema d’Internet, per tenir línies de
banda ampla, sempre que hi vagin penjats almenys alguns altres
serveis, com pot ser la banca electrònica, etc., perquè aquest
tema també ha d’anar completat amb el fet que hi hagi una
participació de l’entitat financera, per exemple, amb el tema de
targetes de crèdit, que pugui reduir comissions, s’elabora un
tema en aquest sentit perquè les PIME de Balears vulguin usar
banda ampla. En aquest tema, recordar que Menorca dins el
primer semestre de l’any que ve, i això com a fruit de
negociacions que no estan en els pressuposts perquè ho paga
Telefònica, hi haurà un segon cable de banda ampla que uneixi
Mallorca per tenir un circuït tancat, un anell, per si no funcionàs
la primera connexió tenir-ne una segona, i també, i aquesta sí
que és la primera, aconseguirem unir Formentera, que no està
unida actualment, per banda ampla, a Eivissa, i aleshores les
quatre illes tendran connexió de banda ampla. Crec que això és
un sistema per disminuir les bretxes digitals.

Sobre el tema del PLC, nosaltres estam negociant en aquests
moments amb GESA-ENDESA per fer unes proves pilot a
algun municipi o en el casc antic de Palma, on vulgui, podríem
fer una prova amb GESA-ENDESA que a Saragossa ha
desenvolupat, ha fet proves pilot àmplies i estam negociant
perquè hi hagi una prova pilot de PLC per veure el seu resultats
a un municipi de Balears o a una zona de Palma, estic disposat
a fer-la on vulguin. 

El programa 541, d’estacions biològiques, li he de dir que té
un pressupost de 500.000 euros. En investigació de qualitat,
quan deia que no veien aquest tema, idò hi ha pressupostat 1
milió d’euros i per a temes nous, a més dels que figuren amb
detall cada any, mig milió d’euros pel que li deia de l’IMEDEA
del litoral.

En el tema de Ramon y Cajal hi ha, no record bé la xifra, li
passaré a la directora.

Després el preocupa que a la Fundació IBIT reduïm la
partida del traspàs nominatiu, la subvenció nominativa. Escolti,
a la Fundació IBIT estam lluitant perquè, igual que a totes les
empreses públiques de la conselleria, i em remet al que li he dit,
perquè no haguem de fer subvencions. Les empreses públiques
o en aquest cas la fundació no té per què viure dels pressuposts
de la comunitat autònoma, no és el meu objectiu viure dels
pressuposts de la comunitat autònoma, i en aquest apartat li he
de dir que la fundació IBIT ha baixat les seves pèrdues i que, a
més, jo crec que a aquesta fundació són tres socis, li record que
hi ha Telefònica i la Caixa de Balears Sa Nostra, i, per tant, a
principi d’any el que ens vàrem marcar, que la política del
Govern balear cobria el cent per cent de l’activitat no era la
lògica, en la meva opinió de gestió professional. O la Fundació
IBIT és totalment del Govern balear o si són tres socis i
aprovam els pressuposts entre tres socis, aleshores cadacuns ha
de correspondre amb el que sigui. Els pressuposts de la
comunitat de la Fundació IBIT, en principi, de l’any 2004 tenien
previst un dèficit de 600.000 euros, que ens vàrem comprometre

a assumir-lo contra capital social aportant cada soci el seu, i
tancarem amb un dèficit entorn dels 300.000 euros, per tant s’ha
fet una gestió de reducció de costos i d’increment d’ingressos
important. En aquest sentit, bé, reduïm les subvencions
nominatives perquè creim que no són necessàries més
subvencions nominatives.

El programa d’Avanthotel, per no allargar-me molt, no és el
mateix, en aquest programa s’han d’introduir unes millores com
a tots els productes de noves tecnologies i les millores que es
volen introduir és que es converteixi en un agent intelAligent,
que pugui fer no tan sols el tema de reserva d’hotels, sinó, per
dir-ho d’alguna forma, que un, dient que vol venir a Mallorca,
a Menorca, a Eivissa o a Formentera, amb unes dates, li pugui
proporcionar informació sobre no només hotels, sinó vols,
restaurants, lloguer de cotxes, etc., per poder fer el paquet a
través d’aquest sistema.

El tema de la 551 d’estadística, les principals publicacions,
i per això es fan aquestes inversions de caràcter immaterial,
seran la publicació de dades Balears on-line, la base de dades
municipal, Balears en xifres i la Guia de l’inversor, entre
d’altres.

Em parla de manca de transparència, bé, jo crec que aquests
pressuposts tenen una total transparència, hem dit la realitat
total dels pressuposts i, evidentment, estam disposats a aclarir
fins el darrer euro, que la partida de 150 milions d’euros, en
quin document i li he contestat abans al Sr. Sampol, la base és
el conveni, és que un conveni que té el Govern de les Illes
Balears amb el Govern central va a missa, i aquests doblers
arribaran, i evidentment el que no admetem és que es faci una
interpretació unilateral per part d’un govern. Si hi ha
discrepàncies, reuneixi la Comissió Mixta i a veure si les
solucionam i, si no, cercarem alguna fórmula, però el que no és
democràtic és que una de les parts implicades faci també de
jutge i digui que s’incompleix, evidentment per a nosaltres, i
tant l’informe -repetesc el que he dit al Sr. Sampol-, tant
l’informe de la Intervenció com el de l’Advocacia de la
comunitat autònoma, ens indiquen que són documents suficients
per a la generació de crèdit i hem generat aquests 150 milions
d’euros.

Fa acusacions del dèficit zero. Jo li demanaria un poquet de
coherència amb el seu partit, perquè si vostè, podem parlar tot
el que vulgui d’aquest tema, però hem de ser coherents, perquè
m’acusa que no som coherents i de tots els temes del passat.
Amb aquest pressupost de la comunitat autònoma, la comunitat
autònoma no incompleix la Llei d’estabilitat, i no li diré res
més. Sigui coherent.

Em diu quin percentatge damunt el PIB representa aquest
tema. Segur que vostè ja ha captat el que li contestaré ara, això
representa el 0,04 i escaig del PIB de l’Estat espanyol. Que no
hem de fer un pla de sanejament, el Pla de sanejament s’ha de
fer per l’endeutament, si volem obtenir l’endeutament ho haurà
d’autoritzar el Govern central, el Consell de Ministres, via
Ministeri d’Economia i Hisenda, nosaltres haurem de presentar
el pla de sanejament i el Govern central ho autoritzarà, sempre
que ho cregui oportú. En qualsevol cas, li record que el
pressupost de la Generalitat de Catalunya té un endeutament
superior al nostre i ha tardat, el pressupost de la comunitat
autònoma va ser aprovat el mes de juliol, si no record malament,
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pel Parlament català, i s’ha presentat fa quinze dies o tres
setmanes. No es preocupi nosaltres complirem el termini d’un
mes. Però l’autorització serà per endeutament, no perquè no
complim el dèficit zero.

Fa una sèrie de referències a empreses públiques. Bé, les
empreses públiques de vegades són un arma de la política
d’inversió, naturalment nosaltres creim que la depuració
d’aigües és fonamental per a aquesta política, i en altres casos,
com les empreses públiques molt vinculades a la Conselleria
d’Economia, estam fent unes empreses que no hagin d’estar
subvencionades, com li he demostrar abans, en cada cas depèn
de la política que s’ha de fer per les necessitats d’aquesta
comunitat autònoma.

Respecte dels temes de política fiscal, la xifra estimada que
vàrem donar basada en les xifres del 2004, que quedi clar, és a
dir de la rebaixa fiscal i els increments fiscals estaven al voltant
de 56 milions i mig d’euros.

I, en principi, moltes gràcies, Sr. President. Crec que m’he
allargat més del que en feia comptes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Volen fer ús de la paraula en el torn
de rèplica? Per cinc minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Molt breument. Només per fer-li alguns comentaris al Sr.
Conseller, abans amb els meus comentaris no cercava que
s’enfadàs tampoc, eh?, de cap manera. Miri, que es disposi per
innovació de molts més diners que el pressupost passat, n’estam
contents i el felicitam per això, els dubtes que tenim i el que ens
planteja a nosaltres certs dubtes és que això no quedi tan sols en
un titular, com si fos un titular de premsa. El nostre interès real
és que realment existeixi la voluntat de dur a terme totes i
cadascuna de les propostes que figuren en aquesta àrea
d’innovació, perquè entenem que realment complint el cent per
cent d’aquestes propostes és com es pot avançar, si un
pressuposta més quantitat però llavors no l’executa, no ens
acaba de servir com a objectiu.

I tan sols una sola pregunta més, ha fet referència al Centre
Balears Europa i ha dit que hi havia un increment d’ingressos
per convenis que passava de 29.000 euros a 260.000, el que sí
ens agradaria saber és concretament amb quines entitats són
aquests convenis que suposen aquest increment espectacular
dels ingressos per conveni.

I no m’estendré més per no cansar el personal. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. En aquest moment compartesc
al cent per cent el que ha dit d’innovació i que és un tema, ja ho
he dit quan explicava el tema de cimera, hem anar a cercar el

Consell Superior d’Investigacions Científiques i quan volem
potenciar el tema de l’IMEDEA, també depèn del Consell
Superior d’Investigacions Científiques i de la Universitat de les
Illes Balears. Intentam no fer política partidista perquè creim
que aquest és un dèficit estructural de la nostra comunitat
autònoma i m’alegra l’asseveració que ha fet. És claríssim que
amb aquest tema no m’enfad sinó que m’alegra la seva
reafirmació d’ara.

El Centre Balears Europa, hem pujar de 29.000 euros els
convenis que hi havia a 240.000, em sembla que he dit, s’han
sumat convenis per als quals donen beques la FELIB i l’AMIB,
s’ha ampliat el conveni de l’Ajuntament de Palma, hi ha
convenis amb els tres consells insulars i amb la majoria de
municipis. A més hi ha un conveni nou amb la Cambra de
Comerç, hi ha un conveni preparat perquè no forma part
d’aquests, perquè encara no està signat, amb la CAEB, que
també volen donar suport a un becari. Aquests tipus de convenis
bàsicament donen suport via becaris i ha fet que puguem tenir
una estructura a BrusselAles que abans únicament era de becaris,
ara hi ha dos tècnics i 11 becaris i això permet que hi hagi una
continuïtat. La gran problemàtica del Centre Balears sobretot a
BrusselAles, que jo crec que cada vegada és més important el
tema de futur cap a BrusselAles, que allà puguin donar suport a
les nostres empreses, és aquest, que hi hagi una continuïtat,
quan únicament eren becaris, no hi havia aquesta continuïtat.
Ara amb els dos tècnics i aquest gran increment de convenis que
hi ha ens permet tenir aquesta estructura de dos tècnics i 11
becaris i que, a més, no tots es canvien al mateix temps que
estam fent una labor.

Jo crec que la major incorporació d’ajuntaments i d’entitats
com les federacions de municipis i algunes més d’índole..., com
sigui sumar la CAEB en convenis d’aquest tipus, fa que es
tregui més fruit a la labor que ja està realitzant. És a dir, és un
tema que la informació que obté i les gestions que pot fer amb
les ambaixades que s’organitzen amb altres empreses a Europa
idò tengui el màxim de fruits possibles per a l’economia de les
Balears, per a les nostres empreses i especialment per als
ciutadans.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, moltes gràcies
i benvingut a vostè i a tot el seu equip. En aquestes hores a un
li fa ganes de fer aquella broma de dir: “Jo tenc dos discursos,
un de breu i un de molt breu”. El molt breu seria dir “gràcies”
i el no tan breu seria dir “moltes gràcies”, però el Diari de
Sessions queda i per tant nosaltres també tenim alguna cosa a
dir.

Entrant en olivetes i d’una manera molt ràpida, tres
qüestions que crec que han de quedar clares i a les quals han fet
referència els altres portaveus. Per part del nostre grup li volem
donar l’enhorabona i el volem encoratjar que aquest increment
que suposa del 96,38% en la recerca, desenvolupament
tecnològic i innovació vagi precisament encaminat a allò que
vostè ha explicat i ha donat resposta als portaveus, que en certa
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manera sí que els agradava aquest increment però no sabien
prou bé a què es destinaria, i ha donat compliment a aquest
requeriment d’explicacions. L’increment quant a patrimoni, que
és d’un 154,87%, també per tenir patrimoni propi i que també
ha fet referència a allò que era i que per tant queda perfectament
justificat, però m’ha d’admetre que en aquest cas, en aquestes
hores, els números són molt avorrits.

 Jo no vull parlar de números i parlar un poquet de política,
i parlant de política li diré que aquests són uns pressuposts molt
valents. És cert que nosaltres no ens caracteritzam per ser uns
gestors que facem del deute el nostre leit motiv de
supervivència, sinó ans bé al contrari: volem gestionar d’una
manera correcta, però hi ha moments en els quals s‘ha de tenir
valentia per afrontar la situació en què ens trobam, i aquest
pressupost, el pressupost del 2005, és un pressupost totalment
propi on hi ha un deute que es justifica i està justificada no per
tapar problemes, sinó per donar solucions, solucions
estructurals, solucions a dèficits que venim patint a la nostra
comunitat autònoma, amb la qual cosa crec que és molt
important, amb un criteri també molt clar, i és que nosaltres
estam avançant la factura, estam avançant el pagament de la
factura. Però la factura l’han de guardar, aquesta factura l’ha de
pagar qui l’ha de pagar, i més tard que prest o més prest que tard
aquesta factura la pagarà l’Administració central. A mi no
m’agrada dir “la pagarà Madrid”; no, no, Madrid no la pagarà,
la pagarà el pressupost general de l’Estat, perquè és així com
toca i és així com s’ha de reconèixer, ja sigui mitjançant el
reconeixement de deute històric o ja sigui mitjançant el
reconeixement dels compromisos contrets, establerts amb
acords de Consell de Ministres, que aquests un demòcrata cristià
diria “van a missa”; jo, més bé un liberal més que demòcrata
cristià, diré que aquests són d’obligat compliment.

Per altra banda també li vull fer una sèrie d’apreciacions que
m’agradaria que tinguéssim en compte. Una, la primera, de
caràcter estrictament polític, que aquí ha passat un poquet de
passada: Centre Balears Europa; no faré referència ni al Centre
Balears Europa ni al que consider que hauria de ser una política
decidida d’incardinació de la nostra comunitat dins la futura
constitució europea i del criteri a títol personal i particular, que
crec que hauria d’estar centralitzat tot el tema d’Europa en un
únic lloc, i el lloc més adequat seria -i ho dic així- seria la
Conselleria d’Economia i Hisenda per tractar d’evitar que hi
pogués haver dispersions i centres que puguin tenir actuacions
a vegades no massa conformes amb el que ha de ser aquesta
unitat de criteri. 

Açò al marge, Sr. Conseller, crec que és molt important que
des del Centre Balears Europa, i sobretot després de l’explicació
que vostè acaba de donar al portaveu del Grup Parlamentari
Socialista en relació a aquests convenis, que tinguem present
que el mes de febrer tenim una cita tremendament important,
que tal vegada nosaltres no hi donem importància, però vam
convocar el poble espanyol el 78 a fer un referèndum per
aprovar la Constitució Espanyola i ara ens convocaran el mes de
febrer a un referèndum per aprovar la Constitució Europea. Al
marge d’apreciacions puntuals i concretes de certs punts, de
certs articulats, aquest totxo que si ens cau damunt un peu ens
farà mal perquè són més de 320 pàgines, la Constitució Europea
jo crec que requerirà fer un esforç per part dels poders públics
de motivació i d’apreciació sobretot en aquells aspectes que
incideixen o que poden tenir una incidència a la nostra

comunitat autònoma, i aquests són uns doblers que no serien
despesa corrent, jo no l’interpretaria com a despesa corrent, sinó
com una bona inversió de futur. Tenim el que va explicar el
president i el que era el motiu d’aquesta nova proposta de llei de
règim especial fonamentada precisament en aquest
reconeixement explícit i implícit a la Constitució Europea. Per
tant jo l’anim perquè es faci un programa, si és que no estava
previst, que segurament, tan previsor com és vostè, deu estar
previst, que faci un programa de conscienciació ciutadana propi
de cara a la Constitució Europea.

Per altra banda també li vull fer esment que amb aquesta
coordinació transversal pròpia de la seva conselleria, optimitzar
recursos és una de les actuacions primordials que té aquesta
conselleria, i que jo crec que amb el pressupost i vist també el
pressupost d’altres conselleries és el que vostè pretén fer, i
sobretot a nosaltres ens tranquilAlitza que malgrat aquests
dèficits històrics que tenim i malgrat que a nosaltres ens
agradaria que aquest deute només fos únicament i exclusiva per
a inversions, únicament i exclusiva, sí és que és cert que dins
aquest deute històric ja hi començam a tenir el que suposa la
despesa, entre cometes, corrent o de despesa sobrevinguda en
personal en tema sanitari i en tema d’educació, que açò, com
molt bé vostè ha dit, tard o prest s’haurà de reconèixer i per tant
s’haurà de compensar.

Crec que serà la primera vegada que se m’haurà sentit dir
dins aquest parlament, i més en aquest cas amb aquest gran
increment, aquesta expressió: benvingut sigui -sense que
serveixi de precedent- aquest deute que ens posi en el punt zero
en el sentit..., quan jo dic en el punt zero no vull dir recordant
coses passades, sinó amb un punt d’equilibri, d’igualtat, haver
d’afrontar de cara a un futur uns pressuposts que responguin
realment a una situació d’igualtat amb la resta de les comunitats
autònomes i que aquest govern ha hagut d’avançar aquestes
pagaments i aquestes despeses o aquestes inversions amb el
benentès que el pla d’amortització val la pena, Sr. Conseller,
que l’allarguem fins que puguem fer l’amortització totalment
perquè ens l’amortitza com ha fet el Govern ara amb Andalusia,
a través del reconeixement de deute històric.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller.

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

Agrair les paraules del portaveu del Grup Parlamentari
Popular, dir que prenc nota i traslladaré al Govern la seva
apreciació molt sincera i clara sobre la unificació de criteris en
matèria europea. Crec que he citat el tema que el Centre Balears
Europa té previst un programa de cara al referèndum de la
Constitució Europea per donar-hi suport. He de dit també que
és un tema que esperam en certa forma instruccions tant de
BrusselAles com via Govern central, com van sempre tots els
temes de la Unió Europea, i que avui per avui l’únic que ens han
demanat és que pensem en l’organització d’actes, però no se’ns
ha dit res de finançació d’aquestes activitats, però són
conscients de la importància d’Europa i per tant, sigui com
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sempre amb mitjans que venguin de l’Administració central o
amb mitjans propis, donarem complida referència a aquest tema.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Idò conclòs el debat d’aquesta
compareixença només queda agrair la presència del Sr.
Conseller i les seves explicacions, i dels alts càrrecs que l’han
acompanyat. 

I no havent-hi més assumptes s’aixeca la sessió.
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