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Comissió d’Hisenda i Pressuposts. En primer lloc deman si hi

ha substitucions.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, Sr. President. Joana Lluïsa Mascaró substitueix Pere

Sampol.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Antonio Diéguez sustituye a Andreu Crespí.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions? Gràcies.

Compareixença RGE núm. 2388/05, solAlicitada pel

Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Sr. Conseller

d'Economia, Hisenda i Innovació, per tal d'informar sobre

el Pla de sanejament presentat davant l'Estat.

Tot seguit passarem al primer i únic punt de l’ordre del dia,

que consisteix en la compareixença RGE núm. 2388/05, de

l’Hble. Conseller d’Economia, Hisenda i Innovació per tal

sobre el Pla de sanejament presentat davant l’Estat.

Assisteix l’Hble. Sr. Conseller Lluís Ramis d’Ayreflor,

conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, acompanyat dels

següents alts càrrecs de la seva conselleria: Sra. Maria Antònia

Carrasco, directora general de Tresol i Política Financera; el Sr.

Jorge Sainz de Baranda, director general de Tributs; el Sr.

Bernat Salvà Alloza, director general de Pressuposts; i la Sra.

Dolça García Caballero, secretària general.

Té la paraula el Sr. Ramis d’Ayreflor per fer l’exposició

oral.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el Pla de

sanejament que varem presentar, tal com marca, dintre del mes

següent a l’aprovació del pressupost, es va enviar al Ministeri

d’Economia i Hisenda el dia 28 de gener d’enguany. La

comunitat autònoma va presentar aqueix pla d’equilibri

econòmic financer dintre dels compromisos adquirits amb el

Consell de Política Fiscal i Financera, és a dir, que les pautes

marcades en aquest pla de sanejament segueixen els acords del

Consell de Política Fiscal i Financera núm. 50, que determinen

quines són les condiciones per les quals s’ha de presentar i les

condicions que ha de tenir aquest pla, tots els apartats que ha de

tenir. També he de dir que el pla va comptar amb

l’assessorament de l’empresa consultora d’administracions

públiques coneguda com AFI. 

El Pla d’equilibri econòmic financer consta de set apartats,

i entre aquests apartats hi ha una introducció a la primera part;

la segona part és el sistema de finançació; la tercera part,

diagnòstic de situació; quarta part, mesures i hipòtesis del Pla

d’equilibri econòmic financer; cinquena part, resultats prevists

(...) 2006-2008; sisena part, escenari del Pla d’equilibri

econòmic financer; i una setena part d’annexos sobre (...) de

l’administració pública i capacitats.

Abans de repetir un pic més el contingut del pla, he de dir

que el no té el pla. S’ha de dir que el pla, diguéssim, ha tengut

tres versions; és a dir, es va enviar una primera versió i hi ha

hagut dues versions al llarg de les negociacions cordials,

afables, pràcticament fins al final, amb el Ministeri d’Economia

i Hisenda, on hem trobat una colAlaboració clara i específica. Sí

que se’ns ha fet eliminar bàsicament totes les referències al

sistema de finançament autonòmic i les variables de població

a la seva futura incidència, perquè consideraven que això eren

hipòtesis que no s’havia aprovat i que per tant no es podien

posar. Totes aquestes possibilitats de millora del finançament

ens varen demanar que fossin eliminades. També es varen

eliminar de la segona versió tots els temes de fluxos fiscals o

temes de balança fiscal per considerar que no entraven en el

tema de finançament i també se’ns varen fer eliminar tots

aquests apartats. I després també una mesura que ha tengut

distintes variables ha estat la hipòtesi sobre el tram autonòmic

d’hidrocarburs. Això és el que s’ha anat variant bàsicament de

la primera a la tercera versió del pla.

La segona part -és a dir, en la introducció no val la pena

entretenir-nos-hi- parla del diagnòstic de situació. Aquí

explicam el tema d’ingressos corrents i el tema de despesa

corrent. En el tema d’ingressos corrents hem de recordar que el

94% dels nostres ingressos són tributaris i tan sols el 6%

correspon a transferències de l’Estat, quan a la mitjana de les

altres comunitats autònomes el 40% són transferències del fons

de suficiència, fons de suficiència que la comunitat autònoma

té negatiu, és a dir, que aporta. 

El pla detalla, fa una referència a la caiguda de la recaptació

de l’IVA l’any 2004. Diu que l’IVA va baixar l’any 2004 els

seus ingressos tributaris, no perquè aquest any baixassin sinó

perquè la recaptació de l’any 2002 va caure en picat i l’any

2004 vàrem haver de tornar 46 milions d’euros corresponents

a l’excés que ens havia donat l’Estat l’any 2002. Cal recordar

que, en la meva opinió, aquí la caiguda de l’IVA de l’any 2002,

que va ser de 42 milions perquè l’Estat fa entrega a compte del

98%, és a dir, que allò que haguéssim hagut de rebre l’any

2004 eren aquests 42 milions més el 2% restant, és a dir, la

caiguda de l’IVA de l’any 2002 va ser d’uns 60 milions

d’euros, un 10% sobre allò pressupostat, i aquesta caiguda

d’aquesta recaptació precisament coincideix amb l’entrada en

vigor de l’ecotaxa, és a dir, que en la meva opinió l’entrada

d’aquest impost va produir un efecte negatiu tant a la

recaptació de l’IVA, que és de 60 milions d’euros, com a

productes intermedis com l’alcohol, que també va caure un

15%, o les cerveses, que varen caure un 3,4%.

En el tema de despeses corrents val la pena detallar un poc

que la despesa de personal a la mitja de la comunitat autònoma

és d’un 41% i que les despeses a les altres comunitats

autònomes és d’un 37,5%. És a dir, que tenim una incidència

superior en el 2003 de les despeses de personal a la comunitat

autònoma, tenim major rigidesa que a les altres comunitats

autònomes.

En resum es pot afirmar que l’empitjorament de la situació

financera de la comunitat autònoma de les Illes Balears es deu
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a aquesta ampliació del programa d’inversions autonòmiques

i a aquest estancament dels ingressos corrents que he explicat,

és a dir, dels temes en concret de l’IVA, que és la caiguda més

important que hi va haver.

El diagnòstic de situació conclou que la comunitat

autònoma de les Illes Balears presenta un elevat grau

d’autonomia financera -el 94% dels ingressos de la comunitat

autònoma provenen generalment d’ingressos tributaris- entesa

en aquest tema de la seva dependència dels ingressos tributaris

molt per damunt de la mitjana de la resta de comunitats

autònomes que, com he dit abans, és del 60%. El 60%, també,

dels recursos de la comunitat autònoma provenen de les fonts

del model de finançació autonòmica, que està en part gestionat

exclusivament per l’Estat; és a dir, que el 60% del nostres

ingressos ve del model de finançament autonòmic, d’aquests

impostos compartits, que nosaltres no gestionam i que gestiona

en exclusiva l’Estat, i que evidentment és ell el que ens fa les

transferències, i s’ha demostrat que aquest sistema de

finançament autonòmic en els seus tres primers anys de

vigència és incapaç de recollir els importants canvis

socioeconòmics que tenen lloc a la comunitat balear.

En el diagnòstic també figura que la comunitat autònoma de

les Illes Balears ha experimentat un creixement de la població

molt per damunt del conjunt d’Espanya, la qual cosa fa

necessari no tan sols (...) d’anivellament per finançar els temes

d’educació i sanitat, sinó procedir a l’actualització de la

variable de població. 

Des del vessant de la despesa corrent s’observa el que

dèiem abans: la rigidesa del capítol 1, de les despeses de

personal, molt vessat en les competències d’educació i sanitat,

que són una part importantíssima de la plantilla de la comunitat

autònoma.

En general també diu aquest diagnòstic que la política

d’endeutament duita pels distints governs de les Illes Balears ha

situat els nivells de deute en uns nivells moderats.

Finalment el desequilibri actual també (...) d’una situació

fortament deficitària que té com a punt de partida,

fonamentalment, la insuficiència de crèdits inicials motivada

per la falta de finançació de les competències d’educació i

sanitat que deriva d’una menor pressupostació de la necessitat

d’aquesta despesa real en aqueixes dues conselleries al llarg de

l’exercici 2003, circumstància que -diu el pla- va ser detectada

a l’auditoria de gestió quan va entrar el nou govern. 

En el capítol de mesures, capítol quart, de mesures i

hipòtesis sobre ingressos corrents -torn recordar que el capítol

es titula “Mesura i hipòtesis sobre despeses corrents”- figura

una sèrie de mesures d’ingressos tributaris, una sèrie de

mesures a prendre en tema de despesa i una sèrie de mesures en

tema de sanitat. En tema de mesures d’ingressos tributaris una

de les mesures o hipòtesis que hi figura és el tram autonòmic de

l’impost sobre (...) de determinats hidrocarburs, conegut com

a recàrrec autonòmic sobre benzines, i que figura la possibilitat

d’una implantació que suposaria uns ingressos d’uns 71 milions

d’euros al llarg dels tres anys, (...) he explicat són 22, 23 i 25

milions d’euros al llarg d’aquests tres anys.

Una altra mesura -aquesta sí que és mesura perquè ja està

aplicada- és la d’actes jurídics documentats, que passava del

0,5 a l’1% a l’anterior llei d’acompanyament als pressuposts.

Una altra mesura d’ingressos que hi figura és l’actualització de

taxes i cànons portuàries, que entre les actuacions que més

recursos poden aportar a l’hisenda balear serà la revisió i

l’actualització a preu de mercat de les concessions ja existent.

Hi ha una altra mesura, que és la taxa d’apostes hípiques de la

lototrot i promotrot, que ha entrat en vigor fa un mes,

aproximadament. I una altra mesura sobre ingressos corrents és

la millora de la gestió recaptadora; s’estima una millor gestió,

una major eficàcia a la recaptació de tributs que pot reportar

uns ingressos d’uns 16 milions anuals durant cada un d’aquests

períodes. És a dir, que es pensa continuar en la línia de millora

de la gestió recaptadora perquè tothom a qui correspon pagar

pagui.

En el tema de mesures o hipòtesis sobre despesa corrent

s’ha de dir que hi ha unes mesures de despeses de personal, de

mantenir la plantilla del Govern de les Illes Balears als nivells

actuals de forma que es preveu al llarg d’aquests tres anys un

increment anual d’un 3,5%, 3,5% que és per cobrir els

increments que tengui el personal quant a l’actualització de

l’IPC que faci l’Estat, i qualque tema puntual que pugui sortir

i, evidentment, queda exceptuat d’aquesta actuació en la

despesa de capítol 1 el tema de persona sanitari i educatiu.

També hi ha una mesura que parla de la racionalització de la

despesa d’arrendament, que evidentment això serà una política

a llarg termini i que té conseqüències al final d’aquest període

del pla de sanejament. També una altra mesura és fomentar una

política de compres centralitzada en béns i serveis i

l’optimització de les despeses del treball realitzat per empreses

i professionals.

En tema de transferències corrents que rebem de l’Estat, el

pla d’equilibri econòmic i financer té un caràcter molt prudent

i fa uns ingressos prevists en els propers anys de transferències

corrents molt baixos. És a dir, aquí s’ha actuat amb un criteri de

prudència, com no pot ser d’altra manera. 

En el tema de mesures sobre inversions s’ha de dir que la

previsió d’inversions per al 2006 és que baixin 136 milions

d’euros respecte a les del 2005, i parlam d’una xifra rebaixada,

i el 2007 una baixada de 227 milions d’euros sobre la que

figura aquest any 2005. Evidentment aquesta baixada

d’inversió és perquè en el Pla de carreteres la part més

important es va contemplada dintre enguany i baixa l’any que

ve i l’altre, i evidentment és dels temes que es notaran.

Per últim en el tema de mesures hi ha una tema de mesures

sobre el Servei Balear de Salut que evidentment intenten posar

racionalitat a la gestió de l’ib-salut, com explicava i deia avui

la consellera de Salut a una pregunta que li han fet avui matí.

Hi ha la corresponsabilització en la gestió de determinades

despeses de cara a les gerències, mesures de prevenció de

riscos, adopció de mesures de gestió de la lògica, és a dir,

millora de la gestió d’estocs que (...) de productes i serveis,

contractació centralitzada de béns i serveix, millora de sistemes

d’informació i desenvolupament de la telemedicina entre

centres assistencials de les distintes illes. Després hi ha unes

mesures -les primeres eren de caràcter organitzatiu-, una sèrie

de mesures econòmiques, com és augment de finançació rebuda
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per la incapacitat temporal, la creació d’un portal de compres

que permeti reduir els costos, i una millor gestió de la

facturació a tercers. I per últim hi ha unes cinc mesures que

afecten al tema de despesa farmacèutica, que és l’eliminació de

la (...) mitjançant llançament de campanyes informatives als

usuaris, adquisició directa de medicaments a centres

sociosanitaris, etc.

En definitiva, com que el pressupost de la comunitat

autònoma, de la Conselleria de Salut, tendrà increments, és a

dir, després de l’important increment, és a dir, és que pugui

entrar en un increment molt semblant a les altres conselleries i

que evidentment, com que la despesa farmacèutica creix més

que l’índex aproximat de l’IPC, idò s’ha de millorar la gestió

perquè amb un índex de creixement de l’IPC quedi compensada

la major despesa farmacèutica que es produeix.

Les actuacions proposades -citam ja l’apartat cinquè, de

resultats prevists a l’escenari 2006-2008- les actuacions

proposades per la comunitat autònoma en aquest pla d’equilibri

econòmic i financer demostren que al llarg d’aquest cicle es pot

tornar a l’equilibri pressupostari. Les mesures de contenció de

la despesa corrent marquen un ritme de creixement de la

despesa corrent d’un 4%, taxa que és inferior al 7,4% que

s’incrementa en els ingressos corrents, que és la previsió

d’increment dels ingressos corrents en aquest mateix període.

És a dir, que aquí s’ha d’anar reduint conjuntament amb els

temes citats abans. L’estalvi corrent estimat no serà suficient

per assumir el dèficit generat per la necessitat d’inversió del

Govern de les Illes Balears en aquests dos primers exercicis de

l’escenari que contemplam, 2006-2007; per tant el pla

contempla que l’any 2006 tendrem un desequilibri

pressupostari de 250 milions d’euros i el 2007 de 222 milions

d’euros, per arribar el 2008 a tenir un superàvit, ja. És a dir, en

aquest tema el 2006 representarien, respectivament, un 11,2%

aquests desequilibris i un 5,2% dels ingressos corrents.

En aquest tema, com dèiem, trobam que d’aqueixa previsió

d’un saldo inicial d’enguany, d’un saldo no financer negatiu de

379 milions d’euros, passam el 2006 a 250 milions, el 2007 a

122 milions, i el 2008 un equilibri. Això representa que en

termes de PIB nacional, de PIB estatal és el 0,046%, 0,028%

i 0,014% el dèficit que presentam, les necessitats de finançació

que tendrem al llarg d’aquests tres anys.

En definitiva amb aquest pla d’equilibri econòmic i financer

estam dissenyant els termes pressupostaris dels propers anys,

i aquí sí que crec que és el tema important, és a dir, estam

fixant el sòtil d’ingressos tributaris que ens comprometem la

comunitat autònoma, i uns ingressos tributaris que per a l’any

2005 són de 1.922 milions d’euros, xifram el 2006 en 2.123

milions d’euros, el 2007 en 2.164 milions d’euros, i el 2008 en

2.407 milions d’euros. Aquest és el compromís, que l’evolució

dels ingressos tributaris vagi aquí i hi hem d’arribar. 

En aquest tema lògicament l’escenari de l’any que ve

suposarà l’increment del pressupost en general de totes les

conselleries en positiu excepte de la Conselleria d’Obres

Públiques que, com hem dit, per la baixada del capítol 6

d’inversions lògicament ha de baixar. 

És a dir, aquesta és la situació de l’escenari que se’ns ve

dibuixant amb aquest pla d’equilibri econòmic i financer.

Evidentment esper que tots els grups hagin rebut el pla i que el

puguin conèixer i després poder contestar totes les preguntes,

però evidentment jo crec que ha arribat el moment de saber...,

és a dir, això és amb una senda, estam parlant de reduir les

inversions, i reduir les inversions pot tenir un cost de cara a la

competitivitat de les Illes Balears en el futur important, i així

també ho reflecteix el pla, i en aquest sentit nosaltres creim

que, i més quan s’està debatent un nou estatut, és tan important

com un nou estatut parlar del model de finançament, perquè

creim que aquesta és la part important del futur. És a dir, això

resol un problema momentani però no estam resolent el

problema greu que per una part s’ha produït i que es pot

continuar produint en el futur si no és a costa de reduir

inversions, la qual cosa, com deia, resta competitivitat. 

En aquest sentit jo a partir de la setmana que ve mantendré

reunions amb els grups parlamentaris per parlar d’un nou

model de finançament, ja que creim que a les Illes Balears hi ha

un debat obert sobre el tema de finançació autonòmica,

especialment en els temes d’educació i sanitat -el mateix

parlament ha tengut una comissió- i, al mateix temps, s’hi ha de

juntar que la reforma de l’Estatut d’Autonomia obri les portes

a noves competències, i abans de parlar de noves competències

hem de marcar les pautes d’un sistema de finançament per no

incórrer en errors passats.

He de dir que des de la meva opinió, a pesar que he dit que

aquest és un tema que crec que hem d’intentar arribar a acords

amb tots els grups parlamentaris per saber el model de

finançament que volem en el futur a les Illes Balears, qualsevol

plantejament s’ha de fer en el marc constitucional i polític

vigent, amb el respecte lògic a tota la normativa establerta. No

podem córrer el risc d’entrar en aventures o temes

d’oportunisme polític per raó de qui governa a Madrid i qui

governa a les Illes Balears; és a dir, aquest no serà el

plantejament d’aquest govern.

He de dir que el sistema de finançament, encara que no

tengui una relació directa, som conscients des del Govern que

les persones físiques i jurídiques i, en definitiva, els ciutadans

i les empreses radicats a Balears fan un esforç fiscal que

històricament ha produït un saldo fiscal negatiu en termes de

relació amb la despesa pública global. Aquest dèficit fiscal és

especialment evident en el percentatge d’inversió pública de

l’Administració general de l’Estat a les Illes Balears en matèria

d’infraestructures, de medi ambient, de telecomunicacions, de

recerca i desenvolupament. És important, idò, que anem

avançant en aquest tema; ja deim que això no és un tema que

figuri en el pla de sanejament, però jo crec que és el tema de

futur que s’haurà d’anar tractant.

El sistema de finançament actual de la comunitat autònoma

es deriva de l’aplicació del sistema aprovat per unanimitat en

el Consell de Política Fiscal i Financera de dia 27 de juliol del

2001, i l’esmentat sistema, que va entrar en vigor l’exercici del

2002, va néixer amb vocació d’estabilitat i permanència, a

diferència dels anteriors models, però té molts de problemes

perquè no recull el tema de les variables de població. 
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En aquest tema he de dir que en l’actual sistema de

finançament de les comunitats autònomes els ingressos corrents

provenen, com he dit abans, el 60%, de mitjana, dels ingressos

tributaris i el 40% del fons de suficiència; Balears en concret té

que el 94% prové d’ingressos tributaris i el 6% de

transferències de l’Estat. A Extremadura, que seria la comunitat

autònoma en el pol invers, seria un 60% de transferències de

fons de suficiència i el 40% d’ingressos tributaris. Això ens

dóna que a les liquidacions de finançament autonòmic del

2002, únic any tancat amb el nou sistema de finançament,

Balears té una finançació per habitant de 1.491 euros enfront

d’Extremadura, que en té 2.236. És a dir, si agafàssim la

mitjana de l’índex 100, Balears estaria en el 83 i Extremadura

en el 124; és a dir, tenim unes diferències del 50% si

incloguéssim totes les fonts de finançament, és a dir,

finançament autonòmic, fons de compensació i fons europeus.

Si tan sols tenim en compte el tema de finançament excloent el

fons de compensació i els fons europeus Balears continua

essent la comunitat amb una pitjor finançació per habitant,

1.469, enfront d’Extremadura, que té 2.036. Veim que són 600

euros de diferència l’any 2002, que segur que s’han anat

engrandint.

En aquest tema, és a dir, si per l’altra banda miram les

capacitats fiscals Balears té una capacitat fiscal de..., si duim la

mitjana al terme 100, de 142, i Extremadura la té de 65, i els

resultats són que la capacitat fiscal de les comunitats autònomes

com Balears, Madrid i Catalunya, que són les de més capacitat

fiscal, són les que menys índex de finançament tenim, 85, 86 i

98; és a dir, que actua d’una forma inversa: com més ingressos

tributaris, com més et bases en ingressos tributaris, pitjor

finançament autonòmic. Aqueixa problemàtica en la meva

opinió s’ha donat, i ha estat el problema de l’actual sistema de

finançament, perquè el creixement de població és bàsicament

d’immigració, immigració que tributa per renda perquè són,

desgraciadament per a ells, nivells de renda baixos i que

consumeixen molts de recursos d’educació i de sanitat, és a dir,

que es produeix un efecte invers al que s’havia previst.

En aquest sentit la proposta que farem als grups

parlamentaris a la reunió que tenguem amb cada un d’ells es

basa en els següents punts: En un principi de garantia de

mínims; creim que cap comunitat autònoma en un futur model

de finançament no pot sortir perjudicada respecte a allò que rep

l’actual sistema. Desenvolupar el principi de corresponsabilitat

fiscal, principi que els ingressos corrents de les comunitats

autònomes provinguin íntegrament d’ingressos tributaris, és a

dir, que la totalitat, que pràcticament passi a tothom el mateix

que està passant a Balears, que els ingressos tributaris siguin la

font de finançació perquè es doni total corresponsabilitat fiscal,

i no el que està passant ara, que les comunitats autònomes amb

menor corresponsabilitat fiscal són les que tenen millor

finançament autonòmic en termes per càpita. Per complir

aquest tema que tots els ingressos de les comunitats autònomes

venguin via tributària evidentment s’haurà d’incrementar la

participació de les comunitats autònomes en temes d’IRPF i

IVA, i també des del Govern de les Illes Balears creim que s’ha

d’incloure l’impost sobre la renda de societats. I també que en

temes d’aquest tipus (...) la capacitat normativa, sobretot pel

tema de PIME.

Evidentment creim que hi ha d’haver un principi de

solidaritat i el model ha de crear un fons de forma que les

comunitats autònomes que tenguin ingressos per damunt de la

mitjana en termes per càpita aportin de forma solidària i

progressiva part dels ingressos tributaris superiors a l’índex

mitjà. D’aquesta forma, a més, quan ens asseguem al Consell

de Política Fiscal i Financera quedarà perfectament determinat

quines són les comunitats solidàries i les que entregam saldos

monetaris i les que n’han de rebre perquè així ho establim entre

tots. D’aquesta forma quedaran reflectits els fluxos de

solidaritat entre comunitats autònomes.

Evidentment els criteris de repartiment d’aquest fons de

solidaritat que es creï a partir de totes les comunitats autònomes

que tenguem ingressos per damunt de la mitjana poden seguir

els criteris actuals de població, insularitat, dispersió geogràfica,

fluxos migratoris, actualitzant periòdicament aquests criteris, o

passar a un tema de crear un índex de necessitats de

finançament que s’ajusti a la realitat de cada comunitat

autònoma. Evidentment s’han de tenir criteris que facin..., que

el tema de la insularitat, la dispersió geogràfica es vegi reflectit

i no tan sols el tema de població.

Evidentment continuam defensant el principi de lleialtat

institucional, que l’Administració general de l’Estat ha de

respectar, com les comunitats autònomes, el principi de lleialtat

institucional assegurant un flux d’ingressos suficient per tal de

compensar l’aprovació de lleis estatals bàsiques que suposin un

augment obligat de la despesa pública autonòmica, i per poder

dur tots aquests temes endavant defensam la creació d’una

agència tributària pròpia en el moment que tenguem quasi un

model de finançament nou, per a la gestió tant dels tributs

propis, cedits i compartits; compartits em referesc als

compartits de l’Estat. Evidentment aquesta agència haurà de fer

un consorci, colAlaborar amb l’agència estatal. Nosaltres creim

que aquest esquema permetrà la màxima eficiència a través

d’una administració tributària respectuosa amb aquest caràcter

autonòmic del nostre sistema polític constitucional,

independentment dels governs.

Evidentment quan he introduït aquest tema del model de

finançament és perquè el que he dit abans vull que quedi molt

clar: hem fet un pla d’equilibri econòmic i financer per

complir-lo, però sabem que no és la solució definitiva a les

problemàtiques que es plantegen i creim que hem d’anar molt

més endavant i solucionar els temes de futur. És a dir, el Pla

d’equilibri econòmic i financer per situar ara, però hem de

començar a treballar per al futur, i en aquesta línia està el

Govern, treballant per al futur, i que evidentment necessitaran

conèixer, i per això dic que a partir de la setmana que ve

començarem reunions amb grups parlamentaris per conèixer la

seva opinió sobre un model de finançament i amb aqueixes

línies generals, si podem continuar treballant per poder arribar

un dia al Consell de Política Fiscal i Financera, i també amb la

reforma de l’Estatut saber quines pautes hem d’aplicar.

Dit això, jo qued a disposició dels senyors diputats per

contestar totes les preguntes.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara, com saben les senyores

i els senyors diputats, procedeix suspendre la sessió, si és que

algun grup parlamentari ho demana, no. Per tant, continuaríem

amb la sessió.

Per tal de formular preguntes o qüestions al Sr. Conseller té

la paraula en primer lloc el Sr. Nadal en representació del Grup

Mixt.

EL SR. NADAL I BUADES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc agrair la

compareixença del conseller i la claredat de les informacions

que avui ens ha exposat. Dir-li que per part d’Unió Mallorquina

compartim moltes de les coses que vostè ha dit, està clar que el

Pla d’equilibri econòmic i financer no suposa cap solució, ni

aporta res a les illes. Creim que el que serà molt important

tractar i les coses que vostè ens ha anunciat fan referència al

nou sistema i les coses que vostè ens ha anunciat ens sonen bé.

O sigui, que compartim amb el conseller..., o veim que el

conseller amb aquests trets fonamentals del sistema que vostè

ara ens ha exposat, hi ha moltes de les reivindicacions que per

part d’Unió Mallorquina havíem vengut demanant i celebram

que el conseller del Govern de les Illes Balears faci seves

algunes de les peticions que per part d’Unió Mallorquina venim

reclamant. 

Veim amb bons ulls i creim que és fonamental per al nostre

sistema tenir una agència tributària pròpia. Creim que és

imprescindible garantir uns mínims. Creim i compartim amb el

conseller que si xerram de cessió de tributs, l’impost de societat

ha de ser un dels que s’incloguin. Pensam que és estratègic per

a les nostres illes poder incidir en aquest impost i sobretot,

poder tenir capacitat normativa, és fonamental per a les nostres

illes. Pensam que si bé ha d’existir una certa solidaritat creim

que anam excedits, que el que feim en aquests moment excedit

moltíssim d’allò que podríem considerar solidaritat. Compartim

també el criteri de lleialtat institucional, no pot ser, com ha

vengut passant en el passat, que l’Estat espanyol, governi qui

governi a Madrid, ha fet a través de nova legislació..., ha creat

obligacions per a les comunitats autònomes i que després no hi

ha hagut millora del finançament d’aquestes comunitats

autònomes per dur endavant aquestes obligacions. Veim amb

satisfacció que el conseller del Govern de les illes comparteixi

aquests criteris. I de cara a la negociació d’un nou model de

finançament se tenguin en compte.

Quant al Pla d’equilibri econòmic i financer, bé el donam

per rebut. Ens sembla molt bé, però absolutament insuficient.

Pensam que a l’Estat espanyol se dóna en aquests moments una

conjuntura que permetria no només la modificació del marc

estatutari que pensam que és molt desitjable i que s’ha de

tractar amb seriositat i s’ha d’abordar amb ilAlusió, però amb

capacitat d’arribar a acords, però pensam que el que és

fonamental ara en aquest moment i que per ventura se donarà

i que altres comunitats per ventura estan obrint aquesta

possibilitat, és anar cap a sistemes de finançament que permetin

tenir les illes, o que permetin colAlocar les illes, no com una

comunitat de segona, sinó amb les mateixes condicions

d’igualtat que altres comunitats de l’Estat. No és que les illes

haguem de demanar tenir més que qualsevol dels altres, sinó

com a mínim tan com els altres. I crec que ara se dóna una

conjuntura que això seria possible i seria un error imperdonable

per part de les illes no aprofitar aquesta oportunitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Vol contestar ara Sr. Conseller?

Té la paraula en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller per la

seva presència en aquesta comissió i per les seves explicacions.

Bé Sr. Ramis d’Ayreflor, vostè ha establert un rècord, o vostè

ha format part..., és el que dóna la cara per aquest rècord.

Normalment per als rècords es sol felicitar, jo crec que en

aquest cas no l’hauríem de felicitar. A veure el rècord és que en

el termini d’aproximadament un any i mig d’estar governant

vostès han d’anar a un Pla de sanejament econòmic, d’unes

finances que tenien un cert endeutament, però que estaven en

una situació, diguem-ne, controlada i que no tenien necessitat

de plans de sanejament.

En qüestió de poc més de 3 anys el model de finançament

de les comunitats autònomes, elaborat pel Govern central del

seu mateix partit, ja no és vàlid i segons se’ns diu ja fa com a

dos anys que no és vàlid. O sigui que no sé quanta validesa va

tenir, també és important, si bé és cert que no es deia el mateix

quan vostès estaven a l’oposició aquí en el Govern de les Illes

Balears.

I aquests rècords d’haver d’optar per un pla de sanejament,

a any i mig d’haver assumit el Govern i de qüestionar tan

ràpidament el model de finançament, que varen elaborar vostès

mateixos, o els del seu mateix partit, es produeix juntament

amb la situació que el partit que no vol pujar els imposts, que

és partidari de la reducció d’imposts, ens està posant augment

d’imposts. El partit que era contrari a l’endeutament, que havia

muntat autèntics escàndols en aquesta mateixa sala pels

modests endeutaments que es feien per part del Govern del

pacte, ens fica en uns endeutaments que fins i tot són difícils de

quantificar perquè hi ha tot un endeutament ocult i que no es

posa de manifest, però en qualsevol cas el partit del dèficit

zero, el partit que no vol endeutament, ens fica en uns

endeutaments realment preocupants i importants.

I això per què? Això ha servit per girar el model econòmic,

per fer les actuacions necessàries de cara a adaptar, a reorientar

el nostre model econòmic de cara a fer-lo més sostenible en

termes ecològics, però més sostenible en el temps també? Des

del nostre punt de vista no, des del nostre punt de vista tot el

contrari. Les actuacions que serien necessàries damunt la nostra

principal font d’ingressos i damunt la que haurà de ser la nostra

principal font d’ingressos al llarg de moltíssims anys, creim que

són pràcticament inexistents, que no s’ha actuat sobre això. En

tot cas amb una obsessió per fer créixer el PIB, perquè hi hagi

creixements econòmics, que tot i això han estat bastant

moderadets, crec que se’ns ha embarcat en una política

d’inversions, bàsicament en el tema de carreteres, que fan

créixer segurament el volum de treball temporal, però que lluny
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d’adaptar el nostre model de millorar-lo, de salvar tot allò que

pugui tenir d’un atractiu ambiental i paisatgístic, al contrari.

Nosaltres pensam que el que fa això és sacrificar, actuar en

contra de la direcció que seria la correcta. Ens trobam en una

situació en què els ingressos provinents del turisme estan, i no

entraré en guerres de xifres, bàsicament estancats, amb un

augment no massa important del número de visitants, però

sense augment dels ingressos que genera el turisme. Amb unes

actuacions en obra pública, que tots sabem que efectivament

això genera activitat econòmica de manera ràpida en tots els

sectors associats i fa créixer com li deia el PIB, però crec que

no millora la nostra situació de cara al futur.

A part d’aquesta qüestió, com a tema central de política

econòmica, ja sé que vostè n’està avorrit d’escoltar aquestes

qüestions, però evidentment s‘han de repetir, bé en despeses és

francament difícil valorar-les com a positives. Aventures en què

s’han embarcat vostès i que ens han costat uns quants milions

d’euros són difícilment justificables des d’un punt de vista d’un

interès social per a la comunitat, difícilment justificables. I la

darrera d’elles, per no entrar en algunes que es citen molt en

aquesta casa i que són una mica més antigues, bé el tema de la

radiotelevisió pública de partit, és una contradicció, però bé és

així. Les sigles de totes maneres són PP. Són unes inversions

que realment jo crec que no estan justificades de cap de les

maneres sinó és per crear un gran aparell de propaganda al

servei del Govern. Inversions en carreteres, inversions que no

tenen una justificació una mica racional i amb necessitat de la

població.

I un endeutament ocult, per una banda tenim el que és

quantificable i que no queda ocult, és el de les empreses

públiques i que amb vostès també s’ha disparat l’endeutament

de les empreses públiques. Però després clar, tota aquesta sèrie

de qüestions que vostès diuen: “les tenim resoltes, ens ho

pagaran o bé, es pagaran via peatge en ombra”, què passa?

Com es quantifiquen? Què passa amb les obres de carretera que

vostès han fet i saben que no cobraran? I saben que no les

cobraran perquè les han fet al marge del Conveni de carreteres.

Què passa en aquestes que volen adjudicar pel sistema de

peatge en ombra i que no les quantificaran ara, però que d’aquí

2, 3, 4 anys es començaran a pagar i al llarg de 25 anys? Ho dic

perquè està previst, si Déu, els manifestants, les plataformes o

els recursos jurídics no ho aturen, per exemple de dues

carreteres previstes pel mes que ve i que sumen al total

d’aquests 25 anys, 440 milions d’euros aproximadament de

peatge a l’ombra, més les que vostès no cobraran. 

Jo crec que realment era difícil en tan poc temps arribar a

assolir uns rècords com els que vostès han assolit. I després

vostè diu que parlarà amb els grups parlamentaris i que cercarà

acords. Jo l’anim a què de veres s’ho plantegi seriosament, de

moment ens han estat prenent el pèl. I jo crec que sí, que la

situació del finançament de la nostra comunitat autònoma, en

general és prou preocupant com perquè sigui bo, sigui

important aconseguir acords, si és possible per unanimitat, per

millorar el nostre sistema de finançament. Però amb claredat,

lleialtat i sense cercar confrontacions innecessàries i treure

rèdits polítics. Fins ara, des del meu punt de vista, els he de

posar un zero a la seva actuació. Crec que no ha estat ni lleial,

ni honesta, ni han cercat realment els acords. Esper que de cara

al futur modifiquin.

I voler lligar la reforma de l’Estatut al finançament serà

complicat i jo crec que és tan o més necessari millorar el

finançament com l’Estatut. Però vostè sap que són

procediments que en principi van separats i seran difícils de

lligar-los. Per tant, necessitam les dues coses i necessitaríem

acords sobre les dues coses. Vostè ha dit, he entès jo, que

donaria instruccions al seu grup parlamentari per a la reforma

de l’Estatut el pròxim dia, ja va sent hora perquè és un altre

tema que tenim aturat i seria bo aclarir-ho. Però, o ens

plantejam una política d’austeritat, de despesa en qüestions que

realment siguin necessàries per a la nostra ciutadania, per al

futur de la nostra comunitat, amb una certa modèstia, a pesar de

les majories absolutes de què es disposin i se cerca lleialment

un acord entre els grups parlamentaris, o difícil serà aconseguir

un objectiu que és desitjable per a tothom i jo crec que és

necessari per a una millora del finançament. I sobre això crec

que hi ha d’haver-hi canvis importants del que ha estat

l’actuació del seu grup parlamentari la passada legislatura.

Totes les vegades que se va intentar treure el tema del

finançament, vostès no en varen ni voler sentir parlar. A mi

m’agradaria que se’n parlés, que s’arribés a acords, que arribem

a posicions comunes, però a partir d’una certa modèstia, d’una

certa informació veraç, contrastable, d’una renúncia al benefici

polític immediat i d’una lleialtat amb els altres grups. 

Jo realment voldria confiar en què això sigui possible amb

vostès i que es pugui abordar, perquè de moment, ja li ho he

dit, un trist rècord el que han aconseguit vostès en relació a les

finances de la nostra comunitat. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Per part del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista intervé la Sra. Mascaró per un temps

de 10 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc agrair la

presència del conseller i de tots els alts càrrecs aquí. I en segon

lloc saludar la seva habilitat per intentar estalviar crítiques i

cercar titulars positius demà, presentam un nou model de

finançament, però crec que avui estàvem convocats aquí per

debatre el Pla de sanejament. Per tant, si al final tenc temps,

parlarem d’un nou model de finançament, però avui m’interessa

més entrar dins el tema que ens ha duit aquí perquè no ho

havíem pogut fer abans, fins divendres no el vàrem tenir. Per

tant, és agradable poder-ho fer.

Bé, en principi de la diagnosi que fa el pla compartim la

majoria de coses que se diuen, les que diuen el pla, no les que

heu dit vós, vós hi heu afegit que la rebaixa de l’IVA es deguda

a l’entrada en vigor de l’ecotaxa, nosaltres això no ho

compartim, saludam també que no estigui dins el pla. I

constatar també tot un seguit de contradiccions entre el que diu

el pla, un pla se suposa aprovat pel Govern i declaracions del

mateix Govern i de membres del Partit Popular que li donen

suport a aquest Govern. Per exemple el pla, en principi no era

necessari valorar-lo, vós ho vareu dir així, aquí constata que sí,

que era obligació i a més, ens diu quin article de la llei i tot.

Però el que més em preocupa és el sistema de finançament

autonòmic. El pla diu que ha suposat una pèrdua de
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finançament per càpita, que en el cas de Balears ha suposat un

important dèficit en el seu finançament, ho compartim, ho diu

el pla, ho han aprovat i ho compartim. 

Però aquest pla pel que es veu el va aprovar el Govern el

mes de gener i fa una setmana o dues, el President Matas firma

una declaració a Múrcia allà on diu que el sistema de

finançament és bo i que s’ha de seguir desenvolupant. Per tant,

ens preocupen aquestes contradiccions, si vós com a conseller

d’Hisenda feis un pla i el mateix President del Govern el

contradiu, difícilment..., a qualcú ens hem de creure, clar és

més fàcil creure papers, però les contradiccions són prou grans.

També hi ha contradiccions en la gran campanya que fa fer el

Partit Popular de “menys imposts, més seguretat” i de moment

la seguretat que tenim és que els imposts han augmentat i que

sembla ser que s’incrementaran. La pressió fiscal ha augmentat

a Balears des de què vostès hi són, el 2003 era de 2.041 euros

per habitants i el 2004 de 2.125. Per tant, els imposts sí que han

pujat i alguns els han pujat vostès.

Referent a les inversions, clar part d’aquestes inversions són

carreteres i quan estan fetes no les tornarem fer en dos anys.

Però me preocupa que no s’han iniciat inversions en salut, no

s’han iniciat inversions en educació, les obres que han

començat eren pressupostades abans. Per tant, sempre anam a

parar allà mateix, són els serveis més bàsics els que reben

pèrdues d’inversions. 

Després a les mesures ja... i en aquestes hipòtesis del pla

que totes no són tan hipòtesis perquè algunes estan en marxa,

referent als ingressos tributaris..., sobre els imposts

d’hidrocarburs, ja us ho hem demanat avui matí en plenari i ja

ho hem discutit avui matí amb el nostre portaveu, els ciutadans

d’aquestes illes ja pagam un import per finançar la sanitat, que

després el Govern no ens va retornar quan ens va enviar les

competències de sanitat. Per tant, si ho poseu en marxa

pagarem un impost per a la sanitat dues vegades i sempre ens

passen aquestes coses a l’hora del finançament. I part de culpa

de què no hagi arribat la té..., ja sé que  vós no us agrada parlar

de coses passades, però tots tenim una història i convé

recordar-la, i és perquè el partit del qual vostè n’és membre, va

decidir fer-ho d’aquesta manera. Sí que m’agradaria, en cas de

posar en marxa l’impost sobre hidrocarburs, si teniu previst fer

excepcions per a algun colAlectiu o simplement se posarà i punt.

Els actes jurídics documentats ja l’han posat en vigor

enguany, la gent paga el doble que els altres. I ja que feis una

previsió d’ampliació d’imposts, heu baixat l’impost de les

donacions i successions i a veure si pensau continuar baixant

aquest, mentre en pujam d’altres, o si aquest seguirà com fins

ara. Quina previsió teniu per a l’impost de successions i

donacions.

Referent a les transferències rebudes, constatar també una

altra contradicció del Partit Popular. El Partit Popular va

defensar durant molt de temps que gràcies a ells dins la

Constitució Europea, o el Tractat per la Constitució Europea,

hi havia un reconeixement de la insularitat i que això suposaria

més ingressos per a les Illes Balears i vós reconeixeu en aquest

document que això no és cert perquè del 2007 al 2013 diu que

baixaran, diu: transferències rebudes, creixement igual a l’IPC,

excepte per la Unió Europea i Conveni de carreteres. Per tant,

els ingressos provinents de la Unió Europea també baixaran,

una altra contradicció del Partit Popular.

Després ja entrant a les mesures concretes sobre despesa

corrent, hi ha referent a personal mantenir la plantilla actual. A

mi per exemple me pareix beníssim mantenir la plantilla actual

d’empreses com SEMILLA, que del 2004 al 2005 el capítol de

personal se va incrementar un 450%. Però mantenir la plantilla

actual en educació, en sanitat i en altres serveis, mantenir la

plantilla actual significa no oferir millors serveis necessaris. A

l’educació no només hi ha d’haver el professorat per nombre

d’alumnes sinó en funció de les necessitats, aquí diu “excepte

nous centres d’educació i sanitaris”, “nous centres” no els

centres que ja existeixin i en educació no se fa en funció de si

el centre és nou, sinó de les necessitats dels alumnes en cada

curs escolar. Per tant, me preocupa aquest manteniment de

plantilla perquè la plantilla de professorat, sobretot d’aquells

professionals que detecten necessitats, que resolen problemes

dels infants perquè puguin accedir a l’ensenyament en les

mateixes condicions que els altres, això és preocupant.

Després fa referència a l’increment de la despesa, hi ha

també..., no ja ho he dit. Evidentment que ens pareix bé la

rebaixa del lloguer, la compra centralitzada, totes aquestes

coses ens pareixen bé. Ens pareix bé que el personal de la

conselleria assumeixi serveis externalitzats, vull dir que tot això

són coses que estan bé.

Referent a les transferències corrents, que diu que els

propers pressuposts no contemplen imports addicionals. I clar,

aquí en principi diu que no contemplen imports addicionals,

t’imagines l’IPC. Però com que vostès hi posen una excepció

és quan comences a trobar les preocupacions. Diu “excepte les

transferències a centres docents concertats pels quals se

preveuen un increment igual a l’IPC”. Per tant, si només això

és excepció hem de suposar que en els centres docents públics,

en els centres sanitaris, a aquesta gent, no se’ls incrementarà

l’IPC, com que no hi ha un import addicional i no se’ls

incrementa l’IPC, no entren dins l’excepció, significa congelar

la dotació. I congelar la dotació en serveis bàsics, educació,

salut, serveis socials, significa fer passes enrera. Per tant, ens

preocupa que aquesta congelació suposi una minva dels

recursos a les àrees més bàsiques i més necessitades de

transferències corrents.

Un altre dels temes que diu, limitació, modificacions de

crèdit, en el darrer trimestre ens pareix perfecte, és una manera

de no repartir el que ens sobra. Si hi ha manca de doblers, idò

miri bé. Refinançar la cartera d’endeutament de determinats

ens. A mi m’agradaria saber de quins ens i amb quines

condicions perquè el deute ja és suficientment elevat. I ens

agradaria saber amb quines condicions fan comptes refinançar

aquests endeutaments i de quins ens.

Les retallades d’inversions ja ho he dit, ens preocuparia que

una vegada fetes les carreteres no vulguin fer res més. Per tant,

a veure de quines àrees retallen inversions, si només és de

carreteres. I després les altres mesures complementàries que

s’amollen així i pareixen que són altres, també són preocupants.

Per exemple, l’eliminació de despesa anticipada de

subvencions, en segones quines subvencions això és..., bé

dones una subvenció a certes persones, a certes entitats per fer
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qualque cosa i bé, ja li pagues en haver acabat. Però hi ha

entitats que fan moltes activitats de caire social, d’interès

social, que moltes vegades supleixen les mancances del propi

Govern, de la pròpia administració i si se’ls lleva la despesa

anticipada serà impossible poder dur-ho a terme. Estic pensant

en transport d’infants a escoles que necessiten cadira de rodes,

transports especials. En serveis així si se’ls lleva la despesa

anticipada difícilment podran assumir el cost d’aquests serveis

que són necessaris i en els quals la gent hi té dret, les persones

hi tenen dret.

La programació plurianual per elaborar els pressuposts,

encara més Sr. Conseller. Si tenim plurianuals fins el 2034.

Vostès tenen pressupostat, tenim un estudi fet, fins el 2034. Per

tant, encara més, més del 2034, o és que han de deixar els

pressuposts fets per als futurs governs, siguin del seu partit o

no, a partir del 2007? Perquè entre deute i el plurianual i

manteniment de personal tenen els pressuposts elaborats fins el

2012 quasi. Per tant, crec que estan condicionant molt accions

de futurs governs...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Diputada, ha consumit el seu temps.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí ja acab. Tenim moltes coses aquí. Referent a educació ja

ho he dit. Els temes de salut és curiós, els temes referents a l’ib-

salut són els més desenvolupats, de la Conselleria d’Hisenda,

de la Conselleria de Comerç, no hi ha coses (...). I en canvi l’ib-

salut sí que diu un munt de coses a fer, com per exemple

racionalitzar trasllats de pacients entre illes. I jo li deman, no

està racionalitzat això? Vol dir que li envien pacients sense

saber si és necessari enviar-los a la península o enviar-los a

Mallorca des de les altres illes? Hi ha certes mesures que

s’haurien de mirar. Ampliació de la jornada l’horabaixa, com

ho farà perquè els professionals treballin l’horabaixa amb un

cost zero per reduir despeses? Tot un seguit de coses que me

sap greu no poder-hi entrar.

Però en definitiva i per acabar Sr. President, dir-li que si

això és un Pla de sanejament, crec que estam bastant arreglats

perquè saneja poques coses Sr. Conseller. Sí que és veritat que

amb això podrà arribar a un equilibri pressupostari, però no a

un equilibri econòmic per fer front a la realitat d’aquestes illes.

El pla utilitza 4 idees velles que sol utilitzar la dreta per

maquillar la pujada d’imposts, com són rebaixar inversions i

dotacions en àrees tan sensibles com l’educació i la sanitat

pública i qui s’ho pot pagar s’ho pagarà. I amb això no

aconseguiran un millor finançament. Recordar que estam

d’acord en què és necessari un millor finançament, pensam que

avui no era el dia per debatre-ho. Compartim la necessitat d’un

millor finançament, però voldríem veure també altres mesures

com per exemple frenar segons quines despeses i el deute que

vostès han posat en dos anys.

Per tant, ja en tot cas a la segona intervenció li faria més

aportacions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup

Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, és costum que en

aquest tipus de compareixences començar per l’agraïment de la

compareixença del conseller i del seu equip, jo li ho puc agrair

a nivell personal, però a nivell polític no. A nivell polític no li

puc agrair aquesta compareixença, feta de mala gana,

arrossegant els peus, quan no han tengut altre remei, amb tres

mesos de retard i després de tant d’ocultisme del Pla d’equilibri

que vostès han intentat passar per damunt, que han intentat

tapar i que ara en aquesta mateixa sessió estan intentant tapar

a través de donar, repartir i anunciar una proposta de nou

sistema de finançament, que no era l’objecte d’aquesta

compareixença, que no és l’objecte d’aquesta compareixença,

per intentar a veure si d’aquesta manera atreuen els titulars dels

mitjans de comunicació de demà i així ens oblidam d’aquest

nefast i espantós Pla d’equilibri pressupostari. Això és la

realitat.

I començant per aquest final, començant per aquesta

proposta seva del nou sistema de finançament. En primer lloc

li vull agrair Sr. Conseller aquesta crítica a la injustícia i a les

disfuncions del model de finançament del Sr. Aznar, li ho

agraesc, perquè efectivament és el reconeixement de què que

aquest model de finançament és nefast per a aquesta comunitat

autònoma. El que passa és que a nosaltres ens hagués agradat

sentir la seva veu a principis de l’any 2002, quan nosaltres

dèiem que aquest era un model nefast de finançament per a

aquesta comunitat autònoma i el Partit Popular i el Govern del

Partit Popular deia que era un model fantàstic, que ens

produiria un superàvit, vull recordar les paraules del portaveu

a la sala de sessions d’aquí baix, de veure si el “sabríem

gestionar adequadament” perquè ens produiria un superàvit de

50 o 60 milions d’euros i a veure què feim amb ells. Ara resulta

que, com que ha canviat el panorama, aquest model de

finançament és espantós i nefast. Jo li agraesc que se sumi a

això, però lament no haver sentit aquesta veu l’any 2002.

I passem al tema de la compareixença d’avui. Jo li he de dir

que avui ens presenta aquest Pla d’equilibri, diu vostè, crec que

he recollit les paraules textuals “com marca la llei, dins un mes

d’aprovat la llei de pressuposts s’envia el pla”. Per cert, Sr.

Conseller, aquest pla ha estat aprovat per Consell de Govern?

M’agradaria que vostè ho contestés perquè no en tenim

referència clara i no sabem qui és que ha aprovat aquest Pla

d’estabilitat. Pensam que el Consell de Govern l’ha d’haver

aprovat, esperem que sigui així, però no en tenim referència. 

Jo crec que la veritat en relació a aquest pla és que els

ciutadans i ciutadanes, els diputats ens demanam i perdoni que

sigui tan cru Sr. Conseller, quan ens enganen? Ens enganen ara,

o ens enganyaven quan ens deien el contrari del que ens estan

dient ara? Avui i li ho he de dir, el veig més rigorós, avui ha dit

coses com: “aquest pla se presenta perquè ho marca la llei”,

“aquest pla se presenta amb vocació de complir-se”, “aquest

pla se presenta perquè s’ha de presentar perquè el pressupost

s’ha aprovat amb dèficit”. Però jo li he sentit dir el contrari i li

ho he sentit dir en seu parlamentària. Jo li he sentit dir que

“aquest pla s’ha presentat voluntàriament”, jo li he sentit dir
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que “aquest pla s’ha presentat per no complir-se” perquè si

vostès ho poden evitar no posaran l’impost sobre hidrocarburs.

Quan ens enganen Sr. Conseller? Quan ha dit que “tenen

vocació de complir aquest pla”, com ha dit avui ara mateix

aquí, “aquest pla està fet per complir-se”? O com deien la

setmana passada aquí baix “no, si nosaltres ho podem evitar...,

si el Sr. Zapatero és prou generós amb nosaltres, nosaltres no

pujarem l’impost sobre la benzina”. Quan ens enganen Sr.

Conseller, ara o abans? Per ventura les dues vegades, per

ventura no intenten fer ni una cosa ni l’altra, sinó que aquest

pla no és més que un instrument més per a la seva política de

confrontació.

Vegem primer, obligació al respecte a la voluntarietat de

presentació. Jo no crec que sigui necessari llegir-li Sr.

Conseller l’article de la llei, perquè vostè acaba de reconèixer

ara mateix que tenen l’obligació de presentar aquest pla. Però

l’article 8 de la Llei de complements de la Llei d’estabilitat diu

que les comunitats autònomes que no hagin aprovat el seu

pressupost en situació d’equilibri vendran obligades a elaborar

un pla de sanejament a mig termini per a la correcció d’aquesta

situació, que aquest pla ha d’estar aprovat pel Consell General

de Política General i Financera. I a més a més, una altra cosa

que vostè no diu, no reconeix, però és així, aquest pla significa

la pèrdua d’autonomia financera per part d’aquesta comunitat

autònoma i passar a una situació de tutela per part del Ministeri

d’Economia de l’Estat. Així li ho diu la llei. El Ministeri

d’Hisenda serà l’òrgan responsable del seguiment de les

actuacions encaminades a la correcció de l’equilibri. A més de

totes les coses que s’han dit i que se diran, la veritat és aquest

pla ens colAloca, colAloca aquesta comunitat autònoma en una

situació de tutela en relació al Ministeri d’Economia i Hisenda.

Per tant, això també és una part dels mèrits que té aquest pla de

finançament.

Els plan és obligatori i imperatiu. Vostès han hagut de fer

aquest pla i vostès aquest pla estan obligats a complir-lo perquè

tenen a damunt el Ministeri d’Economia, que afortunadament

per a vostès, no és el Ministeri d’Economia que obliga

imperativament de l’anterior Govern, sinó que és, vostè mateix

ho ha reconegut, bastant més dialogant, més tolerant, més

amable de com era amb nosaltres el Sr. Rato. Però en qualsevol

cas li estaran al damunt. Per tant, estan obligats a complir-lo.

També ha dit en altres ocasions, no avui, però sí en rodes de

premsa i en declaracions no controlades per l’oposició, que

d’alguna manera aquest pla venia obligat per la manca de

finançament i la manca de compliment teòric del Conveni de

carreteres per part del Govern central. Això vostè ho ha dit, ara

no, avui no, en seu parlamentària no, però jo ho he llegit als

mitjans de comunicació. Vostè ha dit, “com que no tenim els

doblers de carreteres hem de fer aquestes coses”. Que quedi

clar, no té res a veure amb les carreteres aquest pla. I en canvi

el problema de les carreteres és el problema financer més greu

que tenim en aquesta comunitat autònoma perquè en aquests

moments vostès estan duent a terme una sèrie d’obres que

ningú sap qui pagarà i que a més, amb una actitud, perdonin

l’adjectiu, absolutament intolerable, vostès continuen exercint.

M’explic, quan hi ha damunt la taula una proposta de

conveni de 500 milions d’euros per resoldre els problemes de

tota la situació anterior per emprendre noves obres, vostès

enlloc de calmar la situació, se dediquen a adjudicar les noves

obres d’Eivissa contravenint el conveni, continuant posant

aquesta comunitat amb una situació desesperada baix el punt de

vista financer i enfrontant-se clarament a l’Estat. Una actitud,

si me permet que li digui, “xulesca”. Quan el conveni està

denunciat, vostès el mínim que podrien fer és esperar, dialogar,

negociar i arreglar el tema, idò no, vostès adjudiquen les

carreteres d‘Eivissa i decideixen que només les tiraran endavant

pel tema del peatge a l’ombra. És a dir, vostès s’estimen més

endeutar aquesta comunitat, endeutar els ciutadans que asseure-

se a negociar quan hi ha 500 milions d’euros damunt la taula?

Però què és això Sr. Conseller? A què estam jugant? A mi me

pareix que aquí estan jugant a l’enfrontament, no estam jugant

a resoldre els problemes financers d’aquesta comunitat. Per

això me pareix de pecat mortal que de les carreteres no en

parlem, perquè és aquest el problema i no només no en parlam

sinó que en tema de carreteres feim créixer la bola de neu.

Vostès basen aquesta necessitat d’endeutament, entre altres

coses, en la necessitat de revisar el finançament per matèria

d’educació i sanitat. El tema aquí és molt discutible i vostè ho

sap i per això quan parlen del Pla de finançament passen per

damunt i diuen “home, entre l’any 99 i l’any 2002 hem pujat

l’11,6% la població”. Però clar, el que no pot demostrar perquè

no és cert, és que l’increment de població de les Illes Balears

en relació a educació i sanitat sigui un 3% superior cada any en

relació al creixement de la mitjana de l’Estat i que ens permeti

la revisió d’educació i sanitat, perquè immigració no només

n’hem tengut nosaltres, també n’han tengut a altres comunitats

autònomes, també la mitjana ha pujat i vostè sap que no

complim els requisits ni en educació ni en sanitat. Per tant,

aquesta apelAlació no se pot fer de manera unilateral, és que a

nosaltres ens ha pujat la població i a la resta sí. Per tant, si

aquesta apelAlació no se pot fer d’una manera unilateral s’ha de

fer d’una manera multilateral que és la proposta del Govern

central. Parlem-ne les 17 comunitats autònomes, no una a una.

Per tant, vostè en relació a aquest tema no té raó per apelAlar el

factor de població com a factor diferencial perquè no ho és,

lamentablement no ho és, per poc, però no ho és. 

I quan vostè parla de què aquí ens trobam en una situació

precària, baix el punt de vista financer, perquè l’anterior

Govern no va pressupostar bé educació i sanitat, vostè s’oblida

de factors extraordinàriament importants de cara al dèficit

financer d’aquesta comunitat autònoma, perquè no recorda que

l’anterior Govern va arrossegar un dèficit de 25.000 milions de

pessetes, 150 milions d’euros, per mor de l’impost

inconstitucional anomenat ISIQUIEMA, que el Sr. Matas va

posar i que va obligar a l’endeutament per pagar les

responsabilitats de la irresponsabilitat del Sr. Matas. 25.000

milions de pessetes i això no va generar un deute que va haver

de fer front l’anterior Govern? Això no compta a l’hora del

dèficit que s’arrossega? Per favor, siguem un poc seriosos, si

feim una anàlisi ho hem de fer profundament, no facem anàlisis

parcials.

O segon punt, parlem d’educació i sanitat. L’any 2004

també ens hem oblidat piadosament del famós fons de

contingència. L’endemà de l’aprovació dels pressuposts vostès

varen rebaixar un 2% totes la partides del capítol 1 a capítol 7

a totes les seccions pressupostàries. És a dir, vostès varen llevar

9,2 milions d’euros, 1.500 milions de pessetes, de la secció 13
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d’Educació; 13,2 milions d’euros de la secció 18 de Sanitat,

2.200 milions de pessetes, l’endemà, dia 2 de gener i per fer

què Sr. Conseller? Per comprar Costa Nord? Per pagar el Sr.

Michael Douglas? Per finançar un equip ciclista? Això és la

realitat. Per tant, l’oposició no fa demagògia quan deim que

vostès han agafat els doblers dels colAlegis i els han dedicat a

pagar al Sr. Douglas. No és demagògia, és el que han fet

literalment, euro a euro, han agafat euros d’aquí per donar-los

al Sr. Douglas. On és aquí? Educació i sanitat. Això no compta

Sr. Conseller? Això no és dèficit arrossegat? No, resulta que és

més vàlida una hipòtesi pintoresca, com el fet de què l’ecotaxa

va introduir una minva a la recaptació de l’IVA i no se sap per

què va fer que la gent begués menys cervesa i per això vàrem

recaptar molt menys doblers a l’impost de les cerveses. 

Vàrem posar l’ecotaxa i la gent va decidir que havia de

deixar de beure cervesa. Fantàstic Sr. Conseller! La veritat és

que és pintoresc tot això que vostè dibuixa. Però al final anam

a allò que molt detalladament li han explicat, no tenc temps

d’entretenir-me perquè el President me mira amb cara

amenaçadora de dir-me que el temps s’ha acabat...

EL SR. PRESIDENT:

Ja l’ha consumit.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

...de tema dels imposts i només dues pinzellades. Com és

possible fer compatible Sr. Conseller això..., li sonen aquestes

paraules? L’eliminació de l’impost que recaiguin sobre les

transmissions mortis causa li sona? Sap d’on està tret això? Del

programa del Partit Popular. És a dir, vostès faran desaparèixer

un impost al llarg d’aquesta legislatura i en canvi produiran el

miracle, riu-te’n dels pans i els peixos, de què faran

desaparèixer l’impost, però recaptarà cada vegada més. Riu-

te’n del Bon Jesús, dels pans i dels peixos, la veritat és que això

és miraculós. No sé com ho faran.

Vostè, vaig llegir a una publicació, no menys pintoresca que

la de la cervesa que deia, “el que passa és que se genera molta

riquesa i anirà bé perquè encara que baixem l’impost, l’impost

ens generarà més imposts sobre successions”. No té res a veure

la generació de riquesa, a no ser que estigui disposat a fer que

la gent se mori espontàniament perquè d’aquesta manera hi

hagi més herències i per tant, tenguem més ingressos. Però té

poc a veure amb la generació de riquesa aquesta història. Per

no parlar dels actes jurídics documentats, allà on aquí sí que és

un pecat mortal, vostès l’increment d’actes jurídics

documentats és directament per al 99% de les persones,

increment del preu de l’habitatge. I això, perdoni Sr. Conseller,

és pecat mortal. Increment del preu de l’habitatge també per a

joves, perquè els joves l’endemà de comprar un habitatge se’n

van a fer una hipoteca i sobre la hipoteca no hi ha descompte

i també hi ha imposts d’actes jurídics documentats. Per tant, en

el millors dels casos paguen entre el 40 i el 50% més d’allò que

pagaven els joves, perquè els que no són joves el 100% més.

Això és la realitat. A més a més d’altres increments impositius

dels quals, si tenim temps, en parlarem a la rèplica.

Total i en resum, el “menos impuestos, más seguridad”,

s’ha convertit en “más impuestos, menos sanidad”. De la

rebaixa sanitària ja en parlarem.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Conseller té la paraula per

contestar als grups parlamentaris.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Moltes gràcies. Començaré contestant el portaveu del Grup

Socialista el Sr. Quetglas. I en primer lloc unes paraules de

felicitació per poder tenir aquest debat amb el Sr. Quetglas

perquè significa que el seu estat de salut és millor. Per tant, la

primera alegria és aquesta i en vull deixar constància.

I dir que la compareixença va ser solAlicitada..., en aquesta

comissió no he vengut de mala gana, va ser solAlicitada el

mateix dia que s’havia d’aprovar el Pla de sanejament, el matí

abans de partir cap a Madrid. És a dir, no ha estat en absolut de

mala gana. Vostè diu que és un nefast Pla d’equilibri, perdoni,

la consideració de nefast, com que no ha detallat el tema, no he

pogut aclarir a què se referia, si el Pla d’equilibri estava mal

realitzat, si no li agradaven les mesures. Però en qualsevol cas

sí s’ha de dir que és un Pla d’equilibri que va ser aprovat per

unanimitat, després d’una llarga negociació amb el Govern

central i torn repetir, amb un tram que vaig rebre unes

incidències, sempre hi ha hagut una relació cordial, aquesta

política d’enfrontament no la trobarà en mi. Jo crec que les

relacions amb el Ministeri d’Economia i Hisenda són fluïdes i

que no hem cercat mai cap tipus d’enfrontament. S’equivoca

quan diu això, almanco és la percepció que jo tenc. En tots els

casos és una relació com correspon a tota relació institucional,

per ambdues parts intentam informar-nos de tots els temes i jo

crec que el tema de finançament autonòmic..., tots els temes

que fan referència a (...) econòmiques les hem de treure d’un

debat polític de primera línia, de tots els debats de demagògia

política. 

Per tant, amb l’administració central la relació ha intentat

sempre ser de realitat i jo li vull explicar que amb el Govern

central el Pla d’equilibri, entre altres coses se va aprovar

perquè vàrem explicar aquesta situació en el Consell de Política

Fiscal i Financera el mes de juny, vàrem fer que el Sr. Solbes

comprengués aquest problema i jo crec que hem tengut les

conseqüències de tota la seva comprensió perquè ho vàrem

explicar molt abans de què se produís aquesta situació, tal com

demanava el Sr. Solbes, és a dir, que diguéssim les veritats i

aquesta ha estat la nostra política. I a diferència d’algun

conseller d’Hisenda que m’ha precedit, les votacions en el

Consell de Política Fiscal sempre que n’hi ha hagut, aquest

conseller ha votat per allò que considerava que era la defensa

dels interessos de Balears i no en actuacions partidistes. De

vegades s’han donat votacions en les quals ens hem alineat amb

postures que defensava el Govern central perquè coincidia amb

la defensa dels interessos de Balears i mai en temes partidistes.
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És a dir, no van per aquí els tirs, s’equivoca volent polititzar

aquest tema. És a dir, aquest conseller quan sigui al Consell de

Política General i Financera continuarà votant allò que cregui,

se pot equivocar per suposat, però sempre votarem en funció de

la defensa dels interessos de Balears i mai seguint instruccions

polítiques. I és curiós, altres consellers varen coincidir els

interessos de Balears, a pesar de què ara ens queixem molt,

amb la postura de totes les comunitats autònomes del mateix

signe polític. Aquí hem tengut 3 votacions i amb 2 hem

coincidit. És a dir, intent defensar els interessos de les Illes

Balears per damunt de temes de confrontació que se repeteixen

en el tema. Jo crec que el Pla d’equilibri és el que ha de ser, és

el Pla d’equilibri en funció de les pautes que va marcar el

Consell de Política Fiscal i Financera que havia de tenir un Pla

d’equilibri, amb aquests apartats. I evidentment responen a

aquestes pautes marcades.

Tornant sobre el tema de l’obligatorietat, podem deixar

molt clar que la comunitat autònoma pel tema del dèficit

pressupostari no té obligació de presentar el Pla d’equilibri amb

la interpretació que va fer el Consell de Política Fiscal i

Financera perquè no incomplim aquesta llei ni aquest article.

Sempre he dit que el presentàvem amb caràcter voluntari, torn

reiterar el mateix tema, perquè el que necessitam per a la

utilització d’endeutament pel tema de l’emissió de valors, de

bons, necessitam l’aprovació del Consell de Ministres i per

aquest tema sí que l’hem de presentar, però no pel simple fet de

presentar un pressupost amb desequilibri, perquè a pesar del

que diu l’article que vostè diu, la interpretació que fa el Consell

de Política Fiscal i Financera és que això no arriba per al

redondeig d’una forma més clara. És a dir, totes les comunitats

autònomes que l’any 2003 varen tancar amb dèficit si no ha

acudit a l’endeutament no han fet Pla d’equilibri econòmic

financer. La comunitat autònoma de Castella-Lleó no ha fet Pla

d’equilibri econòmic i financer perquè presenta un dèficit

pressupostari, però no sap si usarà instruments d’endeutament

o no. Per tant, continuu dient el mateix, jo crec que és un debat

estèril. Crec que havíem de fer aquest tema, hi havia el

compromís, perquè el Govern ens aprovi l’emissió de deute. I

per aquest tema el presentam i no per l’obligatorietat del

primer. Jo crec que això és un debat que no val la pena.

Tornen a parlar de si és nefast o no el model de finançament

anterior. Som conscient de què el model de finançament

anterior el va aprovar el Govern del Partit Popular a Madrid i

el va aprovar el Govern del pacte de progrés aquí, sinó no ho

hagués acceptat. Amb la problemàtica que tenim avui, ho vaig

dir l’altre dia en comissió i ho torn dir, és pitjor el remei que la

malaltia. És a dir, jo crec que era millor no haver aprovat el

model de finançament, no tenir la transferència de sanitat, que

era el tema que pareix que vostès conten ara i no (...)

l’oportunisme polític. Tot això no serveix per res. Jo crec que

la realitat és la que és, tenim aquest tema endavant i per això el

Pla d’equilibri arriba on pot arribar, la Sra. Mascaró deia que

avui no era el indicat, però com que jo som conscient que el Pla

d’equilibri arriba fins on pot arribar i crec que el Govern té

l’obligatorietat de pensar el més enfora possible, sí que sé que

la solució definitiva perquè el tema sempre és el mateix. És a

dir, quin finançament volem a les Illes Balears? Ens

conformam amb els 1.491 euros, amb un índex homogeni, o

volem com Extremadura 2.236, com el País Basc? Allò que

vostès declaren de política de malbaratament no ho és, si

nosaltres tenguéssim el mateix finançament que tenen altres

comunitats autònomes no tendríem ni endeutament, ni res de tot

això. Aquesta és la temàtica bàsica i per això ho hem hagut

d’introduir avui per dir això és una solució al problema d’avui.

Però a més, feim feina per al problema definitiu i jo comprenc

que aquest tema no va amb vostès i només els agrada parlar del

passat i és lògic, per això fan política.

Quin és el tema important d’aquest pla? Els ingressos

tributaris i per això ho he recalcat. Jo crec que dins del marc

dels ingressos tributaris que fixam, per això hem actuat en

conseqüència, les hem de complir. Exactament jo no crec que

el pla s’incompleixi perquè recaptem amb l’impost de

transmissions patrimonials, o amb l’IVA per a la millora de la

gestió econòmica i ens baixin el tema de l’impost de

successions. És a dir, l’impost de successions encara figura,

encara que amb un tema molt congelat perquè si a l’impost de

successions no li apliquéssim cap correctiu, al final d’aquest pla

tendríem uns ingressos de 103 milions d’euros, això esperam

expressament. Aquí ho deixam en 68 milions d’euros, que és

menys del que es va recaptar l’any passat, però a pesar de tot

som conscients de què acabarà amb menys ingressos dels

prevists perquè nosaltres continuam mantenint la supressió

d’aquest impost perquè l’any 2006 el 75% dels ciutadans no el

paguin del grup 2 i l’any 2007 no ho paguin el 95%. És a dir,

creim que tenim marge de maniobra per poder complir això i

que hi hagi els ingressos tributaris corresponents que al final és

el que hem de tenir en compte.

I el mateix en el tema del finançament per hidrocarburs. No

canviam ni empram llenguatges distints segons on estiguem. El

pla s’ha de complir i nosaltres hem de complir els ingressos

tributaris. Se posarà el tema d’hidrocarburs o no? Jo crec que

en funció del que passi a la Conferència de Presidents i el que

estam negociant en aquests moments en el Consell de Política

Fiscal i Financera en el grup d’actualització de població se

determinarà quines variables tenim i la decisió final la prendrà

el Parlament amb la tramitació en el seu moment de la Llei de

pressuposts. En el cas de Catalunya se va imposar el recàrrec

d’hidrocarburs immediatament. Nosaltres hem negociat que

aquesta mesura tengués un termini de 6 mesos per poder

prendre la decisió per (...). Això ho tenim claríssim i ha de ser

aquest Parlament el que ha de prendre la decisió final.

Damunt el Pla de carreteres, mai he lligat un tema amb

l’altre. És a dir, les declaracions que vostè ha fet crec que no

són certes. Vostè està fent molta d’incidència en el tema de

carreteres i el conveni de 500 milions evidentment també seria

motiu d’una altra compareixença, però jo crec que les

condicions del conveni no són acceptables perquè un conveni

que diu que el Govern central licitarà i serà del 2007 fins l’any

2020. És a dir, no sé si (...) d’ara fins el 2020 els pagaments, és

molt difícil situar obres l’any 2015, 2012, 2018 i sobretot, si el

sobrecost d’aquestes obres les ha de pagar el Govern

autonòmic. Jo crec que aquest conveni tendria moltes coses a

dir, però com que és un tema que hem separat, nosaltres creim

que s’ha de negociar i tancar el conveni anterior perquè és

legítim i legal, s’haurà de cobrar i el nou conveni se negociï

totalment a part i en aquest cas la decisió de negociació és per

les institucions que tenen la competència de carreteres i que són

els consells insulars.
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Després el tema del 3% de l’increment de població respecte

la mitjana. Jo crec que l’any 2002 complim aquest tema. En

qualsevol cas nosaltres feim feina amb el tema bilateral, feim

feina, per indicació del ministeri, en el grup d’actualització de

població de sanitat i en el grup d’actualització de població de

competències comunes. Aquí estam marcant unes pautes i (...)

iniciatives clares. Nosaltres som la comunitat autònoma que

més ha incrementat la població i que tenim aquest increment de

població per damunt de l’increment del finançament

autonòmica en els períodes tancats 99-2002 i evidentment

també l’any 2004 estic segur que també, encara que no estigui

tancat. És una via que nosaltres creim que és la primera passa

a l’actualització de població, és una via que ha obert el Govern

i que estam totalment clars i torn fer referència a les

declaracions del Sr. Fernández Ordoñez a un mitjà de

comunicació català, crec que era La Vanguardia, si no record

malament, que quan està xerrant del tema de finançament de

sanitat diu que s’ha de donar solució als temes dels increments

de població per fluxos migratoris de comunitats autònomes

com: Balears, la cita en primer lloc, no és que tengui més

importància, Catalunya, Madrid i Múrcia. 

Aquests treballs tenen la seva repercussió, això ho dic a

favor del Govern central, per primera vegada des de que estic

jo en el Govern, és sensible a temes d’aquest tipus i capta la

necessitat. Però evidentment, com vostè segurament també ha

anat moltes vegades a Madrid, sap que Madrid, governi qui

governi, se creuen que som una comunitat molt rica i que ens

inventam problemes. Aconseguir demostrar aquests temes i que

se prengui consciència no ha estat una labor d’un dia i ha estat

a base d’aportar documentació i que treballam bilateralment

aportant documentació i als grups multilateralment, en el

Consell de Política Fiscal i Financera, a tots els 4 grups i

sobretot als grups d’actualització de població de sanitat i

d’actualització de població de competències comunes. 

En aquesta línia hem demanat les evolucions dels models

que pugui haver fet el ministeri i com deia dimarts passat en

aquesta mateixa sala, estam en la temàtica de què a principi de

maig, entre la darrera d’abril i la primera de maig, pareix que

hi ha intenció per part del ministeri de convocar una sèrie de

reunions amb cada un d’aquests grups i que s’ha demanat ja

que el Govern central presenti alternatives en positiu, perquè

fins ara el que ha fet és demanar documentació a les comunitats

autònomes i que per tant, totes les comunitats autònomes per

unanimitat han demanat que després d’aquestes reunions és el

moment perquè el Govern central presenti alternatives de com

vol donar compliment a la millora del finançament de sanitat.

Nosaltres ja hem fet les nostres propostes, però és una via que

tenim totalment oberta.

Me parla del fons de contingència del 2004. Evidentment el

fons de contingència del 2004, dir-li que amb el fons de

contingència no se va pagar Costa Nord i que la despesa en

sanitat i educació l’any 2004 va ser superior a la pressupostada

i llavors vàrem dedicar recursos majors a sanitat i educació dels

pressupostat. Vàrem haver de fer un esforç i per tant, no

diguem que hem tret recursos d’educació per dur-los a altres

bandes, quan hem dit que hi ha més recursos dels pressupostats

en sanitat i educació. És a dir, sanitat i educació les hem tancat

amb recursos superiors als pressupostats i això és una realitat

i no l’altra.

El tema de l’impost d’actes jurídics documentats. Els actes

jurídics documentats figura ja a la llei d’acompanyament, se va

passar l’increment del 0,5 a l’1%, cosa que tenen totes les

comunitats autònomes d’Espanya i per alguna cosa és. És a dir,

no som la primera comunitat en aquest cas, som la darrera que

ho hem aplicat i amb això part de mèrit en ser la darrera és del

Govern anterior que tampoc ho va pujar, així de clar. Però en

qualsevol cas en el mateix temps vàrem fer una baixada a

l’impost de successions i a l’impost de transmissions

patrimonials. L’impost de transmissions patrimonials amb una

baixada molt forta per als joves del 7 al 3% i que a més, els

joves a l’impost d’actes jurídics documentats per a compra

d’habitatges, en aquests que compleixen els requisits, tampoc

paguen l’1% sinó que paguen el 0,5%. Per tant, no tenen

increment en els actes jurídics documentats per a compra

d’habitatges i no tenen increment els joves. És a dir, se manté

aquest 0,5% per als joves. Per tant, no hi ha cap tipus

d’increment quan compra un habitatge un jove. 

És una política fiscal neutre que hem fet i vostès discrepen?

Me pareix molt bé, però nosaltres mantenim la política fiscal

com a una arma de política econòmica més i com a arma de

política econòmica més sí que creim que han de pagar els

imposts en funció d’aquesta política econòmica. I nosaltres

creim que un dels principals problemes és l’habitatge per als

joves i per això hem primat els habitatges per a joves damunt

un altre tipus d’habitatges.

Sobre el tema d’educació i sanitat. Que aquest Govern ha

incrementat la política en educació i sanitat és claríssim, amb

un increment d’un 40%. No val la pena fer més detalls.

Quant a la Sra. Mascaró, representant del PSM. Dir-li que

contradiccions jo en veig poques, però vaja, evidentment per

això discrepam. El tema de la presentació i l’obligatorietat de

la presentació..., ja ho he dit, no ho tornaré repetir el que he dit

abans. Únicament dir que no és pel dèficit pressupostari és per

la (...) d’endeutament aquest tema, per tenir aquest desequilibri

pressupostari, aquest article que ha llegit el Sr. Quetglas no ens

obliga a la nova interpretació que fa el Consell de Política

Fiscal i Financera. Nosaltres continuam defensant el tema de

menys imposts i vostè me torna lligar el tema de recaptació de

tributs amb un tema de pressió fiscal. Escolti, no és aquest tema

perquè si se troben borses de frau i simplement a la recaptació

perquè gent que no pagava paga i augmentaran els ingressos

tributaris, això no significa un increment de la pressió fiscal,

perquè com vaig dir la setmana passada, del 99 al 2003, si duim

les xifres de recaptació fiscal com increments de pressió

tributària, que no és així, la recaptació fiscal dels tributs cedits

a la comunitat autònoma se varen incrementar en un 144% en

4 anys. Això no significa que amb aquests tributs s’incrementí

la pressió fiscal un 35% anual. No, se recaptaven més doblers,

hi havia més ingressos tributaris, en alguns casos per increment

de pressió fiscal i que va ser pujar l’impost de transmissions

patrimonials del 6 al 7%, per la pujada del tipus de valoracions

damunt l’IBI que abans se multiplicava per 1,4 l’impost de

successions, l’impost de transmissions patrimonials que va

passar per un 2, amb aquests dos temes hi va haver increment

de pressió fiscal, però després hi va haver un increment de

recaptació important perquè s’estava generat aquest, tal vegada

per a una millora de gestió, etcètera. Evidentment no va per

aquí la interpretació.
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Sra. Mascaró, em torna dir que inversió en salut i en

educació en veim poca. Idò inversió en infraestructures

educatives enguany hi ha 50 milions d’euros, s’han començat

nous colAlegis, s’ha inaugurat qualque nova escola pública

iniciada totalment ja en època d’aquest govern, no del govern

anterior..., és a dir, que hi ha una important inversió. L’hospital

de Menorca està avançant de forma important, és a dir que hi

ha una inversions a l’hospital de Menorca. L’Hospital de

Formentera també, etc. És a dir, que sí que hi ha inversió en

sanitat i educació com mai no hi havia hagut, i podem debatre

cada un d’aquests temes en concret. Però no tan sols en despesa

corrent hem incrementat la despesa d’educació i de sanitat, sinó

que també la despesa en inversions per infraestructures. 

El tema de l’impost d’hidrocarburs l’he explicat. És a dir,

nosaltres tenim un compromís d’arribar a una xifra d’ingressos

tributaris; en funció de les evolucions econòmiques veurem

aquests ingressos tributaris de quina banda ens vénen, és a dir,

que no crec que hi hagi cap contradicció. Em fa una pregunta

concreta, és a dir, que la hipòtesi que figura de posar el tram

d’hidrocarburs autonòmic si hi hauria algunes excepcions per

sector; si hi ha qualque subsector econòmic que no és capaç de

repercutir aquest increment en cas que es posàs idò s’haurà de

tenir en compte, s’haurà de tenir en compte i s’haurà de veure

quina compensació es dóna. Evidentment aquest tipus

d’impostos són finalistes i aleshores s’hauria de tenir en

compte.

L’impost de successions, tornar-lo a deixar clar. L’objectiu

és que dintre el grup de pares a fills el 2006 el 75% de persones

afectades per aquest impost no el pagui, i que el 2007 no el

pagui el 95%.

Després diu que hem enganat amb el tema de la Constitució

Europea perquè la Constitució Europea deia que donaria més

ingressos a la comunitat autònoma. Escolti, jo crec que mai cap

constitució no parla de tema d’ingressos i com es repartiran. És

a dir, a la Constitució Europea hi ha una referència a la

insularitat que és un tema que ens obre una porta, però

evidentment el tema de repartiment de fons no figura en aquest

àmbit, i quan des del Partit Popular feim referència a aquest

tema ens diu que ens podria donar lloc a qualque tema de

fiscalitat en el REB distinta, mai no per un tema de

transferències que rebéssim. Jo no he sentit mai al president dir

que rebríem transferències d’aquest tema, sinó que potser si

aconseguim una reserva per a inversions això podria ser una

cessió que ens permetés un nou REB i que podria ser un tema

important. Per tant no esperàvem mai que hi hagués una

transferència d’aquest tipus.

Davant el tema de fons europeus, que si el Pla d’equilibri

econòmic financer no fos rigorós haguéssim pogut anar amb

una actuació de pressupostar els mateixos. Bé, com que volem

tenir marge de maniobra hem pressupostat molt menys perquè

volem tenir marge de maniobra en el conjunt d’ingressos

tributaris. 

El tema de plantilla d’educació i sanitat, miri, en el pla

s’actua clarament en els temes d’educació i sanitat, que ho ha

vist; vostè diu: “Sí, ho he vist, que hi ha aquesta excepció per

nous centres”, m’ha fet la referència, però això no significa...

Sense entrar en aquest debat en aquest moment tenim un

professor per a cada 14 alumnes. Bé, no sé si és alt o baix però,

vaja, no pareix que (...) la necessitat més peremptòria del

sistema educatiu públic. És a dir, un professor per a cada 14

alumnes és una ràtio jo crec que relativament bona, i si a més

exceptuam que per a nous centres es pot ampliar la plantilla no

compartesc la seva preocupació, però potser me la podrà

fonamentar millor.

Em diu el tema de transferències corrents. Bé, tengui en

compte que si feim aquesta menció pel tema d’educació

evidentment quan estam parlant de centres concertats va pel

capítol de transferències corrents, pel capítol 4. El professorat

públic va per capítol 1; per això no hi ha aquesta referència,

perquè està dintre l’increment d’IPC de capítol 1; no pagam a

cada centre escolar en funció d’un concert, els centres

concertats van per capítol 4, els centres públics per capítol 1.

És per aquest tema i crec que és fàcilment explicable, o

almenys per a mi crec que és fàcilment comprensible; és a dir,

els centres concertats són transferències que feim i per tant les

actualitzarem. La resta, com que es paga per la nòmina de

professorat, evidentment també s’actualitzaran les nòmines de

professorat, no hi haurà cap diferència en aquest sentit.

Que li aclareixi el tema de retall d’inversions. Evidentment,

jo crec que ho he dit, les xifres que he donat de retall

d’inversions estan centrades en les que hi haurà, és a dir, una

política de carreteres que està fixada i que aleshores l’any que

ve ja no es posen en marxa més carreteres. El gruix de

pagament de carreteres es va enguany i per tant baixa.

Pràcticament quasi la totalitat d’aquest tema del retall, el 97%

del retall de les inversions està en carreteres, que les xifres que

he donat són de carreteres, que he dit que, clar, evidentment,

després que sigui el 97% o el 100 o el 102 dependrà del

pressupost que facem en el darrer moment en funció de les

prioritats del darrer moment, però el retall previst és de

carreteres i no de les altres inversions, a pesar que em preocupa

no poder continuar assolint noves inversions perquè, així com

aquest govern creu que hi ha hagut unes necessitats en

carreteres, creim que en altres aspectes hauríem de fer esforços

inversors molt majors.

Del tema d’ib-salut diu perquè l’hem desenvolupat a part i

no amb la Conselleria d’Economia o amb altres conselleries, de

Comerç o altres conselleries, no sé a quines s’ha referit. Primer,

perquè el pressupost de l’ib-salut, la secció més important de la

Conselleria de Salut, l’ib-salut, és la secció més important de la

comunitat autònoma. Per tant sí que mereix un tractament

específic, i que des del primer moment -i ja ho vàrem dir molt

al principi del govern- crèiem que aquí es podia millorar la

gestió, i com s’ha vengut fent fa temps teníem una sèrie de

mesures concretes.

Vostè em diu que una de les que li preocupaven o com

exemple em posava el trasllat de pacients, com se’n podia

millorar la gestió; si no ho record malament em feia aquesta

referència. Molt bé, idò jo li explicaré com es du endavant

aquesta mesura, aquesta concreta. Abans es pagava el pacient

pel nombre de trasllat que s’estaven fent, i s’han fet dues coses

respecte d’això per millorar: Primer un codi de comportament,

és a dir, un pla de qualitat, una norma de qualitat dels passos

que s’han de seguir, tant en trasllats normals com en trasllats

d’urgència, perquè hi hagi una normativa clara sobre el



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 38 / 12 d'abril del 2005 947

 

concessionari el que ha de fer en cada cas, si és un trasllat

urgent o un trasllat normal, perquè hi hagi un control de

qualitat, cosa que no hi havia abans, que quan vàrem arribar al

Govern no hi havia cap pla de qualitat en aquest aspecte, no hi

havia una normativa escrita. En segon lloc la millora de la

gestió, és a dir, en el tema que s’ha arribat a acords per a uns

volums determinats, que ja amb l’experiència que hi ha de

trasllats que hi ha, i en lloc de pagar per cada un dels trasllats

es fan quotes, i amb aquestes quotes hem aconseguit rebaixar

el preu. Per això hi ha una petita millora aquí; és a dir, en el

trasllat de pacients hi ha un estalvi perquè com que ja tenim un

historial del nombre de trasllats que es fa ens ha permès arribar

a acords amb les empreses que fan el trasllat de pacients.

I ha acabant dient que el Pla d’equilibri econòmic arregla

poc, i a pesar que no li hagi agradat que hagi parlat d’un altre

tema, com que som conscient que aquest pla d’equilibri

econòmic arregla la situació actual però no arregla la situació

definitiva, és pel que he plantejat aquest tema, és a dir, el tema

de finançament com a tema de futur que hem d’acabar perquè,

en definitiva, aqueix és el gran bessó. És a dir, podem discutir

avui i tots els dies que vostès voldran tot aquest tema, però en

el futur s’ha d’anar pensant cap a on volem anar i cap a on ens

volem trobar, i quina qualitat, quins serveis volem que tenguin

els ciutadans de Balears, i aquí jo, evidentment, vull que

tenguin els millors serveis possibles, les millors infraestructures

possibles perquè no vull que els ciutadans de Balears siguin de

segona, independentment del finançament que tenim.

En el cas del Sr. Ramon m’ha dit que hem batut un rècord

i que no sempre els rècords són bons. Diu que abans estava en

una situació controlada i que en un any i mig no està

controlada. Home, trobar-se un dèficit econòmic de 330

milions d’euros en els calaixos no era una situació controlada.

El tema que el govern anterior no hagués pressupostat educació

a les nòmines més que fins al mes de setembre o octubre, no

record bé quin mes dels dos, no era una situació controlada,

s’havia pressupostat per sota; les nòmines d’educació. El fet

que el SOIB l’any 2003 hagués pressupostat la meitat de

nòmines del seu personal no era una situació controlada. És a

dir, que el paper ho aguanta tot però les dades diuen tot el

contrari: la situació estava totalment descontrolada.

I el Govern i la persona que els parla no s’han amagat de

parlar amb claredat, i han volgut aflorar les realitats perquè

haguéssim pogut continuar fent aquesta política i, bé, jo no

tendria el debat d’avui, no hagués presentat aquest pla de

sanejament, no hauríem de donar explicacions d’aquest pla de

sanejament a Madrid d’una forma sempre que ho vulgui

Madrid i seria més còmode. Però això és enganyar-nos; jo crec

que les realitats s’han de saber i jo crec que tot sols trobarem

solucions i serem conscients de la solució que hem de cercar

sabent la realitat del problema. I en el tema anterior, clar, es va

venir dient que l’increment de finançació autonòmica era molt

bo perquè políticament interessava dir allò per després dir el

contrari i era enganyar-nos. És a dir, conèixer la realitat és més

desagradable per a la persona que l’ha de dir, però és l’única

forma d’afrontar el futur i d’afrontar la realitat, i la política

anterior, en la meva opinió i amb tot el respecte, no era la més

adequada per trobar les solucions; era la més còmoda però no

la més adequada per trobar solucions.

En aquest sentit aflorar els temes, posar-los aquí damunt la

taula i crec que mai no he dit coses contràries, és a dir, mai no

he amagat que ens hauríem d’endeutar, etc., etc., ens condueix

al millor.

Allò de l’increment d’impostos no perquè més ho repeteixin

serà més vera. És a dir, nosaltres vàrem baixar impostos l’any

2004 i hem mantengut una pressió fiscal neutra el 2005, i per

molt que ho vulguin repetir no serà més vera; podrà calar el

missatge o no, però vera no ho serà, i evidentment qualsevol

increment d’imposts que hi pugui haver vendrà sempre

compensat per una baixada o una altra, perquè no creim en

aquest model i complirem el nostre programa electoral. Estam

convençuts d’aquest...

Diu que estam obsessionats pel creixement econòmic.

Escolti, no crec que mai hagi dit aquesta obsessió. Sempre quan

se m’ha demanat quina era la xifra de creixement òptima he

contestat amb altres paraules. És a dir, jo crec que torna a

tergiversar o torna a venir amb un discurs escrit. És a dir,

obsessió pel creixement econòmic no en tenim cap ni una. Sí

que tenim obsessió perquè els ciutadans de les Illes Balears

tenguin el finançament que toca, tenguin les infraestructures

que toca i tenguin, en definitiva, l’estoc de capital públic i de

serveis que corresponen a una comunitat autònoma que aporta

el que aporta tributàriament, i aquesta és la nostra obsessió. És

a dir, no veim cap raó per la qual nosaltres hem de tenir 600

euros menys de finançació per habitant que una altra comunitat

autònoma, no en veim cap ni una, i aquí ens trobam, i si en lloc

de l’any 2002 ho duguéssim a l’any 2005 aquesta diferència

està ja propera als 800 euros, i 800 euros per 1 milió

d’habitants de la nostra població són 1.000 milions d’euros, i

amb 1.000 milions d’euros... És a dir, aquesta és la nostra

obsessió, és a dir, que sabem que hem de respondre a les

necessitats com si tenguéssim 1.000 milions més d’euros de

finançació i no els tenim, i aquí és la nostra problemàtica i la

responsabilitat del Govern per donar resposta als ciutadans.

Així de clar.

Que el turisme està estancat. Escolti, no coincideix amb les

informacions que estan arribant, que el tema turístic millora. Jo

discrep; crec que la temporada turística enguany comença més

prest i que els ingressos turístics tenen tendència a millorar.

Diu que la radiotelevisió pública és una radiotelevisió

pública de partit. Escolti, no ha començat a emetre; almenys és

una afirmació sense fonament. El dia que emeti podrem

discrepar, però...; o no, o podrem coincidir, perquè jo estic

convençut que vostè el dia que emeti canviarà d’opinió i dirà

que és una radiotelevisió pública independent i plural. És a dir,

que venc a dir que estic convençut que canviarà d’opinió, o

potser canviaria d’opinió jo mateix, no ho sé, però ja emetre

aquesta opinió abans significa que hi ha un cert prejudici.

Fa una crítica al peatge a l’ombra. Escolti, jo vaig trobar

l’estudi per finançar la carretera de Palma-Manacor pel mètode

alemany fet pel govern anterior; no sé si s’anava a fer o no però

hi havia un estudi detallat per finançar aquesta carretera per

aquell mètode, que és totalment legal i no m’ha sentit una

crítica cap a aquest sistema de finançament. És a dir, que tots

els sistemes de finançament s’han d’emprar en funció de

l’oportunitat del tema.
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Vostè demana una política d’austeritat, i jo deman per què.

La política d’austeritat la duim, perquè amb la despesa que

estam realitzant estam fent una despesa de finançament per

habitant inferior a la d’Extremadura, per tant ja la duem; el que

no entenc és com qualcú de les Illes Balears pot demanar que

facem una despesa inferior a la mitjana nacional, és que no ho

entenc, la veritat, no estic amb aquesta postura. Jo vull que els

ciutadans de les Illes Balears tenguin el sistema de finançament

que els correspon i evidentment damunt el sistema de

finançament no ha volgut parlar vostè.

Després, una cosa incomprensible per a mi, perquè diu que

el Partit Popular, supòs que es referia a Madrid, durant la

passada legislatura no va voler parlar de finançament; la veritat,

Sr. Ramon, si es va aprovar un nou model de finançament és

perquè va parlar de finançament, és impossible el que vostè

diu, que no es parlàs de finançament i que no volia parlar de

finançament quan es va aprovar un nou model i es va negociar

un nou model, el Partit Popular va parlar de finançament. El

que han estat els resultats és un altre tema, però no digui que no

va parlar de finançament; és a dir, es va parlar de finançament

i amb detall; és a dir que jo crec que l’afirmació pot

correspondre als darrers sis mesos de legislatura o no sé quin

tema de criteris vostè maneja, però es va parlar de finançament

i el Partit Popular va parlar de finançament amb amplitud, és a

dir que la seva afirmació no és certa.

I damunt el tema de la reforma de l’Estatut, reforma del

finançament? Evidentment, jo no he dit que donàs instruccions

a ningú, és a dir, ben alerta, el Parlament és sobirà; és a dir, jo

crec que no ha de figurar un model de finançament tancat a

l’Estatut, però sí que han de ser molt conscients d’aquests

temes quan demanam més competències, perquè no ens podem

engrunar els dits cap pic més. És a dir que hem de saber com

anam a finançar els temes i quina finançació per habitant

volem.

Jo crec que he donat resposta o he intentat donar resposta

a totes les preguntes que s’han fet, Sr. President. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam al ...

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Simplement, si me perdona, fer una referència al que ha dit

el representant d’Unió Mallorquina, que vull que quedi

constància del seu agraïment i suport a l’explicació del

conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam, idò, al torn de

rèplica. El Sr. Nadal del Grup Mixt no hi és.

Per tant, per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, té la paraula la Sra. Mascaró, per un temps de

cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Ja sé que és tard, però abans no ho

he pogut acabar de dir tot.

Bé, Sr. Conseller, no veu cap contradicció, i per una banda

diu, continua defensant no pujar els imposts, i per l’altra, tenim

un pla de sanejament aquí, que preveu pujar-ne alguns; que

alguns ja els ha pujat com els actes, els de les hipoteques, i és

cert que n’han baixat un, han baixat aquells que si tens un

familiar o tens uns pares o uns padrins que tenen una casa per

donar-te, en aquest te lleven l’impost; en canvi, si no tens ningú

que te la doni, que te l’has de comprar i que has d’anar a

demanar una hipoteca, llavors aquí encara pagaràs més del que

pagàvem l’anterior. És a dir, vostès continuen defensant retirar

els imposts només per a segons qui, no per als ciutadans en

general.

Inversions en educació i salut. És cert que damunt els

pressuposts hi ha hagut un increment dels números, segurament

ho és el 40% que vós deis, però només damunt els papers,

perquè vós ho sabeu que el tancament del 2002, el del 2003, va

ser molt superior en despesa del que hi havia, l’única cosa que

s’ha arreglat és pressupostàriament, amb papers, però no en

despesa real, en despesa real es gastava i s’havia de fer

d’aquella manera perquè el pressuposts no es desequilibrassin,

però s’invertia realment el que es necessitava.

L’hospital de Formentera, si no han començat avui, les

obres no han començat.

Despesa corrent. En temes d’educació, és ver, no han

incrementat la despesa corrent en temes d’educació, algunes

coses han incrementat però és la real; la dotació a centres és la

mateixa que l’any anterior; la dotació a les associacions de

pares i mares han baixat; els programes més socials de dins

educació, l’atenció a la biodiversitat han baixat. Per tant, no és

cert que s’ha incrementat la despesa en educació i en salut.

Excepcions en hidrocarburs, he de creure que pel que ens

heu dit no preveu que ni pagesos, ni pescadors puguin tenir una

rebaixa d’aquest impost, pel que heu dit no.

El tema de la Constitució Europea, ja ho sé perfectament

que cap constitució no parla mai d’ingressos ni obre cap porta

que es puguin obrir aquestes portes que vós heu vist. Però jo sí,

vós no ho heu sentit, jo sí que he sentit membres del Govern i

del Partit Popular dient que un dels motius per votar la

Constitució Europea en aquell moment era perquè això

suposaria més ingressos per a les Illes i per tant per a les Illes

Balears. Per tant, jo també tenc dret a fer les meves

recriminacions.

Plantilla de professorat. Que tenim una bona ràtio, un

professor per cada 14 alumnes. Jo crec que si feim la mitjana

realment és així, però la qualitat de l’educació no es fa sumant

el número total d’alumnes i dividint-ho pel número total de

professors que hi ha, es fa dotant el professorat segons les

necessitats; i a un centre, a una aula bastarà un professor per a

25 i tal vegada a l’aula veïnada necessitaran el professor,

l’orientador, una persona que ajudi aquells alumnes que tenen

mobilitat reduïda i qualque professor de logopèdia. Per tant, les
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ràtios, si realment volem una educació de qualitat no s’ha

comptar nombre de professors i nombre d’alumnes, si ho

compten d’aquesta manera com ho han comptat fins ara,

realment aquella cosa que vostès defensaven de l’educació de

qualitat malament anirà.

El tema de l’ib-salut, jo no li he recriminat que estàs

desenvolupat a part, sinó que estàs més desenvolupat, més

detallat. Curiosament, aquestes àrees que més necessiten

inversions són les que més es detallen les coses de suport, no

n’he vist cap a Hisenda, no n’he vist cap a la Conselleria

d’Obres Públiques, i he dit, a Semilla, on el personal va pujar

un 450% no ho he vist, aquest sabem que es mantendrà, però

vaja, en deuen tenir per estona l’increment de personal del

2005 respecte del 2004, comparat amb altres. Només és això,

veure, i mesures que es posen tan concretes que realment per a

un pla de sanejament preveure que es puguin treure doblers

dels trasllats que es facin de pacients entre Menorca, Eivissa i

Mallorca -sí!, racionalització del transport, jo no li parlava de

les ambulàncies, vós m’heu contestat les ambulàncies, ja ho sé

que les ambulàncies es paguen en global i no es fan per serveis-

i aquí tal vegada sí que es poden renegociar convenis; jo li

parlava, i a més ho posa, racionalització del transport de

pacients entre les illes, entre Menorca, Mallorca i Eivissa i

entre la península. Vol dir que qualcú de l’hospital de Maó,

qualcú de l’hospital d’Eivissa envia pacients que no és

necessari, de la manera que ho escriuen, i detallen coses tan

ridícules, en temes de salut, per retallar doblers, que realment

fa poc creïble aquest pla.

Miri, a mi no és que no m’hagi agradat que m’hagi tret el

tema d’un nou model de finançament, és un tema que ens

agrada molt al PSM i, de fet, algunes de les coses que vós heu

dit el PSM les defensa des de fa molt de temps. Jo, el que li he

recriminat, en certa manera una lloança, era l’habilitat per

desviar el tema, avui no era aquest el tema, avui ens havien

convocat per parlar d’un pla de sanejament que vostès tenen

des del mes de gener, nosaltres tenim des del divendres, els

mitjans de comunicació el tenien des d’abans, i clar, nosaltres

volíem parlar d’això, volíem parlar de l’avui, hem de parlar del

futur, però avui som aquí per parlar d’avui. Heu dit que la

setmana que ve podríem parlar del finançament, parlem la

setmana que ve, podrem parlar d’aquest nou pla per assegurar

el futur dels ciutadans d’aquestes illes. Però això és avui, era

ahir, era avui, aquest pla és fins al 2008, i vostès, amb això,

amb aquest pla, amb l’endeutament i amb els plurianuals tenen

hipotecats els futurs governs d’aquestes illes, fins al 2034 quasi

quasi. Per tant, deixi que parlem de l’actualitat també; el futur

és molt important, però hem de saber d’on partim per saber on

arribam.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Sr. Quetglas, en representació

del Grup Socialista, té la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, Sr. Conseller,

li vull agrair les seves paraules personals en relació amb la

meva recuperació, perquè a més li vull agrair perquè això me

donarà l’única oportunitat de l’horabaixa de dedicar-li unes

paraules amables, perquè la resta no ho seran, moltes gràcies,

Sr. Conseller.

No m’ha contestat sobre si aquest pla ha estat aprovat pel

Consell de Govern o no, amb la qual cosa jo me permet deduir

que no ha estat aprovat pel Consell de Govern; per tant, quina

és la legitimitat d’aquest pla si no ha estat aprovat pel Consell

de Govern? Què és una ocurrència, ho ha aprovat vostè, qui ho

ha aprovat? És important, no és una ximpleria.

Vostè es demana per què qualific jo aquest pla de nefast.

Home, com qualificaria vostè un pla que diu als ciutadans de

les Illes Balears: a partir d’ara pagareu més imposts i a partir

d’ara no rebreu tants serveis sanitaris, en rebreu manco o

almanco en gastarem menys en sanitat. I això no és un invent,

avui la consellera de Salut, en el plenari, deia que això no era

veritat, però és que aquí ho diu -bé, ho diu en castellà-

“medidas de reducción del gasto en el Servei de Salut de les

Illes Balears”, “reducción del gasto”, jo no sé com ho tradueix

vostè “reducción del gasto”, però per a mi vol dir “reducción

del gasto”. I avui, la consellera, amb la seva aquiescència, deia

que no, que no, no hi ha reducció de la despesa sanitària. Quan

ens menteixen, Sr. Conseller, quan aquí diu que reduiran la

despesa o quan aquí baix diu que no reduiran la despesa?

Sempre estam en el mateix, és a dir, amb uns missatges

confusos perquè la gent s’embulli.

I aleshores, jo li deman: com qualifica vostè un pla en el

qual a la gent se li diu: a partir d’ara pagareu més imposts i

rebreu menors prestacions sanitàries? Jo, nefast; vostè, li posi

el qualificatiu que trobi oportú.

Un comentari sobre el tema de la possibilitat o fet que es

planteja que hi pugui haver increment de finançament

addicional per part de l’Estat. Si hi ha un increment addicional

de finançament per part de l’Estat o bé és a), per finançar la

sanitat, és a dir, per finançar el dèficit sanitari del sistema de

finançament actual, no en aquesta comunitat autònoma, sinó a

totes; o b), per a finalitats concretes de prestació de serveis

addicionals. En qualsevol cas, no serà per pagar capricis, el

finançament addicional del Govern no serà per pagar deutes de

capricis, no serà per pagar televisions sobredimensionades, no

serà per pagar Son Espases sobrecarregades de pressupost, no

serà per pagar equips ciclistes i no serà, -si me permet la

broma, vostè que deia de despesa per habitant-, vostès en

despesa per habitant també han batut el rècord perquè a un sol

habitant li han pagat 8 milions d’euros, i no era un habitant de

les Illes Balears és de les Illes Bahamas, 8 milions d’euros a un

sol habitant, és a dir, això sí que és un rècord de despesa per

habitant. No serà per a això, ni pels 8 milions d’euros, o sigui,

si hi ha finançament addicional és per finançar el dèficit sanitari

o per finançar programes o projectes concrets addicionals.

Per tant, no confiem, com vostè de vegades insinua, i avui

ho ha tornat a fer, de dir, escolti, és que si hi ha finançament

addicional tal vegada l’impost sobre hidrocarburs no l’haurem

de posar, alerta amb això.

Li vull fer un parell de números, molt senzillets: què ens

costa IB3? 40 milions pressupostats, que són ampliables,
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posem-ne 70 anuals; 70 per 3, 210. Què ens costa el caprici de

fer l’hospital a Son Espases en lloc de a Son Dureta?

Teòricament 140 milions d’euros. 210 milions d’euros de la

televisió i 140 milions d’euros sumen 360 milions d’euros;

aquest pla està fet per a 385 milions d’euros. Fitxi’s, amb dues

ximpleries com haguéssim pogut evitar, com podríem evitar

aquest pla, amb dues ximpleries. I estalviant ja per a unes altres

històries no li dic! És a dir, aquest pla resulta que ve a subvenir

a despeses que miri, -li faré, li he dit que no li diria més paraula

amables, però n’hi diré una altra d’amable-, estic convençut

que això vostè no ho hagués fet, n’estic convençut, ni vostè ni

el seu equip ho hagués fet, però s’han vist obligats no solament

a fer-ho, sinó venir aquí a donar la cara i a ser responsables per

una cosa que estic segur que vostès no haguessin fet; perquè

vostès, estant a càrrec de la Conselleria d’Economia i Hisenda,

tenen una responsabilitat que la resta no tenen i en canvi els

imposen a vostès l’obligació de fer unes coses que Déu n’hi do.

Perquè, a veure, una altra cosa: vostè diu, no, no és veritat

que educació i sanitat haguem agafat els doblers i els hem llevat

amb càrrec al fons de contingència dia 2 de gener, sinó que hi

hem afegit. Jo no és el que li he sentit dir al conseller

d’Educació a la sala d’aquí baix, el conseller d’Educació, quan

li demanàvem com així les escoles no tenen calefacció? Deia,

és que m’han llevat el pressupost perquè dia 2 de gener me

varen llevar el 2% i ara no tenc doblers per donar a les

calefaccions, això ho deia el conseller d’Educació. Una altra

vegada més, Sr. Conseller, quan ens enganyaven, ens

enganyava el conseller d’Educació quan ens deia que no tenia

doblers per a la calefacció, perquè li havien llevat el 2% del

fons de contingència, o ens enganya vostè quan diu, no, no, no,

no ho vàrem llevar, no solament no ho vàrem llevar sinó que

vàrem afegir? És a dir, les dues coses no són coherents entre

elles.

Per no parlar de temes de sanitat. Vostè, Sr. Conseller, no

sé si ho sap, sap quants ajuntaments reclamen el pagament de

la neteja dels centres de salut des que va arribar aquest govern,

el pagament de la neteja? Ho sap? Doncs n’hi ha molts, dels

que jo conec tots; ara, tal vegada els que jo conec estan

esbiaixats políticament, potser, no tenc informació d’uns altres,

però almanco n’hi ha molts que sí, que es queixen que des que

hi ha aquest govern no cobren la neteja dels centres de salut

perquè no tenen doblers per a això, perquè no els paguen.

Vostès, ja li dic, crec que vostè no ho hagués fet, però el seu

Govern si ho ha fet, ha colAlocat el Govern d’aquesta comunitat

autònoma en una situació que si estiguéssim a la vida privada

seria de suspensió de pagaments, si no de fallida, però de

suspensió de pagaments segur, segur. Perquè a les federacions

esportives vostè les ha sentit dir, escolti: què passa que no me

paguen? Nosaltres sí. I tantes i tants deutors, perdó, creditors

de la comunitat autònoma, que alguns més discretament que

uns altres perquè lògicament no tenen facilitat per despullar-se

el seu estat financer davant qualsevol, però que sí es queixen

que en aquests moments la comunitat autònoma té un problema

seriós i que està lligat, de manera molt especial, a educació i

sanitat.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Quetglas, ha d’anar acabant, que ha esgotat el seu temps.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, ja acab idò. Dos comentaris molt ràpids més.

Impost sobre actes jurídics documentats, no és veritat que

sigui neutral, la suma, o sigui, el que vostès pressuposten per a

l’any 2005 excedeix amb 7 milions d’euros, tenint el compte el

cost fiscal de totes les rebaixes que vostès hi han posat; per

tant, no hi ha neutralitat aquí, no hi ha neutralitat, la recaptació

és superior.

I vostè ara, finalment per acabar, ens diu una novetat perquè

es produeixi el miracle del pa i els peixos a successions i

donacions, que tendeixi a zero però que augmenti la recaptació,

i diu que combatran el frau, que gràcies al combat de frau

passaran de 50 milions d’euros, prevists a l’any 2005, a 57

l’any 2008, un increment del 14%. És a dir, ja en poden fer de

bots i jutipiris, si vostès compleixen, cosa dubtosa, el seu

compromís electoral, ho tenc aquí, que això ha de tendir a zero

al llarg d’aquesta legislatura, no és possible que l’increment de

recaptació dins successions i donacions incrementi un 14%.

Res més, Sr. President, tenc algunes notes més però el

temps m’ha menjat, crec que més o manco la valoració del meu

grup en relació amb aquest pla està clara; me ratific en

l’adjectiu de nefast, nefast per la situació a què ens ha duit i

nefast pel conjunt de solució al problema que ens planteja,

quan hi ha solucions alternatives molt més raonables, molt més

barates, que s’ajusten molt més a les necessitats del nostre país,

i per tant que farien innecessari tot aquest increment de la

pressió fiscal que ens anuncia.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Conseller, en torn de

contrarèplica té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, digui, ah, quasi com prefereixi el Sr. Conseller, prefereix

ara contestar i després fa el torn del Grup Popular? Molt bé.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Angel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Quetglas, sí que hi ha una

pregunta que no li he contestat i és que el competent per

aprovar aquest pla de sanejament és el Consell de Política

Fiscal i Financera i es presenta a proposta del conseller

responsable en matèria d’Hisenda. El Consell de Govern va ser

informat d’aquest pla de sanejament, però no hi ha una

aprovació formal amb aquests termes, perquè va ser informat

el mes de gener, just abans d’enviar-ho; com jo he dit i es

demostra que no hi pot haver aquesta aprovació formal, hi ha

hagut un període de negociacions, hi ha hagut tres versions; i

per tant la versió definitiva és la que està aprovada pel Consell
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de Política Fiscal i Financera, és a dir que si en aquest tema

d’aprovació formal no ha existit, és a dir, ha estat informat dos

pics del seu contingut, però no hi ha hagut l’aprovació formal

per aquests motius, perquè el que va anar el mes de gener no ha

estat el definitiu, com és lògic, perquè qualsevol procés de

negociació i de diàleg i com que hi ha hagut, és a dir, totes les

parts han de cedir, i hem hagut d’acceptar algunes imposicions

del Ministeri i supòs que el Ministeri també ha acceptat algunes

coses, poques, que nosaltres ens hem negat a llevar. Per tant, el

Consell de Govern ho ha conegut, però com que no hi havia,

fins a l’aprovació definitiva, el competent per aprovar-ho és el

Consell de Política Fiscal i Financera. Aclarit aquest tema.

Vostè diu que ho qualifica de nefast i que no s’ho explica.

Evidentment aquí tenim una discrepància perquè vostè diu,

primera raó de perquè és nefast, els ciutadans de Balears

pagaran més imposts. Jo continuo defensant que els ciutadans

de Balears no pagaran més imposts, que continuarem amb una

política fiscal neutra.

Vostè diu, tendrà menys recursos sanitaris? No tendrem, és

a dir, en aquest pla de sanejament no hi haurà menys recursos

sanitaris. És a dir, l’increment, i li ha dit avui de matí la

consellera, i jo li ratific, l’increment en el tema de sanitat serà

a l’entorn, però hi haurà més recursos que l’IPC, almenys

qualque cosa més que l’IPC, és a dir que no disminuiran; ho

havíem explicat avui de matí i jo sempre intent, no ho

aconseguesc sempre dir-ho clarament. Sí que és cert que hi ha

despeses sanitàries que creixen més, és a dir, si l’increment, és

un supòsit, de sanitat per a l’any que ve és un 3,5%, un 4, hi ha

despesa, com la farmacèutica que ens creix més alt. És a dir,

per poder arribar a un pressupost real i no virtual com el que jo

he conegut, que l’increment sigui del 4% i destinant més

recursos a sanitat, hi ha algunes partides que hem de gestionar

millor i reduir-les i aleshores perquè hi ha altres partides que

són prioritàries per a nosaltres i que s’incrementaran. Però el

conjunt de recursos sanitaris no baixarà i per tant d’aquí la

discrepància entre vostè i jo, que ho qualifica de nefast i jo,

com que no ho puc qualificar de nefast perquè no pagarem més

imposts i no hi haurà menys recursos sanitaris. Les mesures de

reducció de despeses són reals i s’acompliran, però sabem que

hi haurà altres mesures que ens creixeran, com és la despesa

farmacèutica, per desgràcia, que creix, i més després de les

mesures que ha pres el Ministeri de Sanitat que fa que creixi

més del que creixia abans; és a dir, havíem aconseguit reduir la

despesa sanitari de com la vàrem trobar, de dos dígits a un

dígit, aquests primers mesos, degut a les mesures que ha pres

el Ministeri de Sanitat i que això hauria de tenir lleialtat

institucional i pagar-nos, ens torna créixer a nivell de dos

dígits.

Per tant, si no volem que tot el tema sanitari creixi

enormement, doncs hem de reduir per compensar una part, però

la millora de la gestió no significa, i no hi ha cap d’aquestes

mesures que vagi en detriment de la qualitat del servei sanitari.

Per tant, en la meva opinió tenim aquesta discrepància

claríssima, que no es pot qualificar aquest tema de nefast.

Me parla del tema de l’increment de finançació autonòmica,

que si es dóna, que si hi ha acord serà per a sanitat i que no serà

per a altres temes. Evidentment, el tema de l’impost dels

hidrocarburs també està afectat a la finançació de sanitat i no

a altres temes. Però és que és un tema importantíssim i si

analitzam la xifra de dèficit pressupostari d’enguany i els

increments que hi ha a Sanitat i a Educació, veim que es

corresponen perfectament, és a dir que hi ha una coincidència

total. Aquest és el tema bàsic, és a dir que si milloram la

finançació de sanitat, tendrem els recursos que corresponen als

ciutadans de les Illes Balears perquè no són recursos que ens

corresponen a nosaltres.

I jo me torn a referir a les declaracions del Sr. Fernández

Ordóñez, quan li demanen: ¿no es el momento de resolver los

problemas como el déficit de sanidad? I diu: “Es cierto que el

gasto sanitario tendremos que abordarlo para lo que hay que

tener en cuenta el flujo migratorio y el incremento de

población que sufren autonomías como Baleares, Murcia,

Cataluña o Madrid”. I és evident que en aquesta primera fase

de negociació del model de finançament autonòmic, a la fase

que som ara, som a aquest tema, resoldre algunes millores

puntuals, però que jo crec que som justes i aquí ens trobarà el

Govern central, segur que ens trobarà per donar suport a les

mesures que ell consideri pertinents, sempre i quan ens ajudin

en aquesta millora del finançament sanitari. No tendrem cap

enfrontament, cap política de confrontació sempre i quan sigui

beneficiós al final per als ciutadans de les Illes Balears. I que

aquesta millora del finançament sanitari serà una part

important, una passa més, la que hi haurà ara serà una passa

petita, però una passa més perquè no pot suposar que si aquest

fons de suficiència que tenim negatiu, de 195 milions d’euros,

se’ns elimina, doncs ja és una passa important, no la definitiva,

però és una passa important pel que ens toqui. És a dir que ho

tenim molt clar, però no hi haurà més pressió fiscal, no hi haurà

baixada de qualitat a la sanitat i que, en conjunt, la sanitat

creixerà de l’ordre de l’IPC, que quedi molt clar.

Me diu el tema de la televisió autonòmica. Bé, jo és que

torn al mateix, per què nosaltres no podem tenir una televisió

autonòmica i Castella-La Manxa sí? Doncs miri, perquè

Balears té una finançació per habitant de 1.491 i Castella-La

Manxa la té de 1.998. Escolti, aquest és l’únic motiu, i vostè

defensa Castella-La Manxa, com va fer i defensa en altres

temes; nosaltres defensam que volem aquest finançament i no

tendríem aquests problemes. I això és la realitat dels números,

Castella-La Manxa, amb una liquidació de finançament

autonòmic, fons del Ministeri d’Economia i Hisenda

homogènia, amb les competències, Castella-La Manxa, que té

televisió autonòmica, 1.998 euros; per què els ciutadans de

Balears n’han de tenir 1.491? Doncs miri, jo no ho compartesc

i lluitaré perquè aquesta finançació que li correspon i amb

aquesta finançació que li correspon no veuríem aquesta

problemàtica. Perquè amb els doblers dels ciutadans de les Illes

Balears, que aportam al fons de suficiència, se financen les

comunitats autònomes, com li he dit abans, com Castella-La

Manxa, Extremadura, Andalusia i Canàries; escolti, és a dir, no

és lògic, per a mi és una perversió del sistema, que si les

comunitats autònomes amb més índex de capacitat fiscal,

tenguin els índex de finançament més baix. I el contrari, les

comunitats autònomes amb menors ingressos tributaris tenguin

un índex de finançament més alt, Castella-La Manxa,

Andalusia, Extremadura i Canàries. Escolti, això a mi no me

pareix lògic i aquest és l’únic motiu i això no me pareix un

motiu suficient pel qual els ciutadans de Balears no puguin

gaudir de les millors infraestructures sanitàries, millors
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infraestructures de carreteres, millors infraestructures

educacionals i també la televisió autonòmica, perquè si

Castella-La Manxa la pot suportar i la pot pagar, nosaltres

també. Aquí tenim una diferència claríssima.

El conseller d’Educació, les paraules que vostè li ha

atribuït, que no es pagava no sé què per aquest tema, jo no les

hi he sentit dir mai, i he sentit moltes preguntes parlamentàries

allà, i que la liquidació pressupostària de la Conselleria

d’Educació va ser superior al pressupost inicialment aprovat és

un fet que no hi ha controvèrsia possible. És a dir, no enganyam

ningú, un tema puntual, és a dir, es retardassin uns pagaments,

etcètera o es fes una política amb el tema de les calefaccions o

unes despeses corrents que s’haguessin de fer, situar els doblers

en aquestes partides. Però mai no ha tengut una relació directa

i evidentment, per molt que diguem, el pressupost d’educació

i de sanitat s’ha incrementat i aquest govern li ha dedicat molts

de recursos.

Jo ho entenc que és incomprensible davant la imatge que els

partits d’esquerres no haguessin pujat l’educació i sanitat,

arriba un partit de centre-dreta i incrementam notablement, el

40% els recursos de sanitat i d’educació. Però és així, jo

comprenc que voldrien haver-ho fet vostès i no ho han fet i ho

hem fet nosaltres, però de vegades la vida juga qualque mala

passada.

La veritat és que del tema de la neteja me n’assabentaré, és

a dir, li reconec que no conec aquest detall del pressupost. Li

assegur que no hi pot haver cap discriminació i sent que no puc

contestar.

Escolti, dir-me que estam amb una situació de suspensió de

pagaments, com qualificaria vostè la situació de l’Estat

espanyol, en el qual el principal increment de deute va ser amb

el Partit Socialista a èpoques anteriors i algun del Partit Popular

que el deute de l’Estat espanyol en el seu conjunt és el 50% del

PIB; bé, si vostè, perquè tenim els índexs que tenim de deute,

diu de suspensió de pagaments, de l’Estat espanyol, que té un

doble A positiu, és a dir no sé com ho qualificaria. La veritat és

que no estam en suspensió de pagaments i que deixar

contínuament el tema de dir que no s’està cobrant,

desgraciadament no perquè és l’obligació del conseller

d’Hisenda, però que de vegades pagam en els termes legals

quan jo veig en altres comunitats autònomes que fan molts de

retards dels pagaments, és a dir, algunes comunitats autònomes,

que no citaré, fan pagaments en temes de sanitat a 553 dies, no

surt la mitjana, quan nosaltres pagam en termes de 60 i 90 dies.

És a dir que no és degut, si hi ha qualque retard en els

pagaments, no és degut a cap problema de Tresoreria, és a dir,

serà gestió, que no s’ha tramitat bé, qualsevol tipus d’obstacle,

però no podem transmetre aquesta idea de suspensió de

pagaments. I ja venc a dir que, escolti, enviï una carta al

president de tots, de l’Estat espanyol, Sr. Rodríguez Zapatero,

per dir-li que el 50% del deute, que el deute espanyol

representa el 50% del PIB deu ser molt més alarmant que la

nostra.

Vostè me diu que el tema d’AJD, és a dir, no estan quadrats

els ingressos i que no és una política fiscal neutra. És una

política fiscal neutra, el que passa és que tenim un increment

econòmic previst per a enguany del 2% i l’increment a les

transmissions immobiliàries fa que es produeixi, que prevegem

un major nombre de transmissions respecte de l’any passat. I en

qualsevol cas, és a dir, perquè vegi que és una política fiscal

neutra, si agafàssim la liquidació real de l’impost de

transmissions de l’any passat, és inferior al que liquidà l’any

passat, és a dir que sí es produeix la política fiscal neutra.

I de l’impost de successions, explicar, perquè segur que

m’he equivocat en un tema: nosaltres mantenim l’eliminació,

amb percentatges del 75% per a l’any 2006 i del 95% en grup

2 de l’any 2007. Això significa que queda un residual en grup

2 i queda, les altres que no són de pares a fills que continuaran

tributant, perquè això al Partit Popular no hi ha cap referència

a eliminar l’impost de successions a familiars no directes. És a

dir, molt aclarit aquest tema.

Segona, la quantitat que figura ara, jo crec que ho he dit

abans, però si no ha estat un oblit i el vull aclarir, és a dir, no

serà la definitiva, jo reconec que s’haurà de baixat. Així com li

dic que l’impost de, perquè aquests 67 milions que hem posat

ara, a pesar que és inferior, la quantitat que figura el 2008 és

inferior a la quantitat que es va recaptar l’any passat,

evidentment no serà la definitiva, no per la millora de gestió

duem aquests increments, he dit que la millora de la gestió ens

augmentarà, ens incrementarà més altres imposts i que la

baixada que tendrem en aquest, perquè així com no ens

permetien posar en el pla de sanejament, el Pla d’equilibri

econòmic i financer, que a mesura que fos una hipòtesi, això

d’eliminar l’impost de successions també era una hipòtesi i no

podíem posar l’eliminació. Venc a dir que aquí acabarem amb

una xifra inferior, jo crec que amb això havíem explicat el tema

i que si parlam d’increment de recaptació, és a dir, sí que qui va

fer molt d’increment de recaptació va ser el Govern anterior,

com ha dit abans, que amb quatre anys va fer un increment de

recaptació del 144%, és a dir, una mitjana d’un 35% anual, per

dues mesures: perquè va augmentar la pressió fiscal, pujant

l’impost de transmissions patrimonials, del 6 al 7%, cosa que

nosaltres per a joves ho hem baixat del 7 al 3; i fa fer

l’increment de les valoracions patrimonials, un sistema, això sí

que és ocultisme, pujar els imposts perquè els béns immobles,

quan abans la conselleria els valorava, el valor cadastral

multiplicat per 1,4, és a dir, per una ordre interna del conseller

es varen passar a valorar el doble; això sí que és una pujada

d’imposts amb ocultisme, sense passar pel Parlament.

Les meves mesures han passat pel Parlament, Sr. Quetglas.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara sí, en nom del Grup

Parlamentari Popular, té la paraula la seva portaveu, Sra.

Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sr. President. Agrair, en primer lloc, la

compareixença voluntària del conseller i dels alts càrrecs que

l’acompanyen, per tal de donar compte del Pla d’equilibri

econòmic i financer.
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Està clar, Sr. Conseller, que l’actual situació financera de la

nostra comunitat ve ocasionada perquè l’actual model de

finançació autonòmica no ha estat prou encertat per a la nostra

comunitat; com s’ha dit el desequilibri actual és l’herència

d’una situació fortament deficitària, amb origen principalment

a la insuficiència de crèdits inicials, motivada per la reiterada

falta de finançació de les competències en sanitat i educació,

que va derivar amb una menor pressupostació de les necessitats

reals d’aquestes conselleries. Això està clarament agreujat pel

dèficit que en infraestructures tenien les nostres illes.

Està clar que el Govern ha anat suplint aquesta insuficiència

amb un major esforç pressupostari, sense deixar d’atendre el

principi de solidaritat. Per això creiem que es fa necessari no

tan sols que s’activin mecanismes d’anivellació continguts en

el propi model, sinó que, a més a més, es plantegi una revisió

més profunda dels criteris establerts en el sistema de finançació

autonòmic.

El que està clar és que no podem admetre ser la primera o

la segona comunitat autònoma que més aporta a l’Estat i que,

en contrapartida, no tinguem les infraestructures necessàries i

suficients per a les nostres illes.

En aquest sentit, creiem que és encertada l’aposta clara que

fa el Govern per un nou sistema de finançació autonòmic,

sistema basat, com no podia ser d’altra manera, a garantir els

mínims, cap comunitat autònoma no en pot sortir perjudicada;

no pot ser que amb una menor corresponsabilitat fiscal es

tengui una major finançació autonòmica; que es contempli el

principi de solidaritat, no com ara que el nostre esforç fiscal va

a les comunitats autònomes socialistes, com Castella-La

Manxa, Andalusia, Extremadura; un principi de lleialtat

institucional, assegurant un flux d’ingressos suficients, i molt

important, com ha avançat, el tema de l’agència tributària.

Esperem que les manifestacions del Secretari d’Estat

d’Hisenda, Miguel Àngel Fernández Ordóñez, quan va dir que

Balears estava en condicions de solAlicitar una renegociació per

la finançació de la sanitat i l’educació, no quedi solament en

una manifestació sinó que sigui un fet que s’aconsegueixi una

nova finançació i que efectivament no es posin des del Govern

central més pals a les rodes.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Agrair les paraules de suport al Partit Popular i qued

encoratjat per continuar en aquesta línia de millorar la

finançació de tots els habitants de Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, i havent esgotat l’ordre del dia, només

agrair la presència de l’Hble. Conseller d’Economia, Hisenda

i Innovació, així com dels alts càrrecs que l’han acompanyat.

Moltes gràcies a tots per la seva presència i les seves

explicacions.

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