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EL SR. PRESIDENT: Senyores i senyors diputats, començam la sessió de la
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Comissió d’Hisenda i Pressuposts relativa a la tramitació dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2006. En primer lloc deman si hi ha substitucions.

LA SRA ABASCAL I JIMÉNEZ:

Sí, Sr. President. Patricia Abascal sustituye a Andreu
Crespí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, gràcies, Sr. President. Maria Binimelis substitueix
Guillem Camps.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. No hi ha més substitucions?

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia,
Hisenda i Innovació, per tal d'explicar el Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2006 (RGE núm. 7747/05).

Passam, idò, a la compareixença de l’Hble. Sr. Conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació, Lluís Ramis d’Ayreflor, per
tal d’explicar els pressuposts de la seva conselleria. 

El Sr. Conseller compareix acompanyat dels següents alts
càrrecs: Dulce García Caballero, secretària general; Jorge Sainz
de Baranda, director general de Tributs i Recaptació; Bernat
Salvà i Alloza, director general de Pressuposts; i Encarnación
Padilla Baena, directora general de Tecnologia i
Comunicacions. Siguin benvinguts a aquesta sessió.

I té la paraula, sense limitació de temps, l’Hble. Sr.
Conseller d’Economia, Hisenda i Innovació per explicar els
pressuposts de la seva conselleria.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
compareixem un any més per explicar els pressupostos de la
secció 14 i de les seccions responsables de la conselleria, també
donarem unes pinzellades de la 31, la 32 i la 34.

Aquesta conselleria té dos grans objectius. El primer és la
consolidació de la millora de l’economia. Tot i que l’evolució
de l’economia a les Illes Balears té una forta correlació amb la
resta d’economies europees, que actualment estan tenint un
creixement bastant dèbil a causa del fort increment del preu del
petroli i als desequilibris econòmics internacionals, podem
afirmar que els nivells de creixement de la nostra economia han
tengut un canvi de tendència des dels darrers anys i que duen un
procés de recuperació del dinamisme econòmic del qual varen
gaudir les Illes Balears fins fa uns anys. Estam complint les
previsions, per tant, amb aquest gran objectiu del canvi de
tendència econòmica; havíem enunciat per a l’any 2005 un
creixement proper al 2%, entre l’1,9 i el 2%, serà unes dècimes

per sobre i per tant es compleixen les previsions que havíem
dissenyat abans, i per tant esperam complir també les del proper
any 2006.

L’altre gran objectiu són les noves tecnologies i la
innovació, l’altre gran objectiu de la conselleria. 

Aquest procés de canvi econòmic permanent i d’acceleració
de la innovació, juntament amb el procés de globalització que
afecta tots els mercats, fa que es prenguin mesures destinades a
l’aposta per al desenvolupament d’una tecnologia
infraestructura necessària perquè tothom, ciutadans i
administracions, pugui gaudir del que suposen aquestes noves
tecnologies en la consecució d’un nivell de desenvolupament
elevat i d’una millora de la qualitat de vida de les persones. La
capacitat d’innovar representa avui el principal determinant de
l’increment de la productivitat i la competitivitat de les
empreses i, per extensió, dels països o de les comunitats
autònomes, de tal manera que els resultats de les innovacions de
productes, processos i mercats són la principal font d’avantatges
competitius dinàmics. Aquesta conselleria aposta sobretot per
una clara contribució a la generació del coneixement de manera
que estigui al servei de la societat, aconseguint així la millora
del benestar social.

Aquesta conselleria gestionarà per a l’any 2006 un
pressupost de 53,7 milions d’euros, quantitat que suposa un
increment respecte a l’any 2005 del 6,45%. El pressupost de la
conselleria per capítols, despesa corrent, en el capítol 1 de...,
perdó, en el capítol 1 de despesa de despesa de personal, serà de
15,37 milions d’euros; significa un increment del 3,15%
respecte a l’any passat, i representa el 28,5% del total del
pressupost de la conselleria. El capítol 2, de despesa corrent,
significarà 15,3 milions d’euros, un 2,16 més que l’any passat,
i representa el 15,8% del total del pressupost de la conselleria.
A les transferències corrents, el capítol 4, destinarem 5,35
milions d’euros, un 1,33% més que l’any passat, i representa el
9,9% del total del pressupost. Al capítol 6, d’inversions reals,
destinarem 16,25 milions d’euros, un 6,91% que l’any passat, i
representa el 30% del total del pressupost, és a dir, el capítol 6
és el més important, ja que representa el 30% del total. I al
capítol 7, d’inversions indirectes, de transferències de capital,
destinarem 8,3 milions d’euros, amb la qual cosa té un
increment important del 22% i representa el 15,4% del total, i
la suma d’aquestes quantitats evidentment han de donar el 53,7
milions d’euros que té pressupostada la secció 14.

Quant a la Secretaria General, pel que fa a tota la tasca de
Secretaria General, compta per a l’any que ve amb una quantitat
assignada de 9,1 milions d’euros, que suposa una pujada del
5,48%. El Programa de direcció i serveis generals té com a
objectiu donar assistència tècnica, la gestió administrativa de la
resta de departaments i la gestió dels serveis comuns de la
conselleria: coordinar la gestió econòmica, distribuir els mitjans
tècnics i humans adscrits a la conselleria i dur a terme una bona
política de contractació, a més de donar suport jurídic a totes les
direccions generals de tota la conselleria. Per altra banda també
té assignades les competències de la Junta Superior d’Hisenda,
tribunal econòmic administratiu de la comunitat autònoma, a
més d’altres competències en matèria de relacions externes. La
Secretaria General té un paper d’unificació i supervisió de totes
les direccions generals de la conselleria.
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La Direcció General de Tecnologia i Comunicacions compta
amb un pressupost rècord de 7.926.000 euros, la qual cosa
suposa un increment del 15,6% respecte a l’any 2005, que ja va
tenir increments importants. És coneguda l’aposta d’aquesta
conselleria per les noves tecnologies, pilar bàsic de qualsevol
organització que vulguin desenvolupar la seva activitat de
manera més eficient, més eficaç i més ràpida, amb
independència de la ubicació i mobilitat dels usuaris. Aquest
increment es justifica per l’objectiu de promoure totes aquelles
accions que suposin un desenvolupament de la tecnologia i de
les infraestructures per a tothom, perquè tothom pugui gaudir
dels avantatges que suposen les noves tecnologies. 

Aquesta direcció compta amb dos programes: el
d’ordenació, regulació i desenvolupament de les
telecomunicacions, i el de gestió i sistemes de tecnologies de la
informació. Pel que fa al primer programa les competències es
poden dividir en tres serveis: Serveis públics orientats a la
millora i potenciació del servei professional en matèria de
telecomunicacions a les Illes. Es continuaran duent a terme
accions de millora referents a la qualitat d’infraestructures
tecnològiques del Govern en totes les seves vessants:
modernització dels equipaments informàtics i de
telecomunicacions, ampliació dels circuits de comunicació cap
al ciutadà, millora de les comunicacions entre illes; en aquest
sentit s’està duent a terme el projecte de construir i instalAlar
nous cables submarins entre Mallorca i Menorca de banda
ampla, i el primer entre Eivissa i Formentera, en aquest cas per
part de Telefònica a instàncies de les contínues solAlicituds i
negociacions del Govern amb l’operador per evitar els
problemes existents a les Illes. També es començarà a construir
la torre de telecomunicacions de Formentera, projecte que s’ha
estat retardant perquè no disposava de les corresponents
llicències d’obra i activitat que ha de concedir en la matèria
l’Ajuntament de Formentera. Igualment es duran a terme
ampliacions necessàries de serveis i equipaments de la xarxa
corporativa del Govern, així com la implantació de noves
tecnologies i serveis tals com la telefonia mòbil de tercera
generació UMTS, extensió de la implantació de la tecnologia de
veu IP i punts (...) sense fil wifi.

En serveis interns es durà a terme la implantació d’un
sistema de gestió de seguretat, integració del servei de
videoconferència en una xarxa multimèdia, necessari pel marcat
caràcter d’insularitat que té la nostra comunitat autònoma, i
implantació d’un sistema de resposta immediata de veu,
implantació de sistemes de bústia de veu i implantació de
missatgeria unificada que permeti una millor eficàcia i
rendiment de tot el personal de la comunitat autònoma.

El servei d’ordenació i regulació de les telecomunicacions
està realitzant accions de foment i comunicació, i du a terme
actuacions seguint les directrius marcades en el Pla director
sectorial de telecomunicacions que quedarà definitivament
aprovat abans de final d’any. Les primeres accions a realitzar
són les de divulgació del mateix pla i divulgació de matèries
específiques, així com l’inici de les primeres actuacions de
foment. S’ampliarà i millorarà la cobertura i qualitat de les
ràdios públiques emeses dintre el nostre territori i s’actualitzarà
el text refós de la concessió de freqüències d’FM. 

El projecte de regulació de les comunicacions correspon al
programa 621A, d’ordenació, regulació i desenvolupament de

les telecomunicacions, que destinarà 754.000 euros a
subvencions relacionades amb l’acció del Pla director sectorial
i a potenciació de la banda ampla; i quant a millores de
cobertura i ampliació de xarxes suposarà una inversions per
valor d’1.029.000 euros. 

Pel que fa al segon programa, de gestió de sistemes i
tecnologies, les accions més destacables seran: la potenciació de
l’anomenada administració digital; referent a la implantació de
serveis d’administració digital i per evitar la bretxa digital ja
s’han instalAlat 19 punts d’informació als ciutadans distribuïts
per la geografia de les Illes; hi ha el projecte pilot d’enviament
d’edictes al BOIB per part de l’Ajuntament d’Inca, i que dintre
l’any que ve passarà de ser projecte pilot a ser ja un projecte
ferm. S’han firmat convenis d’intercanvi de registres amb els
consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera.
Per altra banda s’està fent feina en la realització d’un portal
multiadministratiu en matèries classificades (...) per facilitar al
ciutadà la seva tramitació de forma independent de
l’administració a la qual s’ha dirigit. Continuam la millora del
sistema i procediment de comunicacions entre els ciutadans,
millora del sistema i procediment de comunicació amb els
funcionaris, millora de procediments i sistema de
comunicacions amb les altres administracions establint criteris
tecnològics per a la interconnexió d’aplicacions i webs
d’interconnexió d’aplicació amb la base de dades de persones,
i per tant amb la implantació de firma digital pel programa pilot
(...).

Per poder garantir els processos i sistemes d’informació a
causa de la major dependència de cada dia de la tecnologia, ja
s’han donat les primeres passes per a la consecució d’un pla de
contingència basat en un centre de processadors de dades de
suport que permeti subministrar els serveis bàsics de tecnologies
de la informació i comunicació en cas d’emergències. 

Els projectes d’administració digital -ampliació de la xarxa
corporativa a infraestructures- corresponent al programa, com
he dit, 521B, de gestió i tecnologia de la informació, que
destinarà 458.000 euros per a potenciació de la societat de la
informació i 2.670.000 euros per a inversions en els projectes
anunciats amb anterioritats.

El plantejament de nous serveis per al 2006 es tractarà
mitjançant iniciatives horitzontals i implantant la totalitat de les
unitats administratives de la comunitat autònoma desenvolupant
actuacions concretes, projectes i subprojectes. Es treballarà en
quatre eixos, en quatre grans línies que podríem definir així: la
primera, potenciació de la realització del ciutadà amb el Govern
balear mitjançant un nou portal d’accés multicanal i mobilitat,
és a dir, la potenciació de la unió entre el Govern balear o la
comunitat autònoma i el ciutadà; un segon eix, potenciar la
cooperació entre les distintes administracions; el tercer,
augmentar la cooperació, colAlaboració i eficàcia interna dintre
de tots els sistemes interns del Govern; i el quart eix, impulsar,
fomentar i gestionar el canvi cultural i tecnològic de
l’administració electrònica amb un suport a la implantació. Del
total de pressupost d’aquesta direcció es dedicaran a inversió
3.699.000 euros, la qual cosa suposa un increment de més del
32% del que es va pressupostar l’any 2005.

Donada l’estreta colAlaboració de l’empresa BITEL amb
aquesta direcció, passaré a comentar les principals línies de
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l’empresa BITEL. Diré en primer lloc que recentment, donades
les pautes del Reial Decret Llei 5/2005, d’11 de març, l’empresa
BITEL ha modificat la seva composició accionarial amb la
compra de les accions de les empreses no públiques que tenien
part en la societat. Aleshores la societat a dia d’avui és
totalment de capital públic i dependent de la Direcció General
de Tecnologia i Comunicacions. Aquesta empresa comptarà
amb un pressupost de 5,2 milions d’euros que suposa un 13,7
més que l’any 2005. Entre els objectius estratègics de la societat
per a l’exercici del 2006 trobam donar suport i continuació a
nous serveis i millores en les prestacions del projecte de cita
prèvia sanitària, creació del nou centre de backup informàtic de
la Direcció General de Tecnologia i Comunicacions, i donar
suport en matèria de seguretat informàtica i manteniment de la
xarxa corporativa de telecomunicacions del Govern.

Si passam a la Direcció General de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació veim que el seu
pressupost serà de 12.026.000 euros, el que suposa un increment
del 37,2% respecte a l’any 2005. L’objectiu d’aquest increment
és una clara aposta contínua pel que fa al desenvolupament del
Pla de ciència, tecnologia i innovació 2005-2008. Si concretam
un poc més es pot dir que a la direcció general hi trobam dos
programes. El programa de recerca i desenvolupament
tecnològic, que té com a objectiu incidir en el reforçament del
sistema d’innovació de les Illes Balears posant en marxa un
seguit d’iniciatives i actuacions encaminades a aconseguir-lo,
considerant prioritaris dins aquestes actuacions principalment
tres objectius: la potenciació dels recursos humans, el
reforçament de la base científica i la difusió de la cultura
científica; si consideram que els recursos humans són el factor
limitant de la capacitat d’absorció i producció de coneixements
d’un sistema d’innovació, les línies a seguir aniran encaminades
a la formació del personal investigador mantenint les ofertes de
beques predoctorals, bosses de viatge incloent com a novetat a
la convocatòria de l’any 2006 un complement de 150 euros
mensuals per infant a totes les becàries mares que tenguin un
infant menor de 5 anys, per tant feim una equiparació a allò que
fa el Govern central amb les dones treballadores, que en el cas
de becàries no tenien aquests euros i aquí incorporarem aquests
150 euros.

La incorporació de personal d’R+D al sistema d’innovació
de les Illes Balears potencia la contractació de personal
investigador doctor mantenint la colAlaboració amb la UIB, amb
la Universitat de les Illes Balears, per al cofinançament dels
programes Ramón y Cajal. Es fomentarà el sector públic i privat
amb la incorporació de tècnics de grau mitjà perquè donin
suport als investigadors.

Al segon objectiu, de reforçament de la base científica, les
línies aniran encaminades a l’estructuració dels sistema públic
d’R+D+I i de les infraestructures cientificotècniques en el
sector públic, per la qual cosa es mantendran i reforçaran les
ajudes a grups competitius i a grups emergents, cosa que no es
feia abans -és una novetat-; es potenciaran les xarxes i els grups
interdisciplinars, d’estimularà la participació en programes
estatals internacionals, ajudes a finançar la participació en
programes de tipus cientificotècnic, així com a la convocatòria
de projectes d’R+D. 

També es continuen les accions d’establir xarxes
d’estacionis biològiques a les illes de Mallorca, Menorca,

Eivissa i Formentera amb la potenciació de l’àrea del medi
ambient, que és un dels eixos prioritaris del pla de ciència i
tecnologia. Es redactarà i signarà el protocol entre el Ministeri
d’Educació i Ciència i el Govern balear per establir actuacions
de colAlaboració i coordinació en el desenvolupament d’un
centre de competència nacional de turisme i oci. Es donarà
suport a les noves infraestructures a l’àrea de ciències de la
salut, concretament a un nou centre d’investigació de la
Fundació Caubet Cimera relacionat amb les malalties de
l’aparell respiratori. I també es donarà finançació a l’ampliació
d’infraestructures per a l’UNIX de la Universitat de les Illes
Balears.

Quant al tercer objectiu, relacionat amb la difusió de la
cultura científica, podem dir que la societat cada dia té major
necessitat de comprendre la ciència i la nova tecnologia, ja que
aquestes àrees comencen a despertar vertadera curiositat
individual i a ser vistes com a socialment temes interessants, per
la qual cosa s’indicarà l’esforç divulgador científic al gruix
d’alumnes i professors d’ensenyament secundari, batxillerat i
formació professional i al públic en general, per la qual cosa
s’han de continuar finançant les actuacions d’apropament de la
ciència a la societat civil de les Illes continuant amb
l’organització de la fira de la ciència, de la Setmana de la
Ciència, i a més cal destacar el protocol de colAlaboració amb el
Ministeri d’Educació i Ciència en actuacions del Pla nacional
d’I+D+i, entre d’altres. És imprescindible l’avaluació del
sistema d’innovació de les Illes Balears per a una correcta
execució del Pla de ciència i tecnologia 2005-2008.

En el programa d’innovació tecnològica, durant l’execució
del Pla de ciència, tecnologia i innovació 2005-2008 es durant
a terme accions encaminades a reforçar les capacitats del
sistema d’innovació regional a les Illes, fomentar la recerca
científica i tecnològica a àrees temàtiques d’interès estratègic
per a les Illes, promoure la innovació a les empreses de les Illes
Balears i fomentar la cultura científica i l’interès per la ciència,
la tecnologia i la innovació.

Les accions més destacades per a l’exercici 2006 són
activitats logístiques relacionades amb el turisme aprofitant la
incorporació de les Illes Balears a l’euroregió; desenvolupament
d’activitats nàutiques, esport nàutic promocionant juntament
amb els empresaris del sector un portal de serveis nàutics;
activitats del sector aeri, (...) aeronàutic amb l’estudi de
viabilitat d’un centre tecnològic del transport aeri ubicat a
l’entorn de l’aeroport de Palma; suport a la innovació en turisme
per incrementar el valor afegit a les activitats del sector
mitjançant actuacions de potenciació del turisme cultural amb
la implementació d’iniciatives audiovisuals; innovació en la
gestió del litoral; consolidació i desenvolupament de (...)
d’empreses de la base tecnològica; i també he d’anunciar una
preincubadora per a empreses que..., fins i tot facilitar-ne el
naixement, ubicada també al Parc Bit; consolidació de la xarxa
d’antenes tecnològiques i la posada en marxa de les seves
actuacions en funció de plans sectorials definits desenvolupant
plans conjunts amb tots els agents del sistema d’innovació a les
Illes Balears.

Per dur a terme part d’aquesta tasca de la direcció general
també hi ha l’empresa lligada a la Direcció General de Recerca
que és el Parc Bit, i vull explicar els seus objectius més
representatius per a l’exercici 2006: continuar amb l’impuls de
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l’àrea d’innovació en previsió de la consecució dels objectius
del Pla de ciència i tecnologia; la projecció del parc dins l’àmbit
balear a l’exterior per tal de donar-lo a conèixer als diferents
sectors socials, universitaris i econòmics, perquè tenguem un
punt de referència d’un espai tecnològic i d’innovació a les Illes
Balears. El pressupost total del Parc Bit puja a 3,77 milions
d’euros i es dedicarà, entre altres tasques, al desenvolupament
d’activitats de foment de la innovació, de la generació de noves
idees empresaris com la incubadora d’empreses, el portal
d’innovació o la xarxa d’antenes tecnològica esmentada,
desenvolupar accions per atreure activitats i empreses d’R+D+I
i altres d’alt valor afegit, així com les tasques de manteniment
i correcte funcionament de la urbanització i dels edificis
propietat del Parc Bit. S’estima que les inversions a realitzar
durant l’any 2006 pujaran a 250.000 euros i aniran destinades a
la millora de la infraestructura del parc.

Una altra entitat lligada a aquesta direcció general és la
Fundació IBIT, que durà a terme durant l’any 2006 el
desenvolupament de projectes tecnològics i transferències de
tecnologia relacionades amb les telecomunicacions i els
sistemes d’informació en el sector privat de les Illes Balears.
Podem destacar, amb estreta colAlaboració amb la Direcció
General de Recerca, la continuació del projecte de ciutats
digitals. La Fundació IBIT tendrà un pressupost al voltant dels
3 milions d’euros i els objectius d’aquesta fundació tenen com
a finalitat impulsar la societat de la informació a Balears, i es
poden resumir en quatre eixos: complementar l’oferta
tecnològica de les empreses, donar suport a les empreses en la
recerca de finançació per a la innovació, colAlaborar amb altres
agents del sistema d’R+D+I, i difondre el concepte de la
societat de la informació als ciutadans amb l’observatori de la
societat de la informació. 

Dins el primer punt, complementar l’oferta tecnològica a les
empreses, s’han de fer esforços per tal d’involucrar empreses
del sector de software en el desenvolupament conjunt
d’aplicacions i pilots tecnològics; així tots els projectes que
promou l’IBIT sempre hi ha alguna empresa privada, cosa que
no passava a la legislatura anterior, que feia una competència
deslleial a les empreses privades, i per tant hi ha l’ànim de
colAlaborar i transferir coneixement i donar a conèixer amb
quines tecnologies es treballa. Dins el segon i el tercer punt,
donar suport a la recerca de finançament del sistema d’R+D+I,
l’IBIT forma part de xarxes nacionals i internacionals, ja que
aquesta tasca es va iniciar l’any 2004, ja. Dins el quart punt,
difondre conceptes de la societat de la informació, l’IBIT
continua amb la seva tasca de difusió, bé sigui a través de la
pròpia web com a través d’altres mitjans tradicionals, com
poden ser els mitjans de comunicació o com a ponents a
diferents actes, especialment a congressos i a fires relacionats
amb l’aplicació de noves tecnologies al turisme. Així mateix
donam suport a altres actuacions que fa la mateixa conselleria.

Referent a la Direcció General d’Economia, aquesta direcció
general comptarà amb un pressupost de 4.569.000 euros per al
proper exercici 2006. Dintre d’aquesta direcció trobam dos
programes, el de servei d’estadística i el programa de
planificació i ordenació de la política econòmica. A través del
primer programa de servei estadístic es vol aconseguir una eina
que ens permeti atendre de forma real les necessitats
d’informació estadística que requereixen els departaments de les
diferents conselleries, altres institucions públiques i privades,

tant de dintre com de fora de la comunitat, i molt principalment
per tot el tema d’elaboració d’estudis que realitza el sector
privat.

Com a objectius primordials a assolir durant l’exercici 2006
trobam la creació de l’Institut Balear d’Estadística, a més de la
participació en el grup de treball de recerca d’estimadors de
petites àrees, elaboració d’estadístiques municipals, difusió de
resultats mitjançant publicacions en suport CD-Rom o a través
d’Internet. El programa de planificació i ordenació de la política
financera aglutina tasques del departament de fons europeus de
planificació i anàlisi econòmica, així com el d’agenda pública
i finançament autonòmic. 

Pel que fa a relació amb els fons europeus, la direcció té
encomanada la competència de coordinar, seguir i controlar els
diversos departaments de la comunitat autònoma relacionats
amb la Unió Europea dins fons FEDER i fons de cohesió, a més
de dur a terme les certificacions de despesa i gestió de
seguiments dels ingressos de l’àrea de fons europeus juntament
amb la Direcció General de Pressupostos. 

La planificació i anàlisi econòmica té com a objectiu la
realització de planificació, programació i orientació de la
política econòmica i dur a terme l’estratègia de
desenvolupament de les Illes Balears. Per aquesta tasca s’ha de
realitzar un seguiment continuat de les actuacions
socioeconòmiques que es donen dins l’àmbit regional, nacional
i internacional. 

Agenda pública i finançament autonòmic. Els objectius
d’aquest departament són molt diversos, ja que van des del
seguiment i l’avaluació del sistema de finançament autonòmica,
del sistema dels consells insulars i de les corporacions locals,
fins a l’elaboració d’estudis diversos en el marc de l’economia
pública. També realitzar el suport tècnic en la vessant
econòmica financera a les conselleries en la matèria de
traspassar als consells insulars servint de suport.

Donat que aquesta direcció té estreta colAlaboració amb el
Centre Balears Europa passarem a donar una referència d’aquest
centre. El Centre Balears Europa té com a finalitat organitzar i
promoure activitats relacionades amb la Unió Europea, com
també coordinar i assessorar en temes europeus les entitats que
en formen part. La seva tasca essencial és el seguiment
permanent i continu de les activitats de la Unió Europea posant-
les a l’abast dels interessats a través dels diferents mitjans. Dins
els principals plans d’actuació del centre podem emmarcar la
formació; la documentació, la informació i l’assessorament
sobre la Unió Europea; la promoció i difusió de la Unió Europea
en diferents actes institucionals, campanyes informatives a la
gent gran, visites a les escoltes, etc.; pla d’actuació també
d’acord amb les illes del Mediterrani occidental, amb
l’IMEDOC, amb l’objectiu d’establir un marc estable de
cooperació i promoció dels interessos comuns dels membres
dins l’àmbit de la Unió Europea i defensa de la insularitat; el Pla
de l’Euroregió, que es configura com un pol d’atracció
econòmica de recerca, innovació i cultura al sud d’Europa, al
qual el centre donarà suport logístic en les seves actuacions i
tasques administratives, que realitza el comissari per
l’Euroregió; el Pla d’actuació del Centre Balears Europa a
BrusselAles, que defensa impulsos i interessos de les nostres illes
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a BrusselAles; pla d’actuació de suport tècnic i de gestió als
membres del consorci pel que fa a projectes europeus. 

Cal destacar que el Centre Balears Europa gestionarà un
pressupost de 2,24 milions d’euros, dels quals 1.945.000
corresponen a l’aportació de la Conselleria d’Economia,
Hisenda i Innovació, i per tant la resta d’ingressos, els 299.000
euros restants, provenen de la colAlaboració amb membres del
consorci, colAlaboració exterior a la comunitat autònoma o
almenys a la conselleria.

De la Intervenció General he de dir que compta amb una
xifra consolidada de 3.300.000 euros, que suposa una baixada
del 3,22% respecte a l’any 2005. Els objectius que recull el
Decret legislatiu del 2005, de 25 de juny, encomana a la
Intervenció la gestió comptable i el control intern dels diferents
centres gestors de l’Administració general de la comunitat
autònoma i de les demés entitats que conformen el sector públic.
Tot això es tradueix en una millora en els controls sobre la
gestió econòmica financera tant dels ens dependents de la
comunitat autònoma -no s’ha d’oblidar l’enorme desplegament
de recursos que suposa el control de l’ib-salut, com el de les
despeses executades per les diferents seccions pressupostàries
de la comunitat autònoma i que estan sotmeses al sistema de
fiscalització prèvia ilimitada. Altres objectius passen per
l’adaptació i ampliació del sistema comptable amb la finalitat de
millorar-lo per assegurar la integració dels diferents subsistemes
que formen el sistema d’informació econòmica financera.

La Direcció General de Patrimoni durant el proper any 2006
pretén consolidar l’inventari general de béns i drets de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, integrant aquells
conceptes que encara no es contemplin. Per tant, durant
l’exercici 2006 es pretén que estigui integrada en la propietat
intelAlectual els drets de renting i lising i qualsevol d’anàloga
naturalesa. També s’integraran en el futur els béns immobles i
equipaments tecnològics a l’esmentat inventari general, el que
requerirà un gran esforç donada la seva complexitat,
especialment quantitativa. Per tant, serà una tasca a fer durant
els propers anys, almenys 2006-2007, com a mínim. 

Altres tasques que es duran a terme per part d’aquesta
direcció general són l’elaboració d’un manual de procediment
que contengui tota la tramitació dels procediments patrimonials,
una vegada aprovat el reglament de desenvolupament de les
lleis del patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. Dins els seus òrgans es troben la junta consultiva de
contractació, que a més de complir funcions de consulta i
assessorament, ha de ser l’organisme que unifiqui les actuacions
dels diferents òrgans de contractació de l’administració
autònoma i vetlli pel compliment de les observacions que
formulin els òrgans de control extern a les funcions de
fiscalització de la gestió de la despesa pública. Si mateix, la
junta consultiva segueix les competències que en relació a la
classificació de contractistes li atorga la nova llei. I la Direcció
General de Patrimoni compta per a totes aquestes tasques amb
un pressupost de 6.699.000 euros, import que en aquest cas
suposa una disminució del 21% respecte l’any 2005.

Si continuam amb l’empresa pública CAIB-Patrimoni,
podem dir que té dues línies d’actuació bàsiques. Una línia
respon a satisfer les necessitats d’espais útils de la comunitat, a
curt termini, amb una certa lògica. És a dir, la societat realitza

projectes de compra-venda d’immobles per a la seva explotació
comercial mitjançant el lloguer a la comunitat autònoma, o a
qualsevol altra entitat pública. L’altra línia respon a satisfer les
necessitats d’espais útils de la comunitat autònoma a llarg
termini i racionalitzar-lo. Per aquest motiu es realitzen els
següents projectes: iniciar la nova seu de la Conselleria de Salut
i possiblement també l’Educació i Cultura. CAIB-Patrimoni té
un pressupost de 412.000 euros i no té transferències ni
nominatives ni de capital.

La Direcció General de Tresor i Política Financera té un
pressupost assignat per al 2006 d’1.068.000 euros, el que suposa
un increment del 3,89% respecte l’any 2005. És una direcció
que s’encarrega de la gestió de la tresoreria, gestió del deute i de
la política financera de la comunitat, amb l’objecte de desplegar
i aplicar les competències que en matèria d’ordenació del sector
financer estableix el nostre Estatut. Dins les competències en
caixes d’estalvis i cooperatives de crèdit per a l’any 2006 es
continuarà aplicant el principi de territorialitat a la despesa de
l’obra social que les caixes amb presència a les Illes Balears i
amb domicili social a les altres comunitats autònomes. Quant a
la competència d’aquesta direcció general en tema de matèria de
mitjancers d’assegurances, al llarg del 2006 es mantindrà el
nivell d’agilitat en la tramitació de llicències de mitjancers,
atenent les exigències de comprovació dels requisits de la Unió
Europea. Dir que al llarg del 2005 se va reduir aquest termini en
més de 6 vegades.

Per altra banda aquesta direcció general continuarà
optimitzant la gestió dels recursos financers de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i de les seves entitats i
institucions, aplicant els productes informàtics i de gestió que
simplifiquin el processos de pagament i cobrament, així com de
devolució d’avals. Per aquest motiu s’estan adoptant tots els
registres amb l’administració electrònica, amb dotació de
signatura digital per a la presentació de documents de
descàrrega i acompliment dels models (...) financers i
comptables.

Per finalitzar i dins l’àmbit de la política financera, la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, a través
d’aquesta direcció general, gestiona el patrimoni i el capital que
manté el Govern en la societat de garantia recíproca ISBA. En
aquest sentit se continuarà donant suport, com empresa
plenament en l’economia balear, especialment en les activitats
de les petites i mitjanes empreses de les illes. ISBA és una eina
que ha resultat clau per al finançament i potenciació de les
empreses de Balears. Això ha estat possible per la reduccions
del cost de l’aval aprovades per la societat de garantia recíproca
i per la signatura de convenis de finançament amb quasi totes
les entitats financeres de les Illes Balears, a preus molt
preferents. A més, totes aquestes mesures..., la solvència
d’ISBA s’ha mantingut a nivells més que acceptables, gràcies
a una política de control de la despesa i a la major implicació
dels socis protectors, realitzant-se aportacions al capital social
de la companyia, com el realitzat per la comunitat autònoma de
les Illes Balears l’any 2005 de 180.000 euros, signant diferents
convenis per a aportacions als seus fons de provisions tècniques,
quantitat que serà incrementada el proper any.

La Direcció General de Pressuposts compta per a l’any que
ve amb un pressupost de 574.000, el que li permetrà reforçar la
necessitat d’una correcta planificació de la pressupostació. A
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tals efectes, la Direcció General de Pressuposts es planteja els
objectius de dur un seguiment dels processos que produeixin
aquests canvis que afectin o puguin afectar la comunitat
autònoma, definint i proposant estratègies d’actuacions globals
i sectorials, millorant les sinèrgies d’actuacions dels diferents
agents que conformen l’administració de la comunitat
autònoma. I estudiar noves tècniques de pressupostació que
condueixin a una millora de la gestió i planificació econòmica.

La Direcció General de Tributs i Recaptació té un pressupost
assignat per al 2006 de 8.497.000 euros. L’increment de
l’activitat tributària obligarà a adoptar a totes les àrees del
departament tributari d’una adequada infraestructura humana
especialitzada en l’àmbit tributari. I proveir-se d’una
informàtica adient que permeti prestar un millor servei públic al
ciutadà. Aquesta direcció té previstes un seguit d’actuacions
específiques que afecten els tributs cedits, a fi d’introduir
millores funcionals i operatives a causa de l’increment
d’activitats en la gestió i inspecció que es veuran incrementades
pel fet del desenvolupament del nou sistema de finançament. Es
treballarà per una major diligència i agilitat a l’atenció al
contribuent a nivell d’informació i tramitació d’expedients. S’ha
de fomentar la presentació i el pagament per via telemàtica de
tots els imposts de tributs locals i propis. Cal dir que les oficines
liquidadores han assumit la gestió del servei renda àgil, sense
que això hagi suposat un cost addicional per a la conselleria.
S’ha posat en marxa el servei d’atenció directe al contribuent,
mitjançant el telèfon d’informació tributària gratuït amb una
línia 900. Es continua amb els beneficis fiscals d’incentiu de
l’accés dels joves als habitatges, política fiscal d’ajuda a la
família com en anys anteriors.

Ja per acabar, respecte a la secció 31, serveis comuns. Dir
que en aquesta secció s’engloben totes aquelles tasques que amb
caràcter corporatiu per la seva naturalesa, pel seu objecte i que
suposen una millora de l’acció política i administrativa del
Govern, tan en l’àmbit insular, com nacional i europeu. Dins
aquesta secció se recullen totes les accions que el Centre
Balears a Europa manté amb la Unió Europea. Els serveis
comuns parteixen d’un pressupost de 24,9 milions d’euros, el
que suposa un increment d’un 13% respecte l’any 2005. 

La secció 32, ens territorials. Aquesta secció compta amb un
pressupost de 147 milions d’euros i se desglossen entre capítol
4, 89 milions d’euros i 58,5 milions d’euros en el capítol 7. El
que suposa un 10,2% més que l’any passat cap als consells
insulars. Cal destacar que les quantitats destinades als diferents
consells insulars, en allò que fa referència al capítol 4 de
transferències corrents, són per al 2006 de 60,7 milions d’euros
a Mallorca; 13,7 milions d’euros a Menorca i 15,7 milions a
Eivissa i Formentera. El que suposa un 9,44% més que l’any
2005. I pel que fa a transferències de capital, corresponen per al
2006 a Mallorca 42,6 milions; 8,2 per a Menorca i 7,59 milions
per a Eivissa i Formentera.

La secció 34. Dins aquesta secció englobam totes les
gestiona dutes a terme i relacionades amb l’endeutament del
Govern de les Illes Balears. Tasques necessàries per a l’obtenció
de recursos financers a curt termini i la planificació de
l’endeutament a llarg termini, incloent-hi també les empreses
públiques. En el capítol 3 trobam la quantitat de 63,3 milions
d’euros, corresponents al pagament d’interessos i que representa
un 12,5% més que l’any passat, motivat per previsions de la

revisió a l’alça dels tipus d’interès. Com a tasca específica de la
gestió de l’endeutament, cal destacar que el Consell de
Ministres, en reunió de dia 30 de setembre de 2005, va aprovar
autoritzar a les Illes Balears perquè dugués a terme diverses
operacions financeres a llarg termini en euros, pel que s’ha
posat en marxa els dispositius necessaris per a l’emissió
d’obligacions a llarg termini, decisió que es basa d’acord amb
la Llei de pressuposts de la comunitat autònoma de l’any 2005
i en el Pla d’equilibri econòmic-financer 2006-2008, aprovat pel
Consell de Política Fiscal i Financera, de 15 de març del 2005,
en el qual es preveia aquesta mesura.

Ja per acabar, repassar el tema dels ingressos. És a dir, el
capítol d’imposts directes representaran 328 milions d’euros.
Ingressos de capítol 2, imposts indirectes, 1.723 milions
d’euros. El capítol 3, taxes, 93 milions d’euros. I el capítol 4,
transferències corrents, 294 milions d’euros. Capítol 5, 2,4
milions d’euros. Capítol 7, 77 milions d’euros. I el capítol 9,
variacions de passius, 193 milions d’euros.

Dit això acab Sr. President i qued a disposició dels grups
parlamentaris per a les seves rèpliques.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Com saben els portaveus dels
grups, procedeix suspendre la sessió si algun grup ho demana.
Entenc que podem continuar. Grups que volen intervenir en el
torn de preguntes i observacions? Per part del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr.
Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull donar la benvinguda
entusiasta al conseller d’Economia, Hisenda i als seus
colAlaboradors, atès que s’ha convertit amb el millor amic de
l’oposició. Moltes gràcies, Sr. Ramis per aquesta aportació
inestimable als nostres arguments. Gràcies. Per tant, serà una
intervenció tova, suau. Ara m’haurà de perdonar que enguany
passem un poc d’allò que és la seva conselleria pròpiament dita
i utilitzem el temps per parlar de la qüestió. És una temptació
massa evident. 

En tot cas sí vull fer una primera incursió a allò que són els
pressuposts i a allò que va ser la presentació dels pressuposts.
Hem de parlar de l’endeutament provoca perquè no hi ha res
més veritat que una veritat a mitges se pot convertir en una gran
mentida i hem de reconèixer la seva habilitat per aconseguir un
titular que quasi va ser comú a tots els diaris, “el pressupost de
la comunitat autònoma baixa l’endeutament un 50%”. Fantàstic,
aquest va ser el titular, quan en realitat l’endeutament
d’enguany pujarà 194 milions d’euros, contractat per
l’administració de la comunitat autònoma i 206,4 milions
d’euros que contractaran les empreses públiques. Per tant,
l’endeutament del 2006 creix en 400,4 milions d’euros, menys,
per ser justs, l’amortització faran. De tal manera que en aquest
moment, vostè amb 2 pressuposts del quals n’és l’autor, 2004,
2005 i ara el 2006, ja situarà l’endeutament, si a més a més hi
comptabilitzam el dèficit que va tancar l’any 2004 i si
comptabilitzam els plurianuals ja ha provocat un endeutament,
per dir-ho d’alguna manera, de més de 3.500 milions d’euros.
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És a dir, estam parlant de quasi 600.000 milions de pessetes.
Realment s’ha de tenir coratge eh? Aquests són els números.

Per tant, matisat això, que no baixa, sinó que s’incrementa
en prop de 400 milions d’euros, passem al segon gran tema,
l’autotaxa o la sanitaxa. Per què va dir que era per finançar la
sanitat si després ha hagut de reconèixer que no era un impost
finalista? Clar i això ha provocat un gran debat dins els mercats
emissors. És a dir, l’ecotaxa era un impost que segons les
enquestes estava acceptat pel 90% dels turistes, o dels possibles
turistes, perquè entenien que aportar 1 euro diari a la millora de
la seva destinació turística, amb inversions mediambientals,
restauració del patrimoni, ho veien positiu. Trobarien unes illes
de cada vegada millor, a més a més amb un turisme que sol
repetir un any rera un altre. Però finançar la sanitat dels
ciutadans de Balears? Fins aquí hem arribat. Per tant, l’oposició
pràcticament és del 100%. 

És a dir, a més a més, tots els defectes que el Partit Popular
va atribuir a l’ecotaxa els reprodueix aquest impost. L’ecotaxa
no estava consensuada? Home, ja hem vist com hi havia una
empresari que estava a favor de l’autotaxa. Jo me vaig reunir
amb més de 20 hotelers que estaven a favor de l’ecotaxa, el que
passa és que no s’atreviren mai a dir-ho. Ara sabem que n’hi
havia un a favor de l’autotaxa i els seus associats l’han
desautoritzat. Només afectava una part del turisme l’ecotaxa, la
que anava als hotels, només afecta una part del turisme
l’autotaxa, la que lloga cotxes. També l’havien de pagar els
residents. Ara un veïnat meu ha tengut un accident i en aquests
moments deu estar llogant un cotxe, si ja estigués vigent
l’autotaxa també l’hauria de pagar. Llevava capacitat
adquisitiva als turistes l’ecotaxa, l’autotaxa també. L’ecotaxa
desincentivava el turisme perquè traslladava als mercats
emissors de què aquí el medi ambient estava molt malament.
Idò bé, ara els han dit que per les nostres carreteres hi circulen
20.000 cotxes de demés. Quina sensació han tengut els
alemanys i els anglesos? I finalment, l’ecotaxa l’havia de
recaptar l’empresari, l’autotaxa l’ha de recaptar l’empresari. Per
tant, tots els defectes de l’ecotaxa els ha reproduït l’autotaxa,
amb la particularitat de què aquella era acceptada pels turistes,
molt majoritàriament i aquesta és rebutjada pels turistes
universalment.

Bé, amb aquest preàmbul el que jo li he de demanar és que
retiri els pressuposts per dos motius. Primer, perquè en aquest
moment els té desquadrats, figuren en el pressuposts d’ingressos
12,5 milions d’euros i esper que en la seva intervenció ens
aclareixi com resoldrà aquest problema. 12,5 milions d’euros en
el capítol d’ingressos, si en la reunió amb els representants del
sector de lloguer de vehicles sense conductor els ha dit que
entrarà en vigor dia 1 de gener, o com a mínim fins que estigui
consensuat, bé ja pot començar a retallar aquests 12,5 milions
d’ingressos i les partides corresponents del pressupost de
despeses, en cas contrari està desquadrat. Haurà d’augmentar
l’endeutament o haurà de... Naturalment supòs que el Partit
Popular, el Grup Parlamentari Popular li farà el favor de
presentar una esmena que veurem si el Parlament l’aprova. Però
aquesta és una qüestió formal i després hi ha una qüestió més de
fons que m’obliga a demanar-li que revisi totes les previsions
d’ingressos, unes previsions d’ingressos molt optimistes perquè
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques creix un
14,6%, l’impost general sobre successions i donacions puja el
36%, l’impost sobre transmissions intervius puja el 32%,

l’impost sobre actes jurídics documentats puja un 23%, l’IVA
ja més poc, un 4,4%, el cànon de sanejament d’aigües un 5,7%.
És a dir, hi ha una previsió d’increment generalitzat dels
ingressos, alguns d’una manera espectacular, fruit naturalment
d’unes previsions de bonança econòmica que haurà de revisar.
M’explic, si l’ecotaxa, acceptada pel 90% dels turistes provocà
la pèrdua de 900.000 turistes que deixaren de venir a les Illes
Balears, tot i que estaven d’acord amb l’impost, ja me diran
l’impacte que tendrà sobre el número de turistes un impost
sobre el qual no hi estan d’acord el 100%. 

Per tant, aquí hem d’aventurar que aquesta polèmica
provocarà la pèrdua d’un número important de turistes i per tant,
haurà de revisar les previsions de creixement econòmic i haurà
de revisar les previsions d’ingressos. Com veurà utilitz la seva
lògica, els seus arguments que durant 2 anys i mig, més una
llarguíssima campanya electoral vàrem haver d’aguantar una i
una altra vegada. I gràcies als quals el Partit Popular va obtenir
d’una manera inesperada, tot s’ha de dir, la majoria absoluta a
les Illes Balears. Jo crec que a més a més..., d’això ja en
parlarem el dia de la presa en consideració dels pressuposts,
crec que això hauria de tenir responsabilitats polítiques, perquè
si això no és un incompliment flagrant d’un programa electoral,
n’haurem de veure de més grosses.

Per tant, aquesta és la consideració, no entraré en més detalls
perquè allò que és l’ànima d’aquests pressuposts està atacada a
la seva arrel més profunda. És a dir, l’arbre sobre el qual
s’aguanten les branques serien les distintes seccions
pressupostàries, com la seva, descansa damunt una soca que està
corcada en aquest moment per l’anunci d’un impost que ha
generat una gran polèmica. Ara això sí, jo li promet una cosa, ni
jo, ni ningú del meu partit anirà a la Fira de Berlín o de Londres,
o de Madrid, com va fer algun ministre i fins i tot com va fer
algun President de Govern, a atacar durament un impost i
anunciar als turistes que el Govern d’aleshores de les Illes
Balears no els volia. Això no ho farem i tal vegada això
aconseguirà que l’impacte sobre el turisme no sigui tan gran
com va ser el de l’ecotaxa, perquè l’oposició crec que actuarem
amb responsabilitat sobre aquest tema i per tant, només en
parlarem dins aquest Parlament i naturalment en els periodistes
quan ens ho demanin.

Per acabar, ara tornaré a la seva secció, una pregunta que li
faig cada any. El Parlament va aprovar per unanimitat la Llei
balear d’estadística, o la Llei d’estadística de les Illes Balears,
que establia dos mandats, un convertir l’Institut Balear
d’Estadística en un organisme autònom, això significa secció
pressupostària pròpia i significa un plus de credibilitat en aquest
organisme que ha de tenir la credibilitat per guanyar la
confiança de la societat. El segon mandat de la Llei d’estadística
és que el Govern ha de presentar en el Parlament un pla
quadriennal d’estadística i tampoc l’ha presentat. Pensa fer-ho
al llarg del 2006? 

I això és tot. Moltes gràcies, bon amic.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol.
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Supòs que vol contestar a tots junts? Per part del Grup
Parlamentari Socialista..., el Grup Parlamentari Socialista ha fet
arribar a aquesta Presidència la voluntat de compartir el temps?

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, Sr. President, donada la naturalesa d’aquesta conselleria,
amb la seva anuència, voldríem dividir el temps entre jo mateix
i la diputada Sra. Abascal.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Té la paraula el Sr. Quetglas per 5 minuts.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Conseller
per la seva compareixença. Jo voldria fer una prèvia també, però
més domèstica. Recordar que aquesta és una compareixença
informativa i jo li voldria demanar a vostè i al seu equip, a més
com a responsable del pressupost que ho transmetés a tots els
consellers i conselleres que desfilen aquests dies per aquí,
primer que responguin a les preguntes. És a dir, no és obvi això
que li dic perquè el Diari de Sessions de les compareixences
d’altres anys, l’any passat, estan plens de preguntes que després
no s’han contestat i també una altra cosa, preguntes allà on se
diu, “ja li enviaré la informació per escrit” i aquesta informació
no arriba mai. Jo voldria demanar a la mesa, al President
d’aquesta comissió, també als consellers i a vostè en concret que
contestin les preguntes, això són compareixences informatives
i quan diuen: “ara no tenc la informació, la enviaré per escrit”,
l’enviïn per favor, perquè és molt rar que es faci. Això és la
realitat que estam vivint.

Feta aquesta prèvia. Tal com ha dit el Sr. Sampol, és difícil
sostreure-se al fet que aquesta conselleria és la que fa, gestiona
i elabora el pressupost, per tant, que facem una consideració de
caràcter global, que si me permet, també en el meu cas versarà
fonamentalment sobre el tema dels ingressos pressupostaris.
Com a responsable en realitat l’aspecte que la seva gestiona, que
té més interès com a secció pressupostària (...), sobre qüestions
de tecnologia, comunicació, etcètera, li farà les preguntes la Sra.
Abascal. Jo me limitaré a demanar-li sobre el tema dels imposts.

Vostès preveuen en aquest pressupost una pujada d’imposts
directes en el seu conjunt del 17,77%. L’Estat en els pressuposts
generals preveu un increment del 13,2. La diferència és
important, 4 punts i mig. En què basen aquesta previsió? Quines
són les raons per les quals l’increment de recaptació prevista,
per exemple de l’IRPF, és del 14,6%? No sé jo si el
comportament de l’avanç de la liquidació dels pressuposts del
2005 els ho permet i en relació a això els voldria fer una
pregunta. L’avanç de liquidació a data 14 d’octubre de l’any
2005 preveu un crèdit definitiu de 198 milions d’euros i un
contret a aquesta data de 148. La meva pregunta és molt tècnica,
falta aquí un trimestre encara de liquidació de l’Estat? És que no
sé com se liquida, el que jo li deman si aquest contret és el
global del contret de l’any, o encara falta un trimestre per
liquidar? Pregunta concreta i informativa.

Quant a imposts indirectes. L’Estat preveu un increment del
5,2% i vostès preveuen un increment del 10,7%, és a dir, més
del doble. Tenint en compte el pes de l’IVA en aquest conjunt
d’imposts indirectes que és la majoria, també me deman quines
són, atès que la liquidació de l’IVA en aquest cas sí clarament
no permet fer aquesta previsió tan optimista, d’on surten? És a
dir, quines són les raons que emparen aquesta pujada tan
diferent en relació a les previsions de l’Estat?

Tercera pujada inexplicable i sobre la qual també li
demanaria explicacions Sr. Conseller, increment de taxes. Les
taxes pugen el 13,29% i aquí a mi m’agradaria fer una petita
disgregació. Estam fent, creant, aprovant, ampliant taxes
vulnerant, al meu parer i perdoni que li ho digui amb aquesta
duresa, la llei. Les taxes responen, Sr. Conseller vostè ho sap,
als serveis personalitzats que l’administració presta als
ciutadans i que per tant, no és just que s’imputin a la totalitat
dels ciutadans i fa que els ciutadà beneficiat per una acció de
l’administració la pagui. Però a canvi d’això és obligatori que
la taxa no excedeixi del cost que té per a l’administració
d’aquest servei. Vostès aquí se dediquen a ampliar taxes sense
que hi hagi cap estudi que justifiquin aquestes pujades. 

Creen taxes i modifiquen taxes amb finalitats clarament
fiscals i de política econòmica que no responen als costos, sinó
li plantej algunes qüestions. La taxa sobre instalAlacions i
ampliacions de grans superfícies, 35 euros per metre quadrat per
tramitar l’autorització de la instalAlació, o d’una ampliació.
Estam parlant que una instalAlació de 2.000 metres, no sé si
entra en el criteri de gran superfície 2.000 metres, en qualsevol
cas no és un grandiosa superfície, són 70.000 euros per tramitar
els papers? Vostè pot defensar aquí i davant uns tribunals, per
suposat perquè tendran recursos, que la tramitació d’una
autorització per a un establiment de 2.000 metres quadrats costa
a l’administració 70.000 euros? Jo crec que ho tendran molt
difícil de demostrar. Vostè podrà demostrar que als carnissers
o salsitxaires, no sé què els han fet els pobres carnissers o
salsitxaires, la veritat és que crec que deuen tenir una enquesta
que demostra que els carnissers i salsitxaires no voten el PP
perquè realment els estan castigant amb una taxa de 151 euros
per autoritzar, convalidar o canviar el domicili. O sigui, vostè
me vol demostrar que a l’administració li costa 151 euros
prendre nota del canvi de domicili d’un pobre xarcuter? A mi
me pareix que ens estam passant, és a dir, estan utilitzant les
taxes per coses que no... 

O amb l’autotaxa, vostè me podrà explicar com a
l’administració li pot costar 70 euros prendre nota de què un
cotxe se’n va de les illes a la península, o 40 euros per prendre
nota de què torna. Això és una utilització incorrecte i ilAlegal,
perdoni que li ho digui d’aquesta manera, de les taxes Sr.
Conseller i el seu equip ho sap. Estan utilitzant un instrument
per a una finalitat que no li és pròpia. En aquest sentit vostès
estan incrementant la recaptació per taxes perquè les estan usant
malament, per a finalitats que no pertoquen, de manera ilAlegal,
per evitar la valentia que haurien de tenir de posar un impost Sr.
Conseller, perquè si vostè el que vol és castigar o no premiar o
penalitzar la instalAlació de grans superfícies, com a objectiu, el
que ha de fer és posar un impost, no una taxa, és un impost, i
aleshores, justificadament, en funció d’objectius de política
econòmica, de capacitat de pagament, de tot allò que es preveu
per imposar un impost, després podrem jugar, però no ho
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disfressi de taxes, perquè és una incorrecció sota qualsevol punt
de vista.

Continuarem.

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’anar acabant, Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Uf!, perdó. Ingressos de l’Estat, capítols 4 i 7, la Sra. Estaràs
acaba de dir que, a pesar del retall d’ingressos de l’Estat, el
pressupost es mantenia, m’agradaria que vostè la desmentís, els
ingressos de l’Estat han augmentat l’any 2006 en relació amb el
2005, m’agradaria que em digués quant per capítols 4 i 7 i
quants d’aquests ingressos addicionals fan referència a sanitat,
al finançament addicional de sanitat; quant està previst per al
conveni de carreteres, també, perquè jo crec que són 29,3
milions d’euros, però no n’estic segur perquè no està
especificat, m’agradaria que prenguessin nota i em contestassin.

Com poden justificar l’increment de successions i
donacions, un impost que segons vostès tendeix a desaparèixer,
un increment d’un 9% de recaptació; transmissions patrimonials
i actes jurídics documentats, un 32% d’increment de
recaptacions. 

Per últim, incompliment del Pla d’equilibri, en el Pla
d’equilibri vostès havien de fer diverses coses, parlaven de tres
taxes sobre hidrocarburs, sobre cànons portuaris i apostes
hípiques i jocs de trot, aquests tres no hi són i, en canvi,
apareixen altres imposts i altres taxes que en el Pla d’equilibri
i sanejament no hi eren, no pensen complir res del Pla
d’equilibri pressupostari? Res? El Pla d’equilibri pressupostari
els obligava a vostès a fer una programació plurianual dels
pressuposts, en concret de les inversions, en el primer
pressupost que presenten d’acord amb el Pla d’equilibri
pressupostari no hi és aquesta programació. El Pla d’equilibri
pressupostari els obliga també a la limitació dels crèdits
ampliables, enguany, amb el text de la llei, hi ha quatre crèdits
ampliables més que l’any passat, no solament els limiten, no
solament els disminueixen, tal com els obligaria el Pla
d’equilibri pressupostari, sinó que els incrementen en quatre
més. Què és el Pla d’equilibri pressupostari per a vostès? Paper
banyat, evidentment.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. La Sra. Abascal, també per cinc
minuts.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, bienvenido a esta
comparecencia y, como ha explicado mi compañero,
efectivamente a veces es necesario, para intentar desgranar estos
presupuestos porque nos encontramos con que hay unos
objetivos muy claros y luego no somos capaces de encontrar las
partidas presupuestarias destinadas al cumplimiento de dichos
objetivos. Yo tengo varias preguntas, de hecho las he resumido

porque no me dará tiempo a formularlas todas, respecto del
programa 521A, hay una serie de objetivos nuevos y, sin
embargo, Sr. Conseller, solamente se incrementa y en muy poca
cantidad, el capítulo destinado a gastos de personal, ¿me puede
explicar cómo se piensan cumplir esos objetivos de los cuales
-digo- hay nuevos cuando el presupuesto del programa es
prácticamente el mismo? Esa sería la primera pregunta que le
haría.

En cuanto a BITEL, Sr. Conseller, usted ha dicho que ahora
es una sociedad pública, completamente, sin embargo, el dinero
que aparece en los presupuestos destinados a BITEL solamente
se encuentra en la partida 44012 y se mantiene la misma
cantidad que el año pasado, ¿me podría explicar de dónde
proviene entonces el presupuesto de la sociedad pública de
BITEL?

Vamos a pasar ya a programas. El programa 521B, usted ha
hablado de la implantación inicial de un plan de contingencia,
¿me puede decir exactamente qué partida presupuestaria hay
para destinar a este plan?

También hay una actividad, que es el proyecto europeo de
Serdixe que es la firma digital, que aparecía ya el año pasado en
la memoria de los presupuestos y vuelve a aparecer, ¿qué
ocurre?, ¿que no se aplicó el año pasado, no hubo dinero
destinado para ello, se prevé que ahora sí haya? Porque yo
entiendo que es un programa necesario e imprescindible sobre
todo si queremos avanzar en lo que usted tanto ha recalcado
respecto de las nuevas tecnologías.

También habla de que se firmará un convenio con el
ministerio sobre el Centro de competencia nacional de turismo
y ocio; en principio, efectivamente, existe ese proyecto, pero me
gustaría que me dijera exactamente qué partida está destinada
a si se va a realizar o se va a iniciar dicho proyecto o si
simplemente es un convenio para la realización y no está
previsto iniciarse en el año 2006.

Lo mismo ocurre con el tema de la Fundación Caubet-
Cimera, me gustaría saber exactamente qué dinero se va a
destinar a esta fundación, puesto que nosotros entendemos que
habiendo un instituto como es el Unix y siempre hemos
defendido que se tendría que haber trabajado desde este
instituto, nos gustaría saber cuánto dinero se va a llevar esta
fundación. 

El programa 541A, la partida 42 del capítulo 4,
transferencias corrientes, aumenta de forma considerable. Y
claro, ¿Hacia qué determinados sectores va a ir este incremento?
Lo mismo ocurre con la partida 44 del mismo programa.

En cuanto a la partida destinada a la incorporación de
tecnólogos y técnicos en el sector privado, me gustaría saber de
dónde sale este dinero y si hay dinero destinado a este
incremento, porque el tema de personal prácticamente no
aumenta, de hecho, bueno ya lo hablaremos más adelante, el
tema de becas, sobre todo Ramon y Cajal no aumenta, ustedes
mantienen las mismas, y claro, me gustaría saber de qué partida
exacta sale este dinero, si se supone que se va a contratar ese
personal, que entiendo que debería estar en la partida de gastos
de personal. 
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Hay un objetivo que se repite en el programa 542A de
innovación tecnológica, que hace referencia a la gestión de
litoral. El año pasado aparecía exactamente igual que este año
y hablaba de unos indicadores de capacidad de carga de las
costas de las Islas Baleares, la verdad es que me gustaría
conocer si realmente ustedes piensan llevar a cabo este objetivo
o figurará también en el del próximo año porque ... Sí, repito, es
en la actividad 6 del programa 542A del objetivo 5, que hace
referencia a innovación en la gestión del litoral. Se trata, pienso
yo que debe ser, el buscar unos indicadores sobre la capacidad
de carga del litoral. Yo creo que esto es un trabajo muy
interesante, teniendo en cuenta que cada vez tenemos un mayor
crecimiento urbanístico precisamente de litoral, y sería muy
interesante que se pudiera llevar a cabo y sobre todo conocer los
resultados, que luego tuviéramos acceso a esos resultados,
porque seguramente a más de uno nos asustaría ver que tenemos
una capacidad de carga del litoral muy grande, con lo cual yo no
sé si es que no se ha hecho y los resultados se  conocen y no se
quieren publicar o realmente no hubo dinero el año pasado para
hacerlo.

Ya casi para terminar, me gustaría que nos explicara
también, en cuanto al capítulo 6, inversiones reales, sólo se
contemplan los gastos en inversiones de carácter inmaterial,
además incrementándose la partida en más de 2 millones,
sabemos que esta partida es un poco de saco sin fondo, donde el
dinero luego se distribuye como a uno más le interesa, pero nos
gustaría saber por qué se incrementa en este programa, en el
542A que efectivamente tiene un incremento respecto del año
pasado, pero es básicamente en este capítulo, en el 6.

Lo mismo que en la partida 78, del incremento destinado a
familias e instituciones sin finalidad lucrativa pasa de 100.000
euros a 1.954.420 euros, ¿me puede explicar hacia qué tipo de
instituciones va a ir destinado este dinero?

Y por último, Sr. Conseller, usted ha hablado del Centro
Balears Europa, es curioso, este centro disminuye su
presupuesto respecto del año pasado, cuando se habla de
objetivos tan importantes como lo que usted planteaba ahora en
su explicación, llama la atención que en lugar de aumentar o
incrementar, disminuya, si nos puede explicar por qué se lo
agradeceríamos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Abascal. Per contestar, té la paraula
l’Hble. Sr. Conseller d’Economia, Hisenda i Innovació.

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Sampol -primer li contestaré a vostè i després al Partit
Socialista-, respecte de l’endeutament, evidentment el titular
que va aparèixer feia referència a nou endeutament, no que
l’endeutament hagués baixat, no pensava amortitzar el 61% que
nou endeutament de la comunitat autònoma, l’any passat vàrem
presentar dins el que és la comunitat estrictament 380 milions,
enguany en presentam 159 milions, són 191, però si llevam els
42 milions d’amortització són 151, i després presentam, una

sèrie d’endeutament possible, no segur, possible, dins
d’empreses que contemplen el sistema SEC, el sistema europeu
de comptabilitat base 95, que és al que ens comprometem en el
Pla d’equilibri econòmic i financer, és a dir, no sobrepassar els
250 milions amb aquests criteris, i l’any passat teníem, amb
aquests criteris, bastant més endeutament, teníem un
endeutament de 517 milions del conjunt de CAIB envers el
sistema europeu de comptabilitat. I després hi ha un
endeutament d’empreses que no estan subjectes al sistema de
(...) comptabilitat i, per tant, no necessiten autorització
d’endeutament. Jo crec que sumant, agafem les partides que
agafem, ja siguin les de comunitat autònoma, ja siguin les de
comunitat autònoma més empreses en termes SEC 95, ja siguin
les del conjunt, en tots els casos el nou endeutament baixa
perquè així ens comprometérem en el Pla d’equilibri econòmic
i financer, també perquè la marxa de l’economia de les Illes
Balears és relativament millor que fa uns anys, la qual cosa
produeix increment d’ingressos, milloram la política econòmica
i, per tant, ens permet sense retallar el pressupost anar endavant
en aquest tema. No ho vaig amagar el primer any, jo no vaig
dimonitzar l’endeutament, vostès m’han criticat perquè jo ..., jo
no vaig dimonitzar l’endeutament el primer any, ni el segon, ni
el tercer, crec que l’estoc de capital públic de les Illes Balears
és molt baix, molt baix i, per tant, cal fer els esforços perquè
ciutadans de les Illes Balears tenguin els mateixos serveis que
poden tenir a una altra comunitat autònoma. I en aquells
moments, s’ha recorregut a l’endeutament sense amagar-lo, tal
vegada per a l’oposició hagués estat més fàcil que ho haguéssim
volgut amagar, però no ha estat mai el meu criteri. No faltam
gens a la veritat quan deim que els nous endeutaments baixen i
que l’any que ve els continuarem baixant, igual que vàrem dir
que les inversions baixarien perquè el Pla d’infraestructures es
fa, es realitza el 2005 en la seva major part; jo crec que
endeutar-nos per fer una sèrie d’infraestructures ha estat una
política totalment correcta perquè, insistesc, anar a la
infraestructures més criticada per l’oposició, una autovia, costa
més si es fa l’any 2005 que si es fa l’any 2008, el 2009, el 2019.
Al final, amb els costos financers que tenim és més barat tot,
perquè l’increment de les obres, com veuen tots els ciutadans
quan van a comprar un habitatge, puja més, és a dir que és el
que puja els costs del tipus d’interès que estam pagant. Així, la
política d’endeutament ha estat clara, continuam una tònica que
conjunturalment hem fet força endeutaments, la veritat és que
som a una comunitat autònoma que en termes d’endeutament
damunt PIB no som la més endeutada ni de molt, estam a una
situació molt acceptable en aquest tema, ens preocupa, però ens
preocupava més que ciutadans de les Illes Balears no tenguessin
els serveis que nosaltres consideràvem que es mereixen perquè
altres comunitats els tenen. Política clara que anam reduint
l’endeutament, ja dic dins els termes de comunitat autònoma,
que l’any passat parlàvem de 380, enguany ja parlam de 159, si
no comptam l’amortització, és a dir, si no (...), perquè n’hi ha 51
d’amortitzacions, no?, vostè ja hi ha fet referència. Aquí la
política nostra és clara.

Fa molta referència al fet de si el turisme va acceptar o no
l’ecotaxa, si el turisme ho acceptava, jo no sé si el turista
l’acceptava o no, la realitat, com vostè diu, és que vengueren
menys turistes, la realitat és que les xifres de recaptació de
l’IVA l’any 2002 i el 2003 no varen vessar, la comunitat
autònoma damunt les previsions que feren vostès mateixos, el
seu conseller d’hisenda, en tema d’IVA, varen fer previsions
d’uns 63 milions d’euros superiors a les que després es varen
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recaptar, és a dir que en aquells casos, sigui per l’ecotaxa o no,
sí que les previsions no es varen complir, jo crec que sí tenien
relació amb aquest tema. De moment, el gran avantatge que
tenim és el benefici del dubte, vostè que això passarà també, jo
li assegur que no passarà, no passarà perquè la gran diferència,
comprenc que és molt difícil d’explicar i que per això m’he
proposat molts de mesos, aquesta mesura no té un caràcter
recaptatori, i per això arribarem a acords amb el sector, sí, sí,
arribarem a acords amb el sector. Per fer totes aquestes
inversions a nivell de les Illes Balears i fer el que es mereixien
els ciutadans de les Illes Balears, jo diria que hem hagut de
pagar algun peatge polític, i perquè s’autoritzàs l’emissió del
deute públic, vàrem haver d’aprovar un pla d’equilibri econòmic
i financer que sí, que pensam complir i que complim
estrictament, i aleshores de les contraprestacions que ens
posaren, sense cap tipus d’imposició, era el cèntim sanitari,
nosaltres creim que el cèntim sanitari, amb la conjuntura actual
no és una mesura adequada perquè el preu del petroli està molt
alt, les circumstàncies fan que, precisament, passa com
l’ecotaxa, l’economia estava baixant, la situació anava a menys,
i en aquell moment es posava un impost. Jo crec que aquestes
mai no han de ser les polítiques, sinó que les polítiques han de
ser, precisament, quan les situacions van a millor o hi ha
possibilitats de fer aquestes actuacions. I el cèntim sanitari, en
aquest moment no complia els requisits, havíem vist que no era
el moment adequat, per tant hem informat, com diré després,
dels canvis que feim.

Vostè insisteix molt en els ingressos, qualsevol tema dels
ingressos són previsions, tot el pressupost són previsions,
evidentment . La veritat és que, i ho dic tant a vostè com al
representant del Partit Socialista, el Sr. Quetglas, que també ha
insistit en aquest tema, és un discurs que em fan any rera any,
que els ingressos estan inflats, i ja els demostraré que de cada
vegada els ingressos els hem superat, no hem tancat cap any per
davall dels ingressos que havíem pressupostat, i vostès cada any
tenen el discurs fàcil de dir que feim uns ingressos inflats, i ja
ho anirem demostrant en el seu moment, no, els ingressos són
els que són i cada any els hem complit perfectament.

Insisteix que aquests pressuposts els hem de retirar, per fer
una previsió de 12,5 milions d’euros, que nosaltres deim que bé,
que amb la negociació pot quedar més. També hem deixat sense
pressupostar, perquè no ho hem considerat oportú, jo crec que
el conseller d’hisenda sempre ha de tenir marges de maniobra,
tots els recursos d’empreses públiques que vàrem presentar
nosaltres, l’any 2003, comandant a Madrid el Partit Popular,
vàrem començar a presentar recursos i que la Unió Europea ho
va dur a l’Estat espanyol, i la sentència del Tribunal Superior de
Justícia Europeu ha fallat en contra de l’Estat espanyol, i com
que nosaltres havíem presentat els recursos, això ens ha de
suposar unes devolucions de 45 milions d’euros, i no les hem
pressupostat, o sigui que miri si tenim marge de maniobra amb
els 12,5 milions, tenim una recambra de 45 milions d’euros per
l’altra banda. No em preocupa quin és l’import final, no
s’obligarà a retallar cap crèdit pressupostari, que també
evidentment en funció de com vagi, s’executa més pressupost
o menys, però en aquest moment tenc aquest marge de
maniobra, per tant podem negociar perfectament respecte
d’aquest tema. Insistesc, el tema d’ingressos són previsions, i
aquí les previsions tenim la credibilitat que les hem complertes
any rera any els nostres pressuposts, no el 2002 que hi havia 60

milions més d’IVA dels que es varen ingressar, perquè sí que es
va donar la circumstància.

Tot el que vostè diu de coincidències, s’oblida de quina és
la conjuntura econòmica actual, s’oblida que aquest impost no
té aquest afany recaptatori, com li he dit, que és un afany de
regulació del sector, a mi em preocupa que les empreses de
Balears estiguin en un moment de baixa rendibilitat, per no dir
amb rendibilitat negativa, em preocupa que aquest sector de rent
a car estigui perdent ocupació i, per tant, m’asseuré tots els pics
que siguin necessaris públicament i privadament per arribar a
acords sobre aquest tema i analitzant molt bé quina és la
problemàtica per defensar les empreses que es dediquen, locals
o no, `però que es dediquen bàsicament al tema rent a car, i
estic convençut que arribaré a aquests acords, i que això no serà
nociu ni per al turisme, perquè al final ja trobarem fórmules
perquè no es transmeti aquest tema i la incidència sigui mínima,
i trobarem les fórmules perquè no afecti la imatge turística, i li
agraesc les seves paraules d’aquest tema que vostè no farà
campanya d’imatge turística, en prenc nota i li ho agraesc
sincerament, hi arribarem i tenim l’obligació de no fer aquesta
imposició, des del principi som conscient que no és un tema
fàcil, que no és un tema que sortís, vostè diu que hem parlat
amb un empresari, jo crec que respect la gent quan representa
tot un sector, accept que les bases han desautoritzat aquesta
cúpula, jo he estat a reunions, no me n’he amagat, el director
general ha estat a altres reunions, hi ha hagut una certa
desautorització d’aquest tema, bé, doncs han de continuar, en la
meva opinió, treballant en aquesta línia.

Sobre el tema de l’impost del rent a car, tenim l’avantatge
que ja havíem previst que no varia aquest reglament, seria el
que faria entrar en vigor, no la llei, tot el tema, tenim tot el
temps d’aquest món per dur endavant aquest tema i perquè no
afecti bàsicament la imatge turística. Jo crec que si d’aquesta
forma aconseguim l’objectiu primordial que era regular el
sector, ja aconseguirem després encaixar amb tots els temes del
Pla d’equilibri econòmic i financer, però haurem arreglat el
primer tema, i jo estic treballant en aquest sentit, continuam
treballant perquè jo no entenc per què un cotxe a Marbella s’ha
de llogar per la mateixa empresa tres vegades més car que a
Balears o quatre pics més car, a Marbella, a Madrid o a
València, és un tema que no em sembla normal i que afecta la
competitivitat de l’empresa de les Illes Balears i em preocupa
que les empreses de les Illes no vagin endavant. Es produirà
l’impost, s’arribarà al màxim de consens possible, tardarem tot
el temps que faci falta i les previsions d’ingressos, si no són al
finals els 12,5 milions, seran més, ho retallarem, farem que no
s’executi tot el pressupost o possiblement rebrem dins el 2006
el retorn d’aquests 45 milions d’euros, de l’agència tributària i,
evidentment, aquest retorn de 45 milions d’euros van a
empreses públiques, no van a la comunitat autònoma, però ja
tenim mecanismes prevists perquè quan arribin aquests retorns,
aquestes transferències a les empreses públiques que es fan des
de la comunitat no es facin o si n’hi ha alguna que faria
endeutament no el faci, i aquests doblers els gestionarà, com és
lògic, la Conselleria d’Hisenda. No veig cap problema al
respecte, i en el tema d’ingressos m’hi aturaré més endavant per
contestar el Sr. Quetglas, que sí que ha parlat de molts de temes
específics.

Després tenim el tema de la Llei d’estadística que voldria
contestar. Evidentment el tema en aquest moment és
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l’acabament de l’inventari sobre (...) estadístiques, li vull dir
que tenc la intenció de crear, tal com diu la llei que va aprovar
el Parlament a iniciativa del govern anterior, la creació de la
Comissió Balear d’Estadística, crec que és fonamental, vostè la
coneix perfectament, que la creació de la comissió assessora on
han de figurar altres administracions i organitzacions
empresarials i sindicats i que crec que tenim marge perquè hi
participi també la Universitat de les Illes Balears, que en
principi no són citats, però crec que hi han de ser, aquest tema
sí que el farem a principi d’any, que és crear la Comissió Balear
d’Estadística perquè siguin, per una banda, les institucions, però
per una altra, associacions, organitzacions sindicals i
empresarials i la Universitat de les Illes Balears, els que ens
vagin donant les pautes per crear l’avantprojecte estadístic del
2007-2010, el problema anual aquest que ens fa falta fer que,
com vostè m’ha dit, sí que aquests dos primers anys no hem
potenciat aquest tema, el 2006 li toca a aquest tema dins la
conselleria, per tant sí que li anunciï per a principi d’any la
creació de la Comissió Balear d’Estadística, de la qual poden
formar part els consells insulars, ajuntaments destacats,
associacions empresarials, associacions sindicals i també, com
li deia, crec que hem d’incloure la Universitat, les persones de
la Universitat perquè crec que és important. Jo m’he reunit fa
pocs dies amb alguns membres de departaments de la
Universitat per tractar aquest tema i amb aquesta línia anirem.
Això ens ha de dur que aquesta comissió marqui les pautes,
escoltant, com feim sempre, la societat civil, de l’avantprojecte
del Pla estadístic 2007-2010, jo apuntaria dues línies principals,
una major colAlaboració amb l’Institut Nacional d’Estadística
perquè amb el mínim d’aportacions de fons propis puguin
completar, ampliant les mostres, que és un dels grans
problemes, com vostè sap, de l’INE; les mostres que es fan a
Balears, bé, doncs una colAlaboració d’aquest tema podent
ampliar les mostres, ens duria a tenir alguns estudis estadístics
sense un gran cost, una de les coses que vull proposar a aquesta
comissió és una major colAlaboració amb l’Institut Nacional
d’Estadística, finançant projectes parcials i evidentment marcar
alguns estudis que aquesta comissió consideri prioritaris,
disposarem per poder començar a fer algun dels estudis que es
considerin prioritaris per part d’aquesta comissió. I en aquest
sentit avançar perquè sobre l’abril del 2006, més o menys és la
data perquè aquest tema acabi funcionant, es creï, la comissió
funcioni, s’aprovi un reglament intern i faci les recomanacions,
els informes, a aquest primer programa definitiu. En aquest
sentit, sí que crec que anirem cap endavant amb aquesta línia
que li he marcat. Intentar, si li sembla bé a aquesta comissió,
millorar la colAlaboració amb l’INE, ampliant mostres dels
temes que ens interessin i que ens donin la informació, i, segon,
veure la necessitat d’alguns estudis específics que, ja dic, vull
escoltar, i per això m’he reunit amb la Universitat, perquè creim
que és bastant important aquest tema.

Prenc nota, Sr. Quetglas, de la seva demanda de contestar les
preguntes. La transmetré, si en deixam alguna sense contestar,
em compromet a enviar-li la informació. Vostè em parla de
pujada d’imposts en el tema de l’IRPF, com pressupostam
l’IRPF? Doncs el pressupostam amb el que ens diu el Sr.
Fernández Ordóñez, és a dir, no pressupostam l’IRPF amb
dades de previsions nostres. Jo rep un fax del Ministeri
d’Economia i Hisenda, de la Direcció General de Coordinació
Financera de les comunitats autònomes, signat per la directora
general, Silvia López, que diu “Anexo, comunidad autónoma de
las Islas Balears, sistema de financiación”. Que vostè em digui

que nosaltres ens inventam ingressos, conti-li al Sr. Solbes,
apareix “Tarifa autonómica del IRPF: 434.293.000"; nosaltres
apuntam 434.293.000 als pressuposts de la comunitat autònoma.
Que vostè em diu que no es fia del Sr. Solbes? Doncs ho sent
molt, no sé com explicar-li, així es fa el pressupost, amb les
xifres ... Quant al tema dels imposts compartits, malauradament,
ja voldríem gestionar, participar més en la gestió i tenir una
agència tributària tal vegada consorciada i saber com ho fan, jo
no estic conforme amb la xifra que ens donen d’IVA, però miri,
me l’he de menjar. Amb l’IVA ens han pressupostat,
“Impuestos sobre el Valor Añadido” de la part del 98%, després
hi ha les bestretes que ens han de donar, de l’impost aquest,
873.877.000, així hem apuntat aquí 873.877.000. Li assegur que
això és el que rebem del ministeri i per tant és el que
pressupostam. 

Vostè m’està dient de la pujada d’impostos, com són
possibles aquests temes? Idò són els indicadors que maneja el
Ministeri d’Economia i Hisenda. Els hi puc donar en detall, és
a dir, 434 per IRPF; després impost de l’IVA 873; impostos
especials 285 i tot el detall aquest. Del fons..., és a dir, en
capítol 1, ja que vol que entrem en tema d’impostos, després de
successions hem pressupostat 68.200.000. Evidentment les
previsions que tenim de tancament per a l’any 2005 ens
indiquen una quantitat superior a aquesta, és a dir, que
pressupostam amb molta prudència. Per això li deia abans al Sr.
Sampol, és a dir, escolti, és que és el tercer pressupost que
present i sempre m’estan dient que inflam els ingressos. No, no
inflam els ingressos, no vagin per aquí, és a dir, sempre hem
liquidat més -vostès tenen les liquidacions- sempre hem liquidat
més, és a dir, d’impost de successions pressupostam més del
que preveim en aquells moments tancar a final d’any. 

Evidentment a l’impost..., perdó, en el Pla d’equilibri
econòmic i financer havíem posat una quantitat de 55 milions
d’euros perquè pensàvem fer una rebaixa d’aquest impost de
successions i anam continuant amb la línia. Com hem dit dintre
del 2006 no es produirà aquesta rebaixa, i en el moment que
vàrem presentar el Pla d’equilibri econòmic i financer pensàvem
tornar ampliar un tram absent i per això havíem previst menys
quantitat, una quantitat inferior. Aquest tema no el duim
endavant enguany, el 2006, per les situacions de complir el Pla
d’equilibri econòmic i financer, hem renunciat a aquest tema,
hem renunciat a aquesta rebaixa, i pressupostam evidentment
allò que teníem previst. És a dir, que en tots els apartats dels
ingressos sempre estam anant d’una forma correcta, i
evidentment si suposa una quantitat, com vostè diu, que l’any
passat havíem pressupostat 393 milions d’euros d’IRPF i
enguany són 434, estan basats en la previsió del Ministeri
d’Economia i Hisenda i jo la don per vàlida perquè, a més,
sempre és curta, sempre és curta, com ens passa a nosaltres, és
a dir, segur que les liquidacions definitives són superiors.

En el tema d’IRPF sí que..., és a dir, com que falta sempre
en aquests moments la liquidació del segon pagament de
l’IRPF, que pagam dia 5 de novembre, em pareix, no? El 5 de
noviembre es la fecha tope, bé, és igual, vostè sap que l’IRPF
una part es fracciona i per tant és a dir amb les xifres que es
manegen parcials idò falta el segon pagament de fraccionament;
és a dir, que aquest és un tema important a la pregunta que em
feia.
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El tema de l’IVA el remarcava i, ja li dic, la quantitat
coincideix exactament amb el que hem previst.

En el tema de taxes estic totalment d’acord amb vostè, com
no pot ser d’una altra forma, perquè és el que diu la llei, que les
taxes són per pagar, han de tenir una memòria econòmica que
justifiqui el motiu que fa que tengui aquest cost, i jo no tenc cap
dubte que quan s’està creant una taxa es justifica el cost que té
en aquest sentit, és a dir, vostè citava molt clarament que a la
taxa sobre vehicles de lloguer tenim una taxa diferent per a
l’altra que per a la baixa, perquè l’alta ens implica fer un
adhesiu, fer una sèrie d’accions més costoses que la taxa de
baixa, per tant no empram una política fiscal en el tema de les
taxes i la prova és aquesta, que hem fet una taxa de preu distint,
el preu és distint a la taxa per l’alta o per la baixa perquè els
costos de dur-la endavant és distint a l’alta que a la baixa.

En aquest sentit totes les taxes tenen una memòria
econòmica on queda perfectament justificat aquest tema.
Evidentment, quan a vegades les taxes pugen, com dèiem, en
quantitats importants, és a dir, de 83 milions a 93 milions, és
perquè veim com van evolucionant dintre de l’any les taxes.
Aleshores..., és a dir, no perquè s’hagi produït un increment, és
a dir, la previsió que tenim de tancament de taxes per a enguany
estam manejant una previsió de 57 milions d’euros, perdó, 57
més 30..., 89 milions i busques d’euros, la previsió que tenim de
tancament. Per tant estam en una xifra de 89 milions d’euros.
Parlar..., és a dir, quan hi ha unes taxes noves..., és a dir, de 93
si tancarem amb 89, si la taxa d’impost de lloguer de cotxes crec
que és 1,5, idò veim que no estam amb l’increment que vostè
diu; és a dir, la previsió de tancament és aquesta de 89 milions
d’euros.

Els ingressos de l’Estat. Idò els ingressos de l’Estat que
se’ns envien els tenim. El tema de conveni de carreteres, que
m’ha fet una pregunta molt clara al respecte, jo crec que en el
conveni de carreteres hauríem de rebre amb el conveni de
carreteres, és a dir, si el Govern complís el conveni, 41 milions
més expropiacions, és a dir, de l’ordre de 48 milions. Prova
d’això és que aquesta quantitat figura a la plurianualitat dels
anys següents. És a dir, si es cregués que el conveni no és lícit
ja s’hagués retirat de tots els anys següents, i el Govern de
l’Estat sí que ens ha deixat la plurianualitat de l’any següent. En
qualsevol cas, com que nosaltres feim amb el mateix criteri que
vàrem fer l’any passat, amb el criteri de màxima prudència, la
xifra és de l’ordre dels 24,8 milions d’euros que hem
pressupostat en carreteres. Com veu ens haurien de pagar,
segons conveni, 40 i busques, però com que hem emprat un
sistema distint hem pressupostat uns 24,8..., 24,5, bé, 24,5
milions d’euros, en el tema del conveni de carreteres, que vostè
m’ha fet una pregunta concreta.

En el tema de l’impost de successions, que em feia la
pregunta, també, 68 milions d’euros -ja li ho he dit- d’on
apareixen, és a dir, que no hem fet la rebaixa que teníem
prevista i l’impost de successions les previsions de tancament
que tenim són de 75 milions d’euros, és a dir que pressupostam
per davall de 75 milions del tancament d’enguany, la xifra que
hem fet.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, l’he d’informar que du sobrepassat el seu
temps, però acabi (...).

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

Ah, bé, idò acab tot d’una. És a dir, (...) he de dir també, és
a dir, si pressupostam aquesta quantitat és inferior a la previsió
de tancament que tenim. L’incompliment del pla d’equilibri els
puc dir que quan vaig informar tant al secretari d’Estat com al
cèntim sanitari, perdó, al secretari d’Estat com a la directora
general de Política Financera, que és la secretària del Consell de
Política Fiscal i Financera, els vaig informar dels canvis, els
vaig dir que si això havíem d’entendre que era una modificació
del pla i com a tal modificació els l’enviàs perquè tornàs passar
pel Consell de Política Fiscal i Financera perquè rectificassin el
tema, i la secretària del consell em va dir que no, que si
nosaltres posàvem una nova figura i renunciàvem a l’impost de
successions, vaja, a una reducció de l’impost de successions i
aquest tema, jo vaig demanar que en qualsevol cas s’informàs
el Consell General de Política Fiscal i Financera perquè estigués
assabentat i que es farà el tràmit oportú perquè no hi hagi cap
dubte al respecte.

Em sap greu haver-me estès en el tema. 

Del pressupost de BITEL li he de dir que no hi ha cap
transferència, vaja, hi ha una transferència, és a dir, que BITEL
després té els ingressos de la facturació que fa, és a dir, el
govern anterior emprava una política per no pagar IVA, per dir-
ho de qualque forma, que els serveis que oferia BITEL al
govern se li pagaven per transferència. Jo crec que, per ser
suaus, és caminar per damunt el llindar de la legalitat, és a dir,
que si es fan uns serveis s’han de pagar aquests serveis, i per
tant nosaltres pagam per serveis i no per transferències
nominatives o de capital, i així es veu la rendibilitat perquè així
podem comparar el cost que té un servei si ho traguéssim al
sector públic. Per això no hi ha transferències i els pressupostos,
és a dir, perquè no crec que les empreses públiques, o a mi no
m’agrada que a la meva conselleria es basin en tema de
transferències.

Sobre el Pla de contingència el que feim és que la comunitat
autònoma durant aquesta anys no ha tengut un centre de suport,
un centre de backup; això és molt perillós i per tant quan deia
del Pla de contingència feia referència a aquest tema de crear un
centre de suport que seria a BITEL, és a dir, en un ordinador a
part o dintre d’una central telefònica a part, anar caminant en
aquesta línia.

El tema de Cervisec, bé, ja com li he dit ja estan en marxa
tots els temes pilot, és a dir, no ha estat un tema econòmic, és a
dir, la majoria de programes de la Conselleria d’Economia, sigui
necessari que siguin, no es deixen de posar en marxa per temes
econòmics, i evidentment dintre l’any que ve s’implantarà
totalment aquest tema, és a dir, no hi ha cap tensió.

El centre de turisme i oci, dintre de les partides de la
direcció general, que ha crescut més d’un 30% i més del 200%
de quan governaven vostès, idò sí que tenim previstes unes
partides per si arribam a l’acord amb el centre de turisme i oci
que, vaja, duc aquí el projecte i l’hi podria explicar en detall,
però si de cas en el torn de rèplica. De la Fundació Caubet
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Cimera dintre de la Direcció General de Recerca hi ha 1 milió
d’euros i també hi ha una quantitat, que crec recordar que són
500.000 euros pel tema de l’UNIX; nosaltres no abandonam
l’UNIX, és a dir, per a infraestructures de l’UNIX hi ha
finançació, és a dir, que també continuam potenciant l’UNIX.

El Ramón y Cajal augmenta en dues beques respecte a
abans, (...). El tema de la innovació en la gestió del litoral li he
de dir que és el conveni que vàrem firma amb CSIC, el Consell
Superior d’Investigacions Científiques, amb una aportació
plurianual de 500.000 euros, és a dir, cada any, i que
desenvolupa aquests temes IMEDEA; vàrem firmar amb el
Consell Superior d’Investigacions Científiques tot el conveni,
tot aquest tema d’aquest projecte que vostè comparteix la seva
importància, i en aquest moment és l’IMEDEA que està
desenvolupant. Si no s’han presentat dades serà perquè no han
arribat a la fase de la investigació de l’IMEDEA per poder-les
presentar. És a dir, és un tema que s’inverteix amb un conveni
fet amb el consell, amb l’IMEDEA.

La partida sense finalitat de lucre passa de 900.000 a 1 milió
i busques d’euros, és un creixement molt important perquè aquí
hi va un programa de potenciació de banda ampla per a PIME
i que es dedicarà a aquest tema de potenciar la banda ampla per
a PIME.

En el Centre Balears Europa sí que hem congelat el seu
pressupost perquè cada pic les aportacions de les entitats que
formen part de la junta rectora són majors i volem anar en
aquesta línia.

Del que m’ha demanat del programa per falta de temps del
541A, 544 i 542A, idò si li pareix bé per no sobrepassar per més
temps li contestam per escrit.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, el Sr.
Sampol per un temps de 5 minuts.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, farem via perquè se’ns ha fet un
poc tard.

Hem parlat del tema de l’endeutament i jo al final és
indiferents si un endeutament d’una empresa pública computa
a efectes de compliment de la normativa o no; allò que interessa
és l’endeutament real, i, bé, aquí hi ha hagut una justificació de
la bondat de l’endeutament que jo compartesc. Qui no la
compartia era el Sr. Aznar, que va fer la Llei d’endeutament
zero i que ens va prohibir que ens endeutéssim en un moment
que teníem un dèficit d’estoc de capital fins i tot superior a
l’actual perquè hi va haver unes calamitats naturals a les quals
vàrem haver de fer front.

Ara jo sincerament, hi ha un endeutament que ara fan les
empreses públiques que no sé en què millora l’estoc de capital,
perquè que la ràdio i la televisió, una vegada que ja està en
funcionament, és a dir, li vull dir que la ràdio i la televisió
públiques el primer any estava justificada una inversió, però el
segon que es financiï quasi íntegrament amb 36 milions d’euros
de crèdits, realment això és per finançar despesa corrent. O que

les empreses públiques d’Agricultura, el FOGAIBA, o
SEMILLA, s’endeutin per cobrir les convocatòries anuals de
subvencions, evidentment aquí no hi ha una millora de l’estoc
de capital pública. És a dir, no és per fer equipaments i
infraestructures, és per pagar les subvencions anuals als
pagesos. O igualment la Conselleria de Comerç i Indústria, que
paga les subvencions anuals mitjançant un expedient de despesa
plurianual. Aquí realment hem entrat en una escalada diabòlica.

El tema de l’impost sobre el lloguer de cotxes. Bé, no
afectarà perquè no té afany recaptador. Bé, al final ens ve a dir
que si allò important per al Govern no és la recaptació,
aleshores disminuirà aquesta recaptació. Ara, aquest argument
que perquè els preus del lloguer de cotxes de les Illes Balears
s’equiparin als preus del lloguer de cotxes a la península els
fiblarem amb un impost, bé, és un bon argument, sí, pujarà i el
gran beneficiari serà el Govern. Ara, jo crec que l’impacte
negatiu que pugui tenir aquest impost sobre l’economia no és la
quantia econòmica com no ho era l’euro per dia que suposava
l’ecotaxa, és a dir, l’impacte negatiu pot ser provocat per la
polèmica, i és allà on hi pot haver bona intenció o mala intenció
de l’oposició. Per tant hi va haver una polèmica que en un
moment donat va poder afectar l’economia. Jo crec que no, jo
crec que ni això, jo crec que l’impacte negatiu del 2002 va ser
l’11 de setembre i punt, crec que l’ecotaxa no va influir en res.

Bé, quant als ingressos inflats, sí, jo li he de reconèixer que
vivim un cicle econòmic en què els ingressos, tant els ingressos
de l’Estat com els ingressos de les Illes Balears, superen fins i
tot les previsions. Ara, imagini’s si això no fos així, imagini’s
si això no fos així quin dèficit hauria estat el del 2004, perquè
de moment només han tancat uns pressuposts, fins ara, els del
2005 no estan tancats encara, però el 2004 varen tancar amb un
dèficit de 413 milions d’euros, comptant el dèficit de l’ib-salut,
413 milions d’euros de dèficit, tot i viure moments d’ingresso
bons. El 2005 m’imagín que també en serem servits, de tancar
amb dèficit, tot i que les previsions d’ingressos..., que els
ingressos finals superen les previsions inicials. Aleshores aquí
el que hem de denunciar des de l’oposició és que s’actua amb
una gran improvisació respecte de la despesa i que s’està
hipotecant greument l’administració de les Illes Balears. Jo li he
parlat d’una xifra que és realment astronòmica, ja, avui en dia,
clar, i el problema és quan aquesta hipoteca no serveix
exclusivament per finançar infraestructures i equipaments, és
quan s’utilitza per gastar despesa corrent: televisió i li he parlat
del que són subvencions directes.

Bé, veurem com acaba. Aquest debat només s’ha iniciat,
dóna per molt, per a nosaltres realment ha estat una injecció de
moral veure com no anàvem tan malament, i ja esperam el debat
en el plenari perquè realment ens posarem les botes, aquest dia.

(Rialles i remor de veus)

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

 Moltes gràcies, Sr. Sampol. El Sr. Quetglas en nom del
Grup Parlamentari Socialista, també per 5 minuts.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
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Gràcies, Sr. President. Bé, jo crec que aquesta
compareixença no és per polemitzar, és per treure informació.
Hi ha alguna informació que vostè no ens ha donat. Li he
demanat en concret quin és l’increment que a capítol 4 i a
capítol 7 d’ingressos es produeix en relació a l’any passat
provinent de l’Estat. La Sra. Estarà ha insinuat que disminuïa;
crec que augmenta i augmenta de manera considerable.
M’agradaria que ho digués, li ho deman per segona vegada. 

I dins aquest increment d’ingressos de capítol 4 i de capítol
7, com han pressupostat vostès l’increment de finançament a
causa de l’aportació de l’Estat pel plus de finançament sanitari?,
quina quantia han pressupostat. Jo almanco no he estat capaç,
amb tota la documentació, d’esbrinar quina quantia han donat
a aquest concepte. Crec que no hi és, potser és que no ho he
trobat, però em pareix que no ho han explicitat. Li deman en
concret quina ha estat la seva plasmació, quant imputen a
increment de capítol 4 i capítol 7, és a dir, transferències
corrents i de capital provinents de l’Estat i, d’aquestes, quant és
imputable a l’increment de sanitat.

Bé, una cosa que no he tengut temps de comentar a la meva
primera intervenció en relació a l’impost sobre vehicles
automòbils: és evident, i jo compartesc moltes de les
argumentacions que ha exposat el Sr. Sampol, però és evident
que ens trobam davant la purga, davant la penitència per la seva
derogació visceral de l’ecotaxa, una derogació irracional, i
davant el fracàs de tots els instruments que s’han tret de la
màniga per substituir-la, com és ara la Tarja Verda, que
finalment ja està enterrada definitivament i més amb aquest
impost. De totes maneres, perdoni que li ho digui, però no ho
han pogut fer pitjor, i no m’estic referint només a l’escenografia
i a la manca de consens amb el sector; m’estic referint al fet que
contestin una pregunta: què pretenen, amb aquest impost?,
perquè si allò que pretenen és, segons diuen ara, anar contra
aquelles empreses que no fan del lloguer de cotxes el seu
objecte fonamental, sinó d’aprofitar-se de la desgravació de
l’IVA per revendre i reexportar els automòbils que han comprat
a tercers països, vendre’ls a tercers països, els automòbils que
han comprat sense IVA, i aquesta és l’arrel del seu negoci,
llavors com poden defensar que vostès lluiten contra aquest
fenomen posant un impost de 5 euros diaris a tothom que lloga
un cotxe de lloguer a les Illes Balears?, 5 euros en un supòsit i
4 en un altre. Sí, és incomprensible. La inadequació entre
mitjans i finals és absolutament espantosa.

I en canvi, allò que sí serviria per a això, suposadament, que
són les altes i baixes, aquesta taxa de 70 euros per donar d’alta
i 40 per donar de baixa, que vostè justifica la diferència en el fet
que 70 euros és que li posen un adhesiu -quin adhesiu deu ser
aquest adhesiu de 70 euros?, deu anar brodat a mà, deu ser
artesanal, deu ser fet a mida de cada un dels cotxes, perquè si ha
de costar 70 euros l’adhesiu, Déu n’hi do! És a dir, estam
utilitzant malament els instruments, perdoni que li ho digui, és
a dir, la taxa no és per a això, el que hauria de ser per a això és
l’impost, utilitzen l’impost amb finalitat recaptadora perquè
quan fan un impost de capitació de 5 euros per dia i cotxe més
un tant per quilòmetre aquí no hi ha discriminació a favor
d’unes empreses i en contra d’unes altres, és una ecotaxa bis
sense altre finalitat que la recaptadora, i en qualsevol cas els
meus dubtes també són els següents: és evident que vostès
pressuposten 12,5 milions i jo li dic que no m’ho crec, no és
veritat, la recaptació és molt superior, perquè m’agradaria que

m’explicàs com arriben als 12,5 milions de la pressupostació de
recaptació, perquè hi ha més cotxes que circulen aquí en
temporada, eh?, a mi no em surten 12 milions, me’n surten més
bé 35 amb càlculs extraordinàriament conservadors, amb càlculs
molt conservadors me’n surten 35. A vostè només n’hi surten
12,5 que, a més, segona pregunta, bé, la que li ha fet el Sr.
Sampol: i ara què?, ara si retardam l’entrada en vigor què passa
amb aquest pressupost? Diu “no, bé, ja ho treurem d’una altra
banda”; això no és seriós, Sr. Conseller, diu “no, si no recaptam
per aquí, perquè tal, idò ja anirem per un altre lloc, pels retorns
de les empreses, ho arreglarem”. 

Escolti, que estam discutint els pressuposts, és a dir, se
suposa que estam fent una discussió sobre qualque cosa que
vostès suposadament han de complir, tant per ingressos com per
despeses, encara que els ingressos siguin només una
aproximació.

Per últim, miri, el compliment del Pla d’estabilitat. Vostè
diu que estan complint escrupolosament el Pla d’equilibri.
Perdoni que el contradigui: en absolut. És més, el rep que em
digui una sola cosa del Pla d’equilibri que estigui complint, una,
perquè no n’està complint cap. Miri, en el Pla d’equilibri diu
que vostès posaran el cèntim sanitari sobre hidrocarburs;
afortunadament, gràcies al fet que l’Estat ha donat doblers, no
l’hauran de posar, però primer incompliment. Diuen que
posaran una taxa sobre ports; no la posen, en aquest pressupost
no hi és. Diuen que posaran una taxa sobre jocs; en aquest
pressupost no hi és. Diuen que faran una central de compres per
a Sanitat; aquí no hi és. Diuen que faran una programació, que
han de fer una programació plurianual; en aquest primer
pressupost no hi és. I finalment diuen que limitaran els crèdits
ampliables. Això són les obligacions que vostès assumeixen en
el Pla d’equilibri. No n’hi ha ni una complida en aquest
pressupost, ni una. 

I en canvi totes les novetats que figuren en aquests
pressuposts en el Pla d’equilibri no hi són: l’impost sobre
circulació de vehicles de lloguer, això s’ho han inventat després,
en el Pla d’equilibri pressupostari no hi és; les taxes
corresponents a aquest impost, aquesta taxa de l’adhesiu de 70
euros, tampoc. Els increments de taxes, la dels pobres
carnissers, però també d’altres, no?, les taxes sobre inspeccions
de comptadors, de raigs ics, de tantes coses que es modifiquen,
totes aquestes no hi són, en el Pla d’equilibri. És a dir, no fan el
que diuen que faran i en canvi tot el que fan no ho han anunciat.

L’incompliment del Pla d’equilibri pressupostari, perdoni,
però és flagrant. Com és flagrant l’incompliment de la promesa
d’anar fent desaparèixer l’impost de successions, i vostè diu
“no, l’impost de successions enguany no augmentam el mínim
(...) per complir el Pla d’equilibri”, això ja sona un poc a broma,
no, resulta que l’única qüestió que fan del Pla d’equilibri és allò
de successions.

I el tema de les taxes. Miri, jo no li discutesc les taxes, jo no
li discutesc l’increment previst de recaptació per taxes, el
13,29% que està previst en el pressupost; si vostè diu que les
taxes tenen aquest comportament, molt bé; és vera, jo he mirat
l’avanç de liquidació del pressupost i efectivament això és així;
el que no és correcte, li insistesc i vostè no m’ho ha contestat,
és la utilització inadequada de les taxes i no justificada. Jo
voldria -i és una solAlicitud de documentació que li faig formal
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en aquesta comissió- que vostè em traslladàs els estudis
econòmics, financers i justificatius dels increments de taxes i de
les noves taxes que vostès posen per demostrar-me que,
efectivament, donar de baixa un vehicle costa 40 euros i donar
d’alta en costa 70; o que autoritzar una superfície comercial de
2.000 metres costa 70.000 euros a l’administració. Demostri-
m’ho, perquè jo a priori li dic sincerament que no m’ho crec, no
m’ho crec; jo voldria veure un paper com mentre els seus
colAlaboradors i els funcionaris de la conselleria li han dit que
donar d’alta un establiment comercial de 2.000 metres costa a
l’administració 70.000 euros, i per això és la taxa que han de
cobrar. Ho vull veure, m’agradaria veure-ho.

Igual que m’agradaria veure com s’arriba a la conclusió que
prendre nota del canvi de domicili d’una carnisseria costa 151
euros; m’agradaria veure-ho, perquè sincerament, Sr. Conseller,
no m’ho crec. És això el que li estic discutint de les taxes, no
l’increment del 13,29.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Moltes gràcies. Sr. Sampol, en el tema de l’endeutament
real, vostè ho ha esmentat, és a dir, havíem de fer l’endeutament
que hi ha hagut però és evident que en funció del compliment
del Pla d’equilibri econòmic financer, en funció de la bona
marxa econòmica de l’economia de les Illes Balears i en funció
de la millor gestió econòmica del Govern, cada pic feim un
endeutament menor per arribar al 2008 en aquest equilibri zero.
Que hem tancat l’any 2004 amb aquest dèficit de 413 milions,
així de cert. Que enguany també tancarem amb una (...) de
dèficit, sí. Però hem d’arribar al punt que ens marcam per a
l’any 2008. I d’això no ens n’amagam i a més, estic convençut
de què ha estat la millor opció per a les Illes Balears, sobre el
nostre PIB tenir un deute del 3,5 o 5% no crec que sigui..., donat
el tipus d’interès i el que pagam, això ens costa un 2% dels
nostres ingressos, no me preocupa si aquesta utilització que s’ha
fet d’aquestes inversions són correctes. I com que jo estic
convençut que són correctes i que ajudaran a millorar, ho entenc
com una inversió avançada que al final ens retornarà. A més,
estic convençut que hi haurà nou model de finançament, tenim
dos anys per endavant per negociar aquest nou model de
finançament, segons el propi ministeri i el model de
finançament com convertim vostè i jo, som els darrers sempre
hem de millorar i no podem empitjorar. I jo vull reconèixer que
en el tema de sanitat, en tota la negociació, que per a mi és
insuficient, etcètera, la comunitat autònoma que en percentatge
ha millorat més som nosaltres perquè érem els que estàvem
pitjors, no per res més.

Per tant, tenim molt a guanyar i crec que fer les inversions
ara i haver dit la veritat als ciutadans de Balears i haver anat a
Madrid amb la veritat, no deixant factures als calaixos, com se
feia abans, ha donat aquestes possibilitats de millorar la
negociació en el tema de sanitat un poc. En aquest sentit
benvinguda sigui la millora i continuarem en aquesta lluita.

Aquestes xifres són molt grans, però dins el futur model de
finançament farà que no siguin cròniques. 

Jo crec que la inversió en radiotelevisió..., supòs que tot el
tema de noves tecnologies i tots els equipaments fa que hagi de
dur endavant aquesta inversió en aquest sentit. És a dir, quan
una empresa pública construeix una depuradora és una inversió
necessària per al medi ambient, quan una altra empresa pública
fa una obra portuària són inversions necessàries. Diu que tot són
de despesa corrent, jo crec que no són de despesa corrent, la
majoria són inversions. Hi pot haver algun element que jo
desconegui, però evidentment jo crec que tots són d’inversions
i no de despesa corrent com vostè diu.

Vostè diu al final sobre el tema de l’impost damunt els rent
a car, diu que no és d’un impacte negatiu, com no era l’anterior,
l’impacte més negatiu és la polèmica. Va ser per la polèmica en
aquest aspecte i que nosaltres hem comès tots els errors
anteriors. Evidentment avui tenim la polèmica, però jo estic
segur que acabarem sense tenir la polèmica. Per tant, la finalitat
al final s’haurà complit perquè si no és dolent i no tenim la
polèmica que és l’única cosa dolenta, és una malaltia que hem
de passar en aquest moment, però no me cansaré de dir que al
final arribarem a l’acord i de forma que no afecti ni al sector ni
al turisme.

Parla de la improvisació dels ingressos. No hi ha
improvisació, els ingressos ja he explicat com vénen, supòs que
en el debat de pressupost pareix que serà un tema crucial...

(Remor de veus)

Eh?

I que hem fet aquests 413 milions d’endeutament per gastar
menys. Escolti, jo crec que els ciutadans de les Illes Balears
poden estar d’acord o no amb les autovies, amb les obres de
l’Hospital d’Inca, amb tot un seguit d’infraestructures, però que
se veuen en la depuració d’aigües. Tots aquests temes la realitat
és que son tangibles, és a dir, com se produirà un tema en
serveis ferroviaris. És a dir, se podrà estar d’acord o no amb el
transport públic del metro, no tothom hi està d’acord. Però són
temes molt tangibles que no obeeixen a cap tipus
d’improvisació i com a mostra, 3 dies abans de l’aprovació dels
pressuposts pel Consell de Govern se va crear una nova
conselleria i els pressuposts de varen aprovar amb una nova
conselleria. Per tant, tots els temes duen molts mesos, els seus
principals responsables les coneixen i se planifiquen. És a dir,
la improvisació ja se veu en aquest tema. Podrien parlar
d’improvisacions si hagués estat a l’inrevés, però fins i tot
aquest detall li don. Un tema d’aquest calat..., de política, estava
plenament pensat d’abans. I totes les inversions seran
discutibles o no, però s’han pensat i obeeixen a un tema
importantíssim, les infraestructures educatives són necessàries.
Si no tenim el finançament necessari no les hem de fer? No és
la meva opinió, les feim i després ja les anirem pagant i mentre
tant pagarem els interessos. El tema d’infraestructures
educatives amb els increments de població que tenim a una
comunitat bilingüe fan que siguin totalment necessari i aquí
també hi ha molt part de tota la inversió que es fa, a més de les
de capítols corrents de sanitat i educació.
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El Sr. Quetglas me parla del tema d’ingressos, què és el que
hem afectat per al finançament sanitari. El tema de finançament
sanitari hi haurà dins d’aquests capítols 63 milions i busques i
després els avanços prevists corresponents i que no tenen res a
veure amb el finançament sanitari. Així li contest concretament
a la pregunta. 

En el tema del fracàs de la targeta verda. Escoltin, la targeta
verda, s’ho creguin o no, com aquest tema no és una finalitat per
recaptar, és fer consciència mediambiental i continuar en
aquesta línia i no s’ha de retirar. Diu el Sr. Quetglas que ara
deim que l’objectiu és regular el sector. Ho vaig dir el primer
dia, el primer motiu és regular el sector i després en altres temes
d’una forma secundària, el que se pugui recaptar i els temes
mediambientals. Però el primer motiu és la regulació del sector,
això ja ho vaig dir en roda de premsa i (...) sortir. Per una banda
me diu que no recaptarem res i que en recaptarem 35, és a dir,
no s’ha posat molt d’acord perquè diu que a vostè li surten unes
xifres de 35 milions i després per l’altra banda m’ha dit que
seria molt menys. En qualsevol cas i com serveix el tema,
evidentment si vostè apliqués aquestes quantitats de cotxes de
lloguer per dies d’estança a 5 o 6 euros que ens sortiria de mitja,
possiblement surtin aquestes quantitats, però el projecte de llei
ja està parlant del tema de mòduls i per a aquest tema les
quantitats i la memòria econòmica és molt inferior. 

El tema de regulació va..., com que nosaltres no podem
actuar perquè no tenim competència..., en el primer moment
vàrem intentar estudiar les entrades de mercaderies, un impost
o això, però la lliure circulació de mercaderies a la Unió
Europea ho prohibeix. És a dir, hem hagut d’actuar a l’àmbit
fiscal, per cert, coincideix en allò que recomana la Unió
Europea, de circulació de vehicles perquè era l’únic àmbit fiscal
que consideràvem que no incomplia cap legislació i que teníem
competència. Per això s’ha duit damunt el tema de l’àmbit de
circulació, per això se pot fer d’una part fixa i una part variable
perquè quedés clar aquest tema. Però evidentment el criteri
entre anar per mòduls o no anar per mòduls i tenir una fiscalitat
molt reduïda, ha de ser damunt les empreses que se dediquen
bàsicament al lloguer de cotxes, d’unes empreses que la seva
activitat principal no ho és. Aquí hem de trobar les diferències
i la diferència..., si tothom pagués aquests 5 o 6 euros, o 7 euros,
li sortiren a vostè aquests 35 milions d’euros. Jo no he fet els
números, però m’ho crec, ha d’estar en aquest ordre. I l’altre
tema que el sistema d’estimació indirecte i anar a un tema de
mòduls ens ha de permetre aquest tema. És la solució que hem
trobat per a la regulació del sector, no hem amagat aquest tema,
ha d’estar en el tema de mòduls i en aquesta línia continuarem
treballant.

La qüestió és clara, com li deia al Sr. Sampol. Com que
tenim la voluntat i tenim un parell de mesos perquè la gran
afluència de lloguer de vehicles se dóna en els mesos d’estiu i
no en els mesos d’hivern. És a dir, tenim un temps per endavant
per poder negociar. Jo crec que aquí està la gran diferència, la
voluntat és la regulació del sector, veure què passa amb aquest
sector i el que dèiem del preu dels vehicles, hem de trobar el
punt d’acord i arribarem a què aquest tema, com deia el Sr.
Sampol, que el més negatiu és la polèmica, pugui arribar un dia
que no hi hagi aquesta polèmica perquè tots ho entenguem. Jo
entenc que és molt més difícil a un empresari d’una PIME
entendre les mesures de política econòmiques se tradueixin en
mesures de..., siguin amb un instrument de política fiscal, però

no n’hem trobat d’altre en aquest cas. I això és un discurs
difícil, a les reunions que hem tengut, que tenim i que tendrem,
explicarem poc a poc per arribar a la solució de consensuar el
tema al màxim i que sigui una mesura amb la mínima polèmica
possible, sabent que ja (...) al principi.

El tema de les taxes. Evidentment quan hi ha aquesta taxa...,
que jo ara he viscut més i analitzarem el de les carnisseria o
aquest tema. La memòria econòmica que la justifica contempla
per què s’arriben a aquestes quantitats i estic totalment d’acord
en què s’ha d’ajustar al cost del servei i que a base de taxes no
haguéssim pogut fer..., amb altes i baixes soles..., és a dir, per
taxes no ho haguéssim pogut fer i nosaltres no podem posar un
impost damunt altes i baixes. Per aquest motiu no hem pogut
regular per la via que vostè me deia, s’ha de regular en la via
que tenim l’espai fiscal propi que diu tant el Sr. Solbes, que hem
d’actuar les administracions en espais fiscals propis. Ho hem
anat a cercar en un que no havia, la circulació de vehicles de
lloguer. I la taxa...., li farem arribar les memòries econòmiques
que justifiquen que el cost de servei coincideix amb el preu de
la taxa i que no és un instrument de política impositiva.

Respecte el pla d’equilibri, jo li podria posar..., vostè diu que
no hem complit res. El primer que vàrem complir va ser la
pujada de l’AJD, el tema de la lototrot també està posada. Jo
crec que quasi tot està complit. Evidentment que l’economia
vostè la vulgui veure d’una forma estàtica i que me digui perquè
el mes de març a avui no se pot canviar res. Miri, ni la secretaria
del Consell de Política Fiscal i Financera opina el mateix que
vostè. Amb el tema del cèntim sanitari, el mateix ministeri ens
està enviant circulars que si se posa aquest impost no se posi
damunt els transportistes, cosa que no deia en el pla d’equilibri
econòmic i financer. La situació del preu del petroli ha canviat
totalment, hi ha un problema d’inflació en aquest país, en aquest
d’aquí un poc inferior a la resta de l’Estat espanyol, però també
tenim un problema d’inflació i hem d’anar adequant les mesures
de política econòmica. No perquè el mes de març, o gener, quan
nosaltres vàrem fer el pla d’equilibri i després vàrem incorporar
un seguit de temes el març amb l’acord final, en aquell moment
fossin adequades, avui no ho siguin. Avui tal vegada hem
d’actuar en d’altres i jo no tenc cap problema, al contrari d’allò
que vostè diu, que no complim res amb les grans frases, jo estic
convençut que el Consell de Política Fiscal i Financera tornarà
donar suport als canvis que hem fet. 

Quan ho he comunicat verbalment aquest impost de cotxes,
posar el tema de no posar cèntim sanitari, etcètera, sí s’ha vist
lògic, perquè a més tots veim la pressió que hi ha damunt les
benzines..., els inconvenients que té i que no és el moment
oportú. Tal vegada si el preu del barril del petroli estigués a 30
dòlars seria el moment oportú i com deia el Sr. Sampol, posar
una ecotaxa després d’un 11 de setembre no era el moment més
oportú. En aquest tema jo crec que hem d’actuar amb
intelAligència i saber quina mesura hem de posar en cada
moment perquè se pugui complir el pla d’equilibri, avançar cap
el dèficit zero i que a més, el principal objectiu del pla
d’equilibri, no li càpiga cap dubte, és en termes de (...) europea,
en base 95, és a dir, l’any que ve no passem els 250 milions
d’endeutament perquè això és el que ens fa tornar a la senda
d’equilibri i això ho complirem. El pressupost de la comunitat
autònoma només inclou 151,9 milions d’euros d’endeutament
per deixar l’altre àmbit a les empreses públiques que computen.
Aquest és el principal objectiu, voler dir a tots els altres que
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això és el tema fonamental, no ho és, el que ens està marcant és
aquest tema perquè quan no complim l’estabilitat pressupostària
és per l’endeutament. I les mesures s’aniran corregint i
informant al Consell de Política Fiscal Financera per adequar-
les a la realitat econòmica del moment actual.

Jo crec que amb aquest tema donam per contestada les
preguntes que m’ha fet el Sr. Quetglas.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En nom del Grup Parlamentari
Popular la Sra. Sugrañes té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Bé, en primer lloc evidentment el conseller ha donat complida
resposta a les qüestions que aquí s’han debatut perquè estam
davant d’una comissió merament informativa. I per tant, quant
als pressuposts aquesta conselleria que té un increment respecte
l’any anterior d’un 6,45%, el que representa un 1,9% respecte
a la resta del pressupost, no es pot analitzar aïlladament sinó que
s’ha de tenir en compte que l’increment de l’any anterior va ser
d’un 33% i que aquest any es podrà donar sortida a tots els
objectius que s’han fixat i això anirà, encara que l’increment
d’aquesta conselleria sigui inferior a l’any anterior, i redundarà
en benefici d’allò que són les despeses en temes socials, la
sanitat i l’educació.

Li hem de dir que són els millors pressuposts, perquè aquí
hi ha dues opcions, o donar els serveis que ens demanden els
ciutadans, o bé fer el que diu l’oposició, no fer res. Per tant, aquí
s’ha optat per la primera línia i és donar tots aquells serveis que
es demanden i que necessiten els nostres ciutadans i si això vol
dir que ens hem d’endeutar, benvingut sigui l’endeutament si
d’aquesta manera es donen aquests serveis. Efectivament, com
vostè ha manifestat es dóna sortida i es dóna compliment al pla
d’equilibri econòmic i financer. 

Quant al tribut del rent a car. Benvingut seria també perquè
ha servit almenys perquè el propi ministre d’Hisenda, el Sr.
Solbes i la Sra. Teresa Fernández de la Vega reconeguin el que
el Partit Popular va denunciar sempre, que l’ecotaxa havia estat
nefasta per a la nostra economia. Després haurien de ser
congruents i no sabem per què es graten les vestidures els partits
del pacte de progrés en contra d’aquest tribut, quan realment
haurien d’estar molt contents perquè segons ells i només segons
ells, consideren que és un tribut similar a l’ecotaxa. Com que es
tracta de no polemitzar més, davant de la visió fatalista i fàcil
que tenen els partits de l’oposició, dir que notam en falta que
aquests qualificatius que han dedicat a aquests pressuposts no
ho facin als pressuposts generals de l’Estat, quan
malauradament per a l’any 2006 suposa una inversió en menys
d’un 26,89 respecte l’any anterior. I si acumulam els dos anys
anteriors representa que el Govern central a la nostra comunitat
vendrà a invertir entorn a un 50% menys.

Crec que seria important treure aquí dues conclusions, en el
sentit que el Partit Socialista ha fet incidència en desfasaments
quant a quantitats d’ingressos i despeses. Però després com
vostè molt bé li ha demostrat, resulta que són contradiccions o
demostren el poc pes específic que té el Partit Socialista a

Madrid quan tenen tanta falta de coordinació quant a les
quantitats que finalment rebrà aquesta comunitat. I una vegada
més, l’altra conclusió és que ni tan sols el Partit Socialista es fia
del seu ministre el Sr. Solbes pel que ha dit.

Esperem que la manifestació que ha fet el PSM, de què no
farà campanya en contra en els mercats emissors, desitjaríem
que per part del Partit Socialista a nivell de Govern central, que
ja ha anunciat que ho farà, esperem que amb un acte de
responsabilitat això no sigui així. Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Moltes gràcies a la diputada representant del Partit Popular
pel suport als pressuposts d’aquestes seccions. Jo crec que a més
ha quedat demostrat que el suport pràcticament és unànime de
tots els grups parlamentaris perquè els majors punts de
polèmica, excepte algunes preguntes molt concretes de la
diputada Sra. Patricia Abascal, han estat sobre un tema de la
Llei de mesures tributàries. És a dir, la Llei de pressuposts i les
seccions, entenc que han tengut pràcticament el suport i se
donarà la complida informació, que per falta de temps, no li he
donat Sra. Abascal.

Agrair una altra vegada el to de tots els diputats, ha estat una
sessió totalment correcte i m’omple el suport específic del Partit
Popular a les seccions 14, 31, 32 i 34.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Conclòs el debat, només
demanar-li que faci arribar a la mesa de la comissió la
documentació que acaba d’anunciar i la mesa la farà arribar a
tots els grups parlamentaris, tal com marca el Reglament. 

I per tant, no havent-hi més assumptes, agrair la
compareixença del Sr. Conseller i alts càrrecs que l’han
acompanyat. 

S’aixeca la sessió.
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