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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió. En primer
lloc, deman si es produeixen substitucions.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, Sr. President, Joan Marí Tur per ....

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions. Moltes gràcies.

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia,
Hisenda i Innovació, per tal d'explicar el Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2007 (RGE núm. 8953/06).

Passam a la compareixença de l’Hble. Sr. Conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació per tal d’explicar els
pressuposts de la seva conselleria per a l’any 2007. L’Hble. Sr.
Conseller compareix acompanyat dels següents alts càrrecs:
IlAlma. Sra. Maria Marquès Caldentey, directora general
d’Economia; IlAlma. Sra. Marta Jakob Ecauriaza, directora
general de Recercar, Desenvolupament Tecnològic i Innovació;
IlAlma. Sra. Encarnación Padilla Baena, directora general de
Tecnologia i Comunicacions; IlAlm. Sr. Bernardo Salvá Alloza,
director general de Pressuposts; IlAlm. Sr. Jorge Sainz de
Baranda, director general de Tributs i Recaptació; i Sra. María
Dulce del Nombre García Caballero, secretària general.

Gràcies per la seva assistència i té la paraula, sense
limitació de temps, el Sr. Conseller per fer la seva exposició.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. En primer lloc diria que aquesta compareixença sobre
les seccions 14, 31, 32 i 34 ve marcada enguany per dos fets,
el primer fet és que és el darrer any de legislatura, és a dir, la
darrera compareixença en aquesta legislatura; i el segon fet,
tornar a remarcar l’absència, malauradament, per mort del
diputat Sr. Quetglas, que era el portaveu econòmic del Partit
Socialista en aquests debats i que tan brillantment ho va fet, a
pesar de les discrepàncies lògiques. Per tant, en primer lloc,
vull deixar reconeixement a la tasca feta pel Sr. Quetglas en la
seva labor com a portaveu econòmic en general del Partit
Socialista.

Els pressuposts de la conselleria que avui presentam són uns
pressuposts amb un objectiu bàsic que és desenvolupar els
compromisos adquirits en el programa de govern i que, en
definitiva, són en defensa dels ciutadans de les nostres illes i
que, en gran part, la gran majoria, ja estan complits.
Òbviament, els principals inspiradors d’aquesta conselleria són
els mateixos dels anys anteriors. En principi, no són altres que
la millora i la consolidació de l’economia de les Illes Balears
i l’aporta decidida per la recercar, el desenvolupament
tecnològic i les noves tecnologies. 

Sabem que la innovació no és espontània, que requereix
disciplina, mètode i, així i tot el camí està ple d’incerteses, de
riscs i sorpreses. Per tant, no és una tasca fàcil i amb resultats
immediats, sabem que són tasques a llarg termini. Per
incentivar la recerca, la innovació i les noves tecnologies s’ha
d’augmentar la despesa en investigació i estimular els projectes
empresarials, i és per aquest motiu que el 45% del total
pressupost de la conselleria de la secció 14, es destinarà a la
recerca i a les tecnologies. És un gran esforç que la innovació
i la societat de la informació exigeix. A l’anterior legislatura es
dedicaven, a aquestes dues direccions generals, 31 milions
d’euros. Quan jo he dirigit aquest departament, s’hi han dedicat
73 milions d’euros. Aquesta crec que és una dada concloent per
definir qui vertaderament aposta per l’R+D+I, si el govern de
centre-dreta o el govern d’esquerres, que molt de fum i poques
realitats. És un 253% més dedicat a aquests pressuposts,
senyores i senyors diputats, un 253% més, com deia, 43 milions
més d’euros en realitats.

Els pressuposts d’aquesta conselleria per a l’any 2007 són
de 60,9 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del
14,36% respecte del pressupostat per a l’any 2006. La
distribució del pressupost per capítols és la següent. A capítol
1, les despeses de personal per al 2007 són de 16,3 milions, un
6,3% més que l’any passat. A capítol 2, les despeses corrents
en béns i serveis, s’han pressupostat 8,8 milions, quasi la
mateixa quantitat que l’any anterior. Al capítol 3, despesa
financera, la quantitat per al 2007 és de 115.000 euros. A
transferències corrents, el capítol 4 està pressupostat per al
2007 amb un total de 10 milions d’euros, un increment
significatiu respecte de l’any passat generat principal per
partides destinades a la recerca, al desenvolupament i a la
innovació tecnològica. Al capítol 6, inversions, es destinaran
19,5 milions d’euros, 3,75 milions més que l’any passat. I, per
acabar, el darrer capítol, el capítol 7, de transferències de
capital, comptarà l’any 2007 amb un pressupost de 6,13
milions. Per tant, a inversions, capítols 6 i 7, hi dedicarà la
conselleria 25,7 milions d’euros.

Repassem ara les actuacions de les diferents direccions
generals que conformen aquesta conselleria i també de les
empreses.

La Secretaria General té un pressupost de 8,79 milions
d’euros, que suposa una baixa del 32,5% respecte del 2006. En
definitiva, el paper de la Secretaria General és d’unificació i
supervisió de totes les direccions generals de la conselleria.
Dins la part normativa destacaríem, entre d’altres, el Decret de
desplegament de la Llei de finances, seguint les indicacions del
Consell Consultiu, dividit en tres grups, la part comptable,
empreses públiques i règim jurídic; desplegament de la
normativa iniciat amb el Decret de la firma digital i el Decret
d’empreses públiques, el Decret de ràdios, i es continuarà amb
l’elaboració del Pla estratègic de subvencions d’ajudes al
Govern, pla estratègic que, com vàrem presentar l’any passat,
a final d’any presentarem de cara a l’any 2007 perquè tots els
ciutadans sàpiguen quines són les línies de subvencions, quina
és la quantificació amb total transparència en aquest sentit. Dir
que també té assignades les competències de la Junta Superior
d’Hisenda.
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La Direcció General de Tecnologia veu incrementat el seu
pressupost en un 14,2% amb la gestió de més de 9 milions
d’euros. Les telecomunicacions s’han convertit en un pilar
bàsic de totes les organitzacions facilitant el creixement de la
productivitat, de la riquesa, de la feina i, en definitiva, del
benestar social. Dins l’aporta contínua per les noves
tecnologies, aquest any especialment es promouran i
s’executaran els punts d’acció que figuren al Pla director
sectorial de telecomunicacions aprovat enguany i que ens
ajudarà a millorar significativament la posició de la nostra
comunitat en aquest sector. A més d’escometre en segona fase,
molt important, el desenvolupament de l’administració digital.
Aquest departament s’estructura en dos programes, el programa
521A d’ordenació, regulació i desenvolupament del Servei de
telecomunicació, comptarà amb un pressupost de 3,6 milions
d’euros, la qual cosa suposa un increment de més de 242.000
euros respecte de l’any vigent. Aquest programa té bàsicament
les competències en tres serveis: servei intern de comunicació
del Govern, servei públic de cara al ciutadà d’altres
administracions, i el tercer servei, servei d’ordenació i
regulació de les telecomunicacions, en el qual destaca, com
deia, el desenvolupament de les directrius marcades pel Pla
director sectorial en la seva aprovació definitiva. Entre els seus
primers resultats es troba la connexió per cable submarí de
fibra òptica entre Eivissa i Formentera per donar servei de
banda ampla i televisió als ciutadans de Formentera.

El segon programa de gestió de sistemes i tecnologies de la
informació compta amb un pressupost de 5,4 milions d’euros,
un 19,4 més que l’any 2006. Les accions més destacables per
al 2007 d’aquest programa giraran principalment entorn de la
potenciació de l’anomenada administració digital que entrarà
a la seva segona fase de consolidació i es continua amb la
millora de sistemes i procediments de comunicacions entre els
ciutadans amb els funcionaris i altres administracions. Dins
l’impuls a altres administracions, destaca la posada en marxa
del Portal multiadministratiu de les Illes Balears. S’espera
incrementar també la signatura digital a molts de procediments
preparats a tal efecte i incrementar serveis telemàtics de
comunicació de l’administració digital amb una renova aposta
per continuar potenciant la modernització de l’administració,
tan necessària avui en dia.

Pel plantejament de nous serveis, es continuarà treballant en
quatre grans línies, que són la potenciació de la unió del
Govern balear i el ciutadà, la cooperació amb altres
administracions, la colAlaboració i la cooperació interna dins
tots els sistemes interns del Govern, també és important
aquesta, i el foment i la gestió del canvi cultural, tecnològic de
l’administració.

La Direcció General de Recerca, Desenvolupament
Tecnològic i Innovació té un pressupost de 18,3 milions
d’euros, suposa un increment del 52% en relació amb els
pressuposts d’enguany. L’eix principal de la política del
Govern en temes d’R+D+I és el Pla de ciència i tecnologia,
innovació 2005-2008 en el qual s’inclouen bona part de les
iniciatives d’aquesta direcció general. Del que es tracta és de
millorar la situació del sistema d’R+D+I en forma substancial,
atès que evidentment Balear no presenta les millors dades a
aquest respecte. En aquesta direcció hi trobam dos programes,
el de recerca i desenvolupament tecnològic, que compta amb

una quantitat de 6,9 milions d’euros, i el d’innovació
tecnològica amb un pressupost d’11,4 milions.

El programa de recerca i desenvolupament tecnològic ha
incrementat el seu pressupost respecte de l’any 2006 en
861.000 euros, quasi un milió d’euros més. Les accions més
immediates que es duran a terme es dirigiran, en primer lloc, a
aconseguir un increment en el nombre i la qualitat del personal
investigador, és importantíssim tot el tema de recursos humans,
per tant tots els programes d’investigadors tendran un suport
encara major; en segon lloc, a potenciar la colAlaboració entre
els agents socials, econòmics i institucionals més representatius
de les Illes Balears, continuant amb la colAlaboració del
Ministeri d’Educació i Ciència, de la Universitat de les Illes
Balears, amb ajuts a grups competitius, grups emergents, ajudes
per finançar actuacions puntuals d’especial urgència o
d’especial interès al camp cientificotècnic i ajudes per a
l’organització de seminaris o congressos relacionats amb la
recerca i la innovació. Cal esmentar el conveni, de summa
importància, el primer que ha signat la comunitat autònoma, de
colAlaboració amb la UIB, signat el darrer mes de juliol, dins la
línia de colAlaboració entre Govern i UIB, és el principal agent
colAlaborador i fonamental en recerca i desenvolupament
tecnològic a les Illes Balears. A l’objectiu de continuar
reforçant el sistema d’innovació de les Illes Balears podrien
esmentar diverses accions: la creació de dues noves línies
d’ajudes per a l’any 2007, dues línies noves, una d’investigació
de qualitat en ciències socials, que era una demanda de la UIB,
i en humanitats i altres investigacions interinstitucionals. Pel
que fa a les infraestructures cientificotècniques, es continuarà
amb el projecte de la xarxa d’estacions biològiques, es donarà
suport al centre Caubet-Cimera, la Fundació Caubet-Cimera, de
tots coneguda la importància d’aquest centre i l’aspiració ja
real de convertir-se en un centre de referència nacional i
internacional en l’àmbit de la investigació de les malalties
respiratòries, prova d’aquest fet és que empreses internacionals
varen aportar per a un programa d’investigació un milió de
dòlars fa unes setmanes. S’impulsarà la investigació a l’Institut
Universitari de Ciències de la Salut, al IUNICS, a través de la
finançació d’equipaments tecnològics, despeses de
manteniment anuals i despeses de contractació de personal
tècnic específic. El protocol d’aquesta colAlaboració es va
signar a finals del mes de setembre entre la Universitat, el
director de IUNICS i el Govern balear. També es preveu la
creació d’un sistema d’observació costaner de les Illes Balears,
com una plataforma científica tecnològica d’excelAlència en
ciències marines a les Illes Balears i que, precisament, el passat
dilluns vàrem poder concretar amb la ministra d’Educació i
Ciència.

En tercer lloc, el programa d’R+D intenta apropar i
fomentar l’interès social per la ciència i la tecnologia per la
qual cosa es continua finançant i organitzant jornades i
seminaris en general.

Pel que fa al programa d’innovació tecnològica, hem de dir
que el seu pressupost compta amb 11,4 milions d’euros,
significatiu en relació amb l’any passat perquè suposa un
89,4% més. Els objectius d’aquest programa per al 2007 són
els següents: suport a la innovació i a la creació d’empreses
innovadores i de base tecnològica, amb especial referència a les
empreses involucrades en el sector turístic; sortiran noves
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convocatòries d’empreses, fomentant la seva colAlaboració amb
centres tecnològics i grups d’investigació; suport a l’animació
en turisme, incrementant el valor afegit de les activitats del
sector, fomentant la cooperació entre centres tecnològic i les
empreses, tant del sector turístic com del sector destí; fomentar
les relacions entre el FITUR i les associacions hoteleres per
avançar amb la definició de noves actuacions d’R+D+I en el
camp del turisme, es pretén que FITUR sigui un centre per
promoure la innovació en els sectors empresarials, no només de
Balears, sinó d’Espanya, implicats en l’activitat del turisme per
mantenir i incrementar la competitivitat i el creixement
econòmic, i també el passat dilluns vàrem arribar a l’acord
definitiu amb el Ministeri d’Educació i Ciència; suport a la
creació d’empreses de base tecnològica dirigides a l’aparició de
nous emprenedors i eclosió d’emprenedors d’altres zones. En
definitiva, també, activitats logístiques relacionades amb el
turisme, amb el foment de sectors emergents, ja que hi ha
indicis que permeten concebre les Illes Balears com un pou
logístic d’activitats vinculades sobretot al transport aeri, al
nàutic o a les activitats audiovisuals que volem potenciar, vaja,
que hem potenciat molt.

Des de la Direcció General d’Economia es gestionarà un
pressupost de 3,3 milions d’euros. Dins els seus programes cal
destacar el 651 de l’Institut Balear d’Estadística que compta
amb un pressupost de 450.000 euros, un dels objectius
principals és assolir durant els propers exercicis pressupostaris
la consolidació de l’Institut Balear d’Estadística com a centre
unificador de tota la informació estadística que sigui capaç de
generar la comunitat autònoma de Balears. Per aquest motiu, el
22 de setembre, el Consell de Govern va aprovar el Decret
81/2006 pel qual es regula l’organització, composició i
funcionament de la Comissió Assessora d’Estadística de les
Illes Balears, i aquesta tendrà, com a finalitat principals, entre
d’altres funcions, la d’informar sobre els plans i programes
anuals, formular recomanacions a les unitats integrals de
sistema de estadística de Balear, en definitiva, assessorar les
estadístiques que necessitam. Com a objectiu a destacar per al
2007 i en funció del que digui el Consell assessor, hi ha la
posada en funcionament del Pla quadriennal 2007-2010
d’estadística.

Al programa 612, d’aquesta direcció general, de
planificació i ordenació de la política econòmica, comptarà
amb una quantitat de 2.800.000 euros que està integrada per
tres àrees: fons europeus, conjuntura econòmica i planificació
dels serveis d’agenda pública.

La Direcció General de Pressuposts comptarà amb un
pressupost de 593.000 euros que ha de permetre la realització
de la planificació pressupostària de la política econòmica a
llarg termini, l’elaboració, edició, difusió dels pressuposts de
la comunitat autònoma de les Illes Balears. En definitiva, també
i com a funció més important, el seguiment i el control de
l’execució pressupostària.

La Intervenció General compta amb una xifra de 3.600.000
euros, que suposa una pujada del 8%. Aquesta intervenció té
assignats dos tipus de funcions: les inherents a la seva condició
de centre de control intern, de gestió econòmica financera del
sector públic de la comunitat autònoma i les funcions derivades

de la seva condició de centre director de la comptabilitat
pública de la comunitat.

La Direcció General del Tresor i de Política Financera
comptarà amb un pressupost d’1.027.000 euros i, evidentment,
continuarà amb les seves competències en caixes d’estalvi,
cooperatives de crèdit que per a l’any 2007 es continuarà
aplicant el principi de territorialitat a l’obra social de les caixes
amb presència a les Illes Balears. Dins aquest any 2007 també
es consolidarà el projecte en línies de finançament de préstecs
per a Pimes, que són el motor i la base de la nostra economia,
segons el conveni de colAlaboració subscrit amb l’Institut
Oficial de Crèdit, de 40 milions d’euros. L’optimització també,
la gestió de l’endeutament de la comunitat autònoma, el sector
públic, és una prioritat d’aquesta direcció general. L’àmbit de
la política financera d’aquesta direcció general continuarà
donant suport a la Societat de garantia recíproca, ISBA, que ha
tancat l’exercici 2005 amb el millor resultat de tota la seva
història econòmica com a dada més rellevant, l’augment del
24% pel que fa al volum d’operacions formalitzades.

La Direcció General de Patrimoni durant l’any 2007 entre
les tasques principals a desenvolupar hi ha la realització, una
vegada fet l’inventari de béns immobles, començar l’inventari
de béns mobles que ja està començat amb la prova pilot de la
comunitat autònoma, la integració en el mòdul de SAT de
l’inventari general de béns i drets de la comunitat, la gestió
unificada i centralitzada del combustible dels vehicles de la
comunitat, entre d’altres. Dins el seu organisme hi ha també la
Junta de contractació, que ha de complir funcions de consulta
i assessorament, a més de ser l’organisme que unifiqui les
actuacions amb diferents òrgans de contractació de
l’administració autonòmica. Per tant, s’han donat passes per
anar a una junta de contractació molt més informatitzada que
actualment. Per a totes aquestes tasques, la direcció comptarà
per a l’any 2007 amb un pressupost de 7 milions d’euros i part
d’aquests recursos es dedicaran a la inversió d’immobles.

La Direcció General de Tributs comptarà per al 2007 amb
una quantitat de 8.800.000 euros i durant el proper exercici la
seva principal actuació serà la gestió de la reforma de l’impost
de successions i donacions i també haurà de fer front a les
mesures tributàries de recaptació, com la deducció autonòmica
per adopció de fills, de 400 euros per cada fill adoptat i també
per finalitzar amb mesures de gestió tributària noves
s’incorpora la possibilitat de declaració conjunta de l’impost
sobre successions i donacions quan es tracti de diversos
subjectes passius o també els imposts de transmissions
patrimonials o actes jurídics documentals.

Pel que fa als serveis de Renda Àgil, es continua
l’increment en declaracions que es tramiten a través d’aquest
servei i es consolida l’ús d’Internet i de les noves tecnologies
dins aquest servei, per tant en aquest tema som líders a nivell
estatal.

La direcció general també ha de potenciar durant l’any 2007
el nou portal telemàtic de tributs locals que permet als
contribuents de les Illes Balears l’obtenció en línia
d’informació tributària i realització de gestions i pagaments per
via telemàtica, no només de la comunitat autònoma, sinó també
de l’administració local, que és la que necessita més suport per
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als temes de’administració digital, ja que té menys recursos que
les altres administracions.

Dins els consorci, el Centre Balear d’Europa gestionarà un
pressupost de 2.800.000 euros, quantitat que s’ha vist
incrementada respecte de l’any passat, i cal destacar l’aportació
de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació de
2.200.000 euros, la resta, 680.000 euros, prové de la
colAlaboració dels altres membres del consorci. Entre els seus
objectius i plans d’actuació hi ha la celebració del 50 aniversari
de la signatura del Tractat de Roma i tots els temes del
Programa marc per a la innovació de la competitivitat 2007-
2013, per tal de donar a conèixer a les associacions
empresarials el nou paquet de mesures i d’instruments en
benefici de les empreses. Les seves funcions seran com sempre
apropar els ciutadans de Balears a la Unió Europea i fer
arribar-los les normatives i les informacions de la Unió
Europea.

El Parc Bit gestionarà per al 2007 un pressupost de 4,7
milions d’euros i s’ha de destacar que no rebrà cap subvenció
del Govern, és autosuficient, aquest pressupost es dedicarà
principalment a fomentar la innovació, el manteniment i les
millores de les infraestructures i dels serveis del Parc Bit i
aconseguir la implantació de noves empreses tant de les Illes
com de fora. Dins els accions a desenvolupar el 2007 destaca
l’establiment de contactes i relacions amb entitats de l’àmbit
balear i entitats d’àmbit extern per impulsar les noves àrees
d’innovació del Parc Bit en vistes a la consecució dels objectius
del Pla de ciència i tecnologia. L’estratègia actual del Govern
feta al Parc Bit ha fet possible incrementar notablement
l’augment de treballadors i empreses al Parc Bit, hem passat de
325 treballadors, quan vàrem arribar a la conselleria, a 800 a
l’actualitat, és a dir 475 treballadors més, i està previst tancar
l’any 2007 amb 2.200 treballadors i l’augment amb 22
empreses, de 23 a 45. També està previst que a finals del 2007
es pugui arribar prop de 100 empreses radicades al Parc Bit.

L’empresa CAIB Patrimoni tendrà un pressupost de 6
milions d’euros, amb l’objectiu de consolidar el seu
funcionament dins la franja actual de beneficis i assentar la
política inicial de viabilitat sense rebre transferència de la
comunitat autònoma. Per al 2007, a més de diversificar l’actual
cartera de clients, la societat gestionarà projectes del futur parc
de bombers de Palma, un projecte de 24 milions d’euros, i
l’edifici de la Conselleria de Salut i Consum, un projecte de 9
milions d’euros. Així mateix continuaran les inversions en
projectes importants d’una rendibilitat a mig i llarg termini que
suposin la modernització i la millora de la funcionalitat en el
tema del patrimoni, en definitiva en lloc d’acudir al món del
lloguer, poder anar capitalitzant aquests lloguers i tenir un
patrimoni per a la comunitat autònoma.

BITEL, que continuarà amb el manteniment de la xarxa
corporativa de telecomunicacions de la comunitat i dels serveis
de cita prèvia, d’atenció primària per a la Conselleria de Salut
i Consum, experimenta un creixement del 59% en relació amb
l’any passat, amb una quantitat pressupostada per a enguany de
més de 8 milions d’euros. És una empresa que continuarà
aportant els recursos humans i tècnics necessaris per continuar
donant el suport tecnològic que requereix el Govern de les Illes

Balears i rebrà una subvenció de despesa corrent de 323.000
euros.

La Fundació IBIT gestionarà un pressupost per al 2007 de
4,5 milions d’euros, aquesta fundació rebrà una transferència
del Govern d’1,5 milions i continuarà amb el desenvolupament
de diversos projectes tecnològics d’interès per a les Illes
Balears, dels quals més de 700.000 euros es dedicaran a
inversió.

La secció 34, de deute públic, que també es responsabilitat
de la conselleria, comptarà amb un pressupost de 112 milions
d’euros i té la tasca específica de la gestió de l’endeutament
existent, així com la realització de la cobertura de risc de tipus
d’interès. El capítol 3 s’ha incrementat un 10% més de l’any
passat, motivar per la previsió de la realització a l’alça dels
tipus d’interès i amb una política conservadora hem fet aquest
increment i també per als petits increments d’endeutament que
tendrà la comunitat autònoma dins enguany, si és necessari.

La secció 32, d’ens territorials, consells insulars, compta
amb un pressupost total de 157 milions d’euros, un 6,6% més
que l’any 2006. Cal destacar que, en virtut de l’article 39 de
l’Estatut d’Autonomia, el traspàs del Govern de les funcions
executives i de gestió de competències de joventut als consells
insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera per poder exercir
la seva competència, ja està previst i es preveu que els consells
insulars rebran finançament del Govern per a aquest tema. En
el cas del Consell de Menorca, pel tema de joventut, hi ha una
despesa total de 710.000 euros, que corresponent 182.000 a
despesa corrent, i 328.000 a despeses de capital. Per al Consell
d’Eivissa i Formentera es traspassen 699.000 euros, amb
370.000 de despesa corrent i 328.000 de transferència de
capital. La principal novetat dins les transferències als consells
insulars és que el conjunt de capítol 4 de transferències corrents
queda de la forma següent: el Consell de Mallorca comptarà
amb 62,2 milions d’euros, un increment del 3,5% respecte de
l’any 2006; el Consell de Menorca, en transferències corrents,
rebrà uns 14 milions d’euros, 14.080.000, la qual cosa
representa un increment del 6,9% respecte d’enguany; i el
Consell d’Eivissa i Formentera amb 167,9 milions d’euros té un
increment del 18%. En total, les transferències corrents suposen
94,9 milions d’euros, un 6,5% més que l’any passat. El capítol
7, transferències de capital, suma un total de 62 milions
d’euros, un increment del 6,8% respecte del 2006. El
repartiment queda: per al Consell de Mallorca, 45,13 milions,
un increment del 5,71%; per al Consell de Menorca, 9 milions,
un increment del 9,46%; per al Consell d’Eivissa i Formentera,
8,3 milions, amb un increment del 10,13%.

La secció 31, de serveis comuns, forma part del pressupost
i també és responsabilitat d’aquesta conselleria. Compta amb
un pressupost de 22 milions, la qual cosa suposa una
disminució de 2.600.000 euros respecte del 2006. Aquesta
secció té com a principal objectiu unificar aquelles tasques de
caràcter corporatiu que du a terme l’equip de govern dirigides
a la millora de la secció de política administrativa. Cal destacar
la convocatòria d’ajudes a petites i mitjanes empreses per la
línia SICO que havia dit altres i tots els serveis comuns del
Govern de les Illes Balears.
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Per tant, i ja acab aquí, els pressuposts de la secció 14 han
demostrar que compleixen els dos objectius generals: la millora
de l’economia, hem passat d’un índex de creixement en PIB i
d’ocupació que vàrem rebre totalment en un sistema d’atonia,
0,7% el creixement del PIB i potenciació del 2,9% l’any 2007,
hem complir aquest objectiu, i també es donen les passes per la
potenciació de la societat de la informació, de la recerca, de la
innovació, evidentment sabem que aquesta és una tasca més a
llarg termini que els increments són més a poc a poc. Per tant,
però, creim que complim la línia que ens vàrem marcar en
principi i, per això, aquests pressuposts són de continuïtat
respecte de l’any passat.

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Qued a disposició dels
senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara, com saben les senyores
i els senyors portaveus, es pot suspendre la sessió per un temps
màxim de 45 minuts, si és que algun grup ho desitja. Com que
no és així, continuarem. Passam al torn de preguntes o
observacions per part dels grups parlamentaris, en primer lloc,
ja que no hi ha el Grup Mixt, té la paraula el Sr. Ramon, en
nom del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds. Té la
paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, donar la
benvinguda al conseller i als alts càrrecs que l’acompanyen,
agrair les seves explicacions, que mitjançant el Diari de
Sessions les estudiarem amb més detall, perquè són quantitat de
xifres i és difícil fer-ne un seguiment amb detall en aquest
moment i, en qualsevol cas, a mi m’agradaria fer algunes
consideracions de caràcter una mica més general.

La veritat és que reglamentàriament, és una mica estrany el
debat de pressuposts, perquè fins que no es faci el debat de
totalitat, amb les esmenes dels grups parlamentaris, no hi ha
una intervenció per part del Govern en què es faci una
valoració global, s’ha fet a la premsa i per mitjà de la premsa
podem tenir aquestes valoracions, però quan compareix aquí el
conseller d’Hisenda, i no és una recriminació que li faig, és el
costum d’aquesta casa, ens explica una cosa molt concreta, que
és la seva pròpia conselleria, que és una conselleria bàsicament,
pel que se’ns explica aquí, en la part que se’ns explica aquí, és
una conselleria bàsicament instrumental, on ens dóna partida
d’autoorganització. Evidentment, la importància .. Perdó, un
petit parèntesi, sí que hi ha la part d’innovació, que és l’altre
títol que té la seva conselleria, a la part d’innovació sí que fa
referència a actuacions concretes de govern. La resta
bàsicament, ja dic, és autoorganització, i la influència del
conseller d’Hisenda sobre la marxa del Govern i fins i tot sobre
la marxa de l’economia és molt més important que aquella que
ens relata aquí d’aspectes autoorganitzatius, perquè
evidentment té la responsabilitat fonamental de l’aprovació del
pressupost, no de l’aprovació del pressupost de la seva
conselleria, sinó de l’aprovació dels pressupostos generals de
la comunitat.

Per tant jo voldria fer unes consideracions de cara
globalment a aquest pressupost perquè, ja dic, fins al debat de
totalitat...

(Tall de l’enregistrament)

Sí, ara pareix que funciona altra vegada. Dic que fins al
debat de totalitat no tendrem un altre moment i, bé, hi ha
aspectes per exemple que avui surten aquí absolutament de
passada, com és l’apartat del deute públic o la referència a ens
territorials i...

(Nou tall de l’enregistrament)

Sí, ara sembla que funciona. Potser estam avançant molt en
les noves tecnologies, però en les tecnologies una miqueta més
antigues no anam massa bé, en aquesta casa, perquè els
micròfons fallen i ja no són tecnologies massa innovadores. Bé,
esperem que no torni a fallar el micròfon. Continuaré.

Les consideracions o les preguntes concretes que
m’agradaria fer al Sr. Conseller i que no surten a l’exposició
que ha fet ara faran referència bàsicament, em centraré en el
tema de deute, en el tema dels ens territorials, dels consells
insulars i, sobretot, del nou consell de Formentera, que està
prevista tant pel projecte d’Estatut d’Autonomia com per
aquesta mateixa llei d’acompanyament dels pressupostos la
seva constitució per a l’any que ve.

De totes maneres li he de dir que ens fa un repàs per
direccions generals de la seva conselleria i, bé, hi ha una
direcció general que m’ha faltat i que és la que realment
m’importa, Sr. Conseller, és la que realment m’importa. A mi
m’importaria saber..., voldria saber quina és la direcció general
encarregada dels comptes ocults, dels enganys als ministres
d’Economia, dels ingressos ficticis i de les mangarrufes
diverses dels pressupostos de la comunitat. Aquesta és l’única
direcció general que vostè no ha esmentat i és la que de veres
m’interessa i em preocupa, de veres. Perquè, clar, uns
pressupostos on es preveuen uns ingressos per una “autotaxa”,
les vigents, actuals, d’enguany; una llei d’acompanyament
vigent, actual, de no sé si són 39 articles destinats a la creació
de l’“autotaxa”, i ens assabentam, no en seu parlamentària, com
li deia abans, sinó a través de la premsa per declaracions seves,
que tot això va ser per prendre el pèl al Sr. Solbes i que mai no
havien tengut intenció de complir-ho, què vol que li digui?,
queda una miqueta fort. 

I ens trobam també que fa declaracions i diu que el deute es
redueix. Enguany aquests pressupostos redueixen el deute.
Llavors resulta que no; el que passa és que el deute que
acumulam amb aquests pressupostos, oficialment, deute públic
no ocult, no serà tan elevat com el que vàrem acumular l’any
passat, però anam arrossegant un deute, que al final serà la
pregunta concreta que jo li voldria fer i m’agradaria si em pot
donar una resposta, però dóna la sensació que reduïm
endeutament. No, estam augmentant endeutament també amb
aquests pressuposts.

I en aquests pressupostos hi torna haver ingressos ficticis.
Jo ja no sé quants, sincerament, perquè al final sempre un
descobreix coses noves i, ja dic, quan ho explica, “no, miri, és
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que allò no ho posàrem..., ho posàrem no perquè ho volguéssim
complir, perquè ho volguéssim dur endavant, sinó que ho
posàrem per enganyar el ministre”, idò ja no sé... Li demanaria
quantes partides enguany van per enganyar el Sr. Solbes, no?,
si ens les pot explicar, perquè, ingressos ficticis, sí que en veig
algun. Per exemple els referits al conveni de carreteres, conveni
de carreteres que està resolt pel ministeri, que és evident que el
ministeri no té cap intenció de pagar les obres que es feren, que
formaven part d’un conveni de carreteres però que no
s’executaren conforme a aquest conveni, que no les pensa pagar
i que en tot cas està disposat, sembla ser, el ministeri a finançar
altres qüestions. Per tant això es posa aquí, això és un ingrés
que justifica llavors una despesa i equilibra pressupost, però ho
equilibra sobre el paper, perquè això es gastarà però no
s’ingressarà i, per tant, augmenta l’endeutament.

Per tant a mi m’agradaria, perquè hi ha xifres de tots colors,
que em digués quines previsions té, una vegada executat aquest
pressupost de l’any que ve, a 31 de desembre del 2007, el
global de l’endeutament acumulat, afegint l’execució d’aquest
pressupost que suposem que s’aprovi tal com està ara i que
s’executi correctament, el deute acumulat a 31 de desembre de
l’any que ve dels comptes de la comunitat autònoma
pròpiament, de les conselleries, però de tot el sector públic
autonòmic: empreses públiques, instituts, etc., etc. 

On anirem per aquest endeutament?, on?, perquè jo crec
que anam a uns nivells absolutament insuportables, sobretot si
hi vol afegir -o en tot cas digui’m que no ho vol afegir- allò que
ja comença a ser pròpiament deute, i evidentment ho serà, a
finals de l’any que ve, que és obra realitzada i no pagada, que
també es dissimula per via concessió administrativa, es diu “no,
això no és deute, sinó que és una concessió, és una cosa que
anirem pagant”. No, no, són obres que s’estan acabant ara i no
s’ha pagat un duro; per tant, encara que s’utilitzi la ficció
administrativa de la concessió el deute generat... Però, en fi,
això, si vostè ho vol deixar al marge, saber simplement com ho
considera.

Una altra qüestió. Jo no ho he trobat i vostè no ho ha
explicat: com es finançarà la posada en funcionament del
Consell de Formentera?, com es finançarà l’estructura
administrativa mínima perquè pugui posar-se en marxa? Sé que
hi havia un estudi, en principi, d’1,5 milions d’euros; després
es va parlar d’altres quantitats, però jo no ho he trobat als
pressupostos. Pot ser que sigui la meva incapacitat, però vostè
tampoc no ho ha explicat; no ho he trobat. I com es finançaran
també aquelles transferències, que són totes, que es facin al nou
consell de Formentera en allò que suposi una superació del cost
efectiu?, perquè està previst en el projecte d’Estatut
d’Autonomia el cost efectiu; el que superi això, per poder-ho
gestionar des de Formentera, ho ha d’aportar el Govern i jo no
sé d’on, no ho trob. Idò m’agradaria que em digui on són
aquestes coses, quines previsions i com es du endavant.

En tot cas sí que en trob una -que és curiós-, una que sí que
sé com es finançarà perquè, com ha dit vostè aquí, les
transferències de joventut als consells de Menorca i d’Eivissa
i Formentera sí que estan pressupostades; idò ja sé en aquesta
partida el que tendrà el Consell de Formentera, que per cert
l’únic que es transfereix és un campament que està a l’illa
d’Eivissa, però aquí tendrà tot el previst per aquestes

transferències perquè la disposició addicional primera de la
Llei d’acompanyament diu que correspon al Consell Insular de
Formentera qualsevol altra competència o funció que a
l’entrada en vigor d’aquesta disposició s’hagi transferit, delegat
o encarregat al Consell Insular d’Eivissa i Formentera. Per tant
la de joventut sí que anirà a Formentera, segons allò que diu
aquí, a pesar que les instalAlacions són a Eivissa, però totes les
altres que ja estan transferides, no ho sé, sincerament no ho
trob, i m’agradaria que m’ho explicàs, perquè això, des d’un
punt de vista administratiu institucional, serà d’allò és rellevant
del proper exercici del 2007.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Pel Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Boned té la paraula per un temps de 10 minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sí, com ja hem anunciat a la
Presidència compartirem el temps amb el company Sr.
Alemany.

En primer lloc volem agrair la compareixença del conseller
i dels alts càrrecs que l’acompanyen; agrair també d’entrada les
paraules de record al nostre company Francesc Quetglas que,
com ha dit, va ser un magnífic portaveu d’aquesta àrea,
difícilment equiparable i, per tant, per la nostra part intentarem
fer tot el possible conscients que en cap cas no podrem arribar
al seu nivell però, repetesc, farem el que estigui en la nostra
mà.

Bé, he de dir en primer lloc que aqueixa compareixença i
que aqueixa comissió des del nostre punt de vista no les
entenem com un debat, el debat ja el tendrem en el seu
moment. El que aquí pretenem i supòs que vostè tenia la
intenció és d’explicar-nos la seva idea del desenvolupament
dels pressupostos, i per la nostra part el que intentarem serà,
mitjançant algunes preguntes o algunes exposicions de dubtes
que puguem tenir, intentar recollir la informació precisa i
necessària per estudiar amb molt més detall aquests
pressuposts, com repetesc, de cara als futurs debats que
vendran.

Com ve essent tradicional, i també com li ha dit el Sr.
Ramon, aqueixa compareixença es limita per part del Sr.
Conseller a fer-nos l’exposició i l’anàlisi detallades de la secció
14, purament, però no ens podem abstreure de quina és la
realitat. Vostè és el conseller d’Hisenda, vostè és el responsable
del global dels pressupostos que es presenten i que es
tramitaran en aquest parlament i, per tant, no podem nosaltres
defugir la nostra -entenc- obligació de centrar-nos i preguntar
també coses més generals que no la simple anàlisi de la secció
14, perquè entenem que les seves competència i obligació van
molt més enllà d’aquesta petita anàlisi.

Entrant una mica més ja en el fos de la qüestió, m’ha
paregut constatar que vostè enguany, dins la secció, en aquest
cas, dóna especial importància i rellevància al tema d’innovació
tecnològica. Si bé vostè ho ha ressaltat -no és la primera vegada
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que ho fa, ho ve fent tradicionalment-, sempre ve parlant de les
millores que es produeixen en tecnologia i ens ve parlant,
també tradicionalment, del fet que és una situació que no té
solució definitiva a curt termini, sinó que és a mig i llarg.
Segurament deu ser així, a molt llarg, perquè cada any parlam
del mateix, i avanços, avanços importants, la veritat és que no
en detectam gaire, o com a mínim els que a tots ens agradaria
detectar.

I quant a aqueixa secció, en qualsevol cas com que la
responsable del tema d’innovació no som cap de nosaltres, ja
tendrà també, repetesc, l’anàlisi i el debat amb la portaveu,
però sí m’agradaria fer-li una pregunta concreta, i és, per
exemple, el capítol 6 de l’àrea d’innovació en desenvolupament
de telecomunicació, en gestió de sistemes i tecnologies
d’informació, en recerca i desenvolupament tecnològic, en
innovació tecnològica, totes aqueixes àrees tenen un capítol 6
on la partida més important és despeses en inversió de caràcter
immaterial. Clar, vostè ens ha fet una anàlisi dels temes
d’innovació i a mi m’agradaria potser que pogués en algun
moment detallar més on aniran aqueixes despeses en inversions
de caràcter immaterial, perquè evidentment els pressupostos ni
ho detallen ni ho especifiquen.

Dit això entrarem en el que li deia, l’anàlisi una mica més
global del que és el pressupost. Hi ha àrees que ens interessen
especialment. S’han dit els ingressos; jo em reservaré en aquest
moment les opinions sobre el tema d’ingressos, ja -com dic-
farem el debat en un altre moment, però sí li he de dir que em
continuen com a mínim pareixent irreals, irreals perquè no tots
els ingressos que es contemplen en el pressupost es compliran,
i vostè sap això, i com que vostè ho sap jo no li preguntaré per
què posa determinades partides amb 170 milions i busques
d’euros quan vostè és conscient que no arribaran, i com que
vostè ho sap la meva pregunta és: com té pensar substituir
aquest ingrés de 174 milions que vostè a dia d’avui sap que no
arribaran, però com que els té pressupostats en despesa també
d’algun lloc els haurà de treure? La pregunta és d’on té pensat
treure aquests 174 milions d’ingressos, que entenc que són
ficticis i, per tant, irreals.

Això fa que els pressupostos al final no siguin del tot
realistes, perquè si partim de la base que hi haurà despeses que
s’han de finançar amb ingressos que són inexistents, o seran
inexistents, clar, podem quasi quasi entendre que del que es
tracta en aquests moments és de quadrar xifres d’ingressos i
despeses, presentar un pressupost, i en la seva gestió al llarg del
2007 ja veurem què s’hi fa, que evidentment en moltes
qüestions estarà bastant allunyat del que avui se’ns presenta. 

Un altre tema que volem ressaltar -intentaré anar
ràpidament perquè si no exhauriré el meu temps- és el tema
dels impostos. Ràpidament m’agradaria fer-li una pregunta
també molt ràpida sobre impostos: quina quantitat de nous
crèdits té intenció de contreure la seva conselleria i el Govern
per a aquest proper exercici del 2007 en funció d’aquest
pressupost que ens presenta vostè? Quants de milions en crèdit
nous s’afegiran al deute acumulat que ara tenim? Perdó, perdó.
Li havia parlat jo d’impostos; crec que li havia dit impostos i
ara li estava parlant de deute. Sí, no, no, m’estava referint a
endeutament. El que li volia preguntar és on quedaria..., a quin

nivell quedaria aquest endeutament, si em pot especificar les
partides o els crèdits que es contrauran en aquest exercici.

I ara sí, parlam d’impostos. Entenem des de la nostra anàlisi
que s’està incrementant la pressió fiscal novament, Sr.
Conseller. Vostè segur que em dirà que no, però jo insistiré en
allò que ja venim parlant altres anys, i és que sí que s’està
incrementant. I, clar, vostè m’agradaria veure com m’explica la
seva política d’impostos, on es redueixen els impostos directes
i s’incrementen els indirectes amb una diferència substancial
sempre a favor seu, que per tant difícilment fa creïble que vostè
no estigui incrementant la pressió fiscal.

I una pregunta molt concreta sobre un programa concret, el
613A, de gestió i d’inspecció de tributs. M’agradaria que, si
pot, em digués quin significat té l’objectiu 1 d’aquest
programa, que posa “reducció de la pressió fiscal indirecta”.
Quina relació tenen les vuit activitats d’aquest objectiu 1
previstes amb la reducció de la pressió fiscal, Sr. Conseller?
M’agradaria que em contestàs aqueixa pregunta.

I per acabar dues petites qüestions.

EL SR. PRESIDENT:

Faci-ho telegràficament, per favor, que s’ha passat del
temps.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí. Bé, petites o no tan petites. S’ha anunciat per part seva
i d’altres consellers que aquests pressuposts són eminentment
socials, i estableixen en la xifra del 71% que van destinats a
temes socials. A mi m’agradaria que vostè m’analitzàs aquest
71% a quines conselleries i a quines partides específiques fa
dirigit en el mesura del possible.

I per acabar sobre el tema del Consell de Formentera que ja
li ha preguntat el meu company Sr. Ramon, la meva pregunta
és no tant sobre determinades qüestions concretes, sinó el
finançament global previst per les transferències que vostè té
intenció d’aprovar via Llei d’acompanyament, on figura i en
quina quantitat està xifrat en aquest pressupost del 2007; no el
definitiu; (...) definitiva vostè m’ho dirà, i si és una partida
inicial també digui’m quina quantitat és i on està exactament.
I ara, sense més, (...) el meu company Sr. Alemany.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Alemany. Procuri fer-ho
telegràficament perquè anam passats de temps.

EL SR. ALEMANY I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Jo també voldria donar la
benvinguda i l’agraïment al conseller i als seus directors
generals, als seus alts càrrecs en general, que han vengut a
donar-nos compte del pressupost, i començaria amb tres
prèvies.

Primera, una personal; he de dir -no sé si és políticament
correcte- que tenc un alt concepte personal del conseller de les
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relacions que hem tengut anteriorment; esper que la nova
relació que començam ara no espanyi aquest concepte perquè
m’agrada molt el tema de respectar i que es respectin les
qüestions personal a la vida política. Segona consideració
prèvia: que venc aquí després de poc temps d’entrar al
Parlament i les meves direccions generals no m’han pogut
preparar el debat del pressupost. I la tercera qüestió prèvia és
dir que efectivament en Francesc Quetglas era un gran
parlamentari i jo, que som ja una persona major, he après a
xuclar del meu entorn totes aquelles qüestions positives que hi
ha, i en Francesc en tenia moltes i jo n’hi vaig absorbir
moltíssimes, i avui començaré en qualcuna d’aquestes. 

I la primera és la següent: vaig veure que a l’anterior
compareixença de l’any passat el Sr. Quetglas li feia una
demanda, i és que contestàs totes les preguntes, i que aquelles
qüestions que no pogués contestar perquè necessitava
documentació i assegurava que l’enviaria, l’enviàs abans que
es fes el debat. És un prec que supòs que tenia coneixement de
causa, deia que ell havia revisat el Diari de Sessions i, com li
dic, l’alt concepte que jo tenia d’en Francesc pens que estava
raonat.

I entrant ja dins el tema pressupostaria que m’ha tocat dur,
que és la Llei d’acompanyament, ja li advertesc per tant que em
dirigesc a vostè com a responsable dels pressuposts i no com a
responsable del pressupost del seu departament, sinó del
pressupost general de la comunitat, perquè la Llei
d’acompanyament és una llei general.

I la primera reflexió que li volia fer -supòs que la hi han fet
altres vegades- és que el nostre grup té dubtes que sigui
necessària una llei d’acompanyament perquè les qüestions que
tenen relació amb el tema pressupostari es podrien resoldre
perfectament amb la Llei de pressuposts i la Llei
d’acompanyament no té cap sentit ni un. Molt més si tenim en
compte la doctrina constitucional, que diu que no cap dins la
Llei d’acompanyament res que no tengui a veure amb el
pressupost. I dins aquesta llei d’acompanyament hi ha temes
que sí tenen a veure amb el pressupost i, per tant, pensam
nosaltres que es podrien posar dins la llei però acaben dins la
Llei d’acompanyament. Altres pensam que no.

Dins els que sí en formen part, que són pràcticament els del
títol 1, hi ha una sèrie de modificacions de taxes: modificació
de la Llei 11/88 en distints aspectes, de jocs, d’esports..., i el
que li voldria demanar és si la modificació en general de totes
les taxes està acompanyada d’un estudi econòmic que avali que
la taxa el que fa és cobrir costos, perquè com sabem la taxa no
permet tenir beneficis. Ens agradaria saber si l’estudi econòmic
existeix i si queda garantit que les xifres que es posen responen
precisament a aquest estudi econòmic.

Li he de fer una menció de passada: he vist que en sanitat
eliminen una taxa, una taxa que en el debat de l’any passat li
varen demanar tots els grups polítics que eliminàs i el Partit
Popular s’hi va negar a llevar-la, la qual cosa demostra que tal
vegada seria millor, en els debats pressupostaris, escoltar, i
quan es troba que es té raó, encara que vengui de la part
adversària, introduir-la, perquè el que hem fet amb aquella taxa
de tancament de carnisseries és que ha estat en vigor durant un
any i després s’ha vist que no tenia sentit, com es va dir en el

debat de l’any passat, i enguany es lleva. Benvingut sigui per
les nostres teories, Sr. Conseller.

Jo pens que en el tema d’adquisició d’habitatge no es fa cap
millora econòmica, però voldria que m’ho confirmàs i, en cas
que hi hagi millores econòmiques, em digués amb què es
valora.

I dins el tema que té a veure amb el tema econòmic no tenc
més a dir-li, però sí en el títol II, que hi ha una sèrie d’articles,
alguns d’ells que em tenen dubte, com són l’article 19 i l’article
20, que m’agradaria que em digués -si vol després els hi llegiré-
si formaran part de qualque llei específica o si entraran en vigor
perquè entrarà en vigor la Llei d’acompanyament i quedaran
com a articles en vigor d’una llei d’acompanyament, qüestió
que jo pens que ens duria molt a una inseguretat jurídica, ja que
en la història d’aquesta comunitat, que supòs que serà llarga,
pensem que hi haurà moltíssimes lleis d’acompanyament, si no
ens fa cas i les elimina, i seria allò de tenir una quantitat de lleis
per a poques normes a cada una de les lleis, la qual cosa em
pareix que ens indueix molt poc cap a la seguretat jurídica.

I hi ha els dos temes que ja s’han anomenat, però jo ho faré
des de la visió de la Llei d’acompanyament i no del tema
econòmic. L’“autotaxa”, una demostració més que la Llei
d’acompanyament no és una llei per fer segons quines coses.
Vostè l’any passat va voler imposar una “autotaxa”, li varen dir
que..., tots els de l’oposició li digueren que trobaven que s’ho
havia de pensar, tal vegada fent l’“autotaxa” amb una
tramitació ordinària hagués tengut més temps de veure pros i
contres, i possiblement no s’hagués arribat a aprovar, amb un
projecte de llei normal. Fet a dins la Llei d’acompanyament,
que es fa molt de pressa, passen, s’aproven i després ens
adonam que no s’hauria d’haver aprovat i enguany s’elimina.

I vaig acabant, Sr. President. I el tema que jurídicament crec
que més s’ha de vigilar i m’agradaria que em digués què en
troba, és el tema del traspàs de competències al Consell de
Formentera, perquè pensem que el tema de traspàs als consells
està regulat per llei orgànica, que és l’Estatut d’Autonomia, i en
tenim un vigor i un en tramitació que esperem que s’aprovi
abans de les pròximes eleccions. Bé, la forma en què es fa el
traspàs d’aquestes no està d’acord ni amb l’Estatut actual, en
vigor, ni està d’acord amb l’Estatut que hem proposat. Per tant,
tant si n’hi ha un com l’altre, no complirà l’Estatut, aquesta llei,
la qual cosa em pareix greu quan l’Estatut, dic, és una llei que
per a nosaltres, i per a vostè crec que també, és bàsica.

Jo crec que si contesta aquestes preguntes, i ampliaré una de
les peticions que ha fet el meu company en el tema
d’endeutament, que li demana que volem saber és el deute viu
que hi ha entre totes les empreses i la mateixa comunitat, però
m’agradaria també que ens donàs la suma de l’emissió de
deute, si és que n’hi ha, també juntament amb el deute viu de la
comunitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula per
contestar.
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EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Moltíssimes gràcies. Per contestar per ordre d’intervencions
començarem amb el diputat d’Esquerra Unida i Els Verds, el
Sr. Ramon. Jo podria compartir el plantejament, que també ha
fet el Partit Socialista, en aquest apartat, és a dir, que aquesta
compareixença hauria de ser de tipus genèric. Jo, si fos un altre
any, em comprometria a fer-ho, però seria una presumpció per
la meva part acceptar aquest tema quan estam a final de
legislatura, és a dir, que seria una total presumpció demanar
que es canviàs i que es fes una primera compareixença del
Conseller d’Economia i Hisenda per fer una presentació
genèrica. Jo crec que és molt raonada; el que passa és que
simplement no puc transmetre però no puc agafar aquest
compromís ja que hi ha un procés electoral i jo crec que hem de
ser respectuosos i no agafar obligacions que no podem complir.
Entenc i compartesc aquest tema, si fos l’any passat hagués
acceptat agafar aquest compromís i enguany crec que tots
estarem d’acord que no és el moment d’agafar un compromís
de cara a la pròxima legislatura perquè no sabem qui seurà en
aquesta cadira l’any que ve.

El tema, Sr. Ramon, de..., és a dir, vol saber una nova
direcció general. Jo per un moment he cregut, Sr. Ramon, que
m’havia oblidat qualque direcció general amb una estructura
orgànica i m’havia preocupat. Està fent una crítica d’ingressos
ficticis, d’“autotaxa”, de temes ocults... Miri, jo comprenc que
els sap molt de greu perquè potser vostès els primers anys,
enguany ja no m’ho remarquen, diuen que hi ha hagut un canvi
en el discurs del Partit Popular en determinades actuacions com
l’endeutament, que abans ho criticàvem i ara ho realitzàvem.

Però jo no puc acceptar el tema que s’oculti informació. El
primer dia quan vàrem presentar els pressuposts sobre el tema
d’ingressos de carreteres ho vaig explicar, en compareixença
pública, en aquest Parlament, davant els mitjans de
comunicació, vàrem explicar tots aquests detalls, és a dir, no
tenim res a amagar en aquests temes. Jo crec que la comunitat
autònoma i jo personalment assumesc la total responsabilitat
d’aquests temes, és a dir, seríem uns mal gestors si tenim un
conveni firmat que diu que quan es canvia la firma de l’acta de
recepció sense que en cap cas la nulAlitat que resulti, (...) que
pugui superar la quantia màxima prevista. Quan hi hagi
l’encomana de gestió s’ha de llegir tot l’article, diu que han de
presentar les factures a Madrid, les despeses al Ministeri de
Foment quan hi hagi les actes de recepció. Com que aquestes
actes de recepció seran dins l’any 2007, ho diu el conveni, i jo
crec que és l’obligació perquè, independentment, qualsevol
gestor de la comunitat autònoma no pot deixar de reclamar un
duro a un govern que s’ha compromès.

El Ministeri de Foment ho haurà denunciat, però per això hi
ha les altres vies; que vostè prejutgi que el Ministeri de Foment
té raó és la seva opinió. Però com a responsables de les
finances de la comunitat autònoma i quan el Govern central fa
unes inversions que estan al 50% per davall de la mitjana per
càpita d’Espanya, quan ens tracta com ens tracta, renunciar i no
posar aquests ingressos i no fer aquesta reclamació simplement
perquè el ministeri ho digui, crec que seria la pitjor defensa
dels interessos dels ciutadans de Balears. I mentre jo segui en
aquesta cadira, arribin els ingressos enguany o l’any que ve,

me’s igual, les posarem per continuar demostrant la nostra
voluntat d’obtenir aquests interessos, perquè estaria bé que un
govern que ens dóna menys inversions per càpita que
comunitats forals com el País Basc i Navarra, on l’Estat és
residual, encara, el que tenim firmat i el que diu un conveni que
quan estiguin les actes de recepció hem de presentar les
factures a Madrid perquè ens paguin, hi renunciem, me pareix
inversemblant, me pareixeria d’una mala gestió com a conseller
d’Hisenda no reclamar aquests doblers, Perquè bé està que ens
tractin malament, però que a més hi posem el coll, fins aquí
hem arribat. Per tant, i ho vàrem dir, arribaran els ingressos
enguany o l’any que ve, no ho sé, però arribaran, i ho vàrem dir
el primer dia, no hem anat amb ocultació en aquest tema. És a
dir que quedi molt clara la postura de què volem cobrar i que
volem que el Govern de Madrid, el Govern de Madrid no, el
Govern d’Espanya, i nosaltres de moment som a Espanya, ens
pagui el que ens pertoca; i com que hi ha un conveni i diu que
en aquestes actes és quan hem de reclamar els doblers, doncs
ho reclamam, i ho posam com a ingressos que és la fórmula
clara de posar-ho.

En el tema de l’"autotaxa", vàrem explicar per activa i per
passiva que no tenia una finalitat recaptadora, que volíem
regular el sector, i per això la llei d’acompanyament diu que si
no hi havia consens no es posaria. Vostès es varen entestar a dir
que no, que tenia finalitat recaptadora i que per això havíem
posat 15 milions d’euros, quan jo deia que no era la quantitat
el que ens preocupava. Bé, el temps per la nostra banda ha
demostrat que no teníem necessitat d’aquests ingressos, que no
era aquesta finalitat, reconec que no hem arribat al consens
necessari i per tant l’eliminam enguany, en aquest sentit.

El tema està claríssim quant als ingressos: enguany tenim
una previsió d’ingressos per al 2006, únicament de la nostra
part, de 128 milions d’euros més dels que figuraven en el pla de
sanejament; és a dir, tenim uns ingressos superiors, els
compensam amb ingressos que hi ha hagut per la major
activitat econòmica, perquè nosaltres hem aconseguit rellançar
l’economia, hi ha una major activitat econòmica i en el pla de
sanejament per a l’any 2006 teníem 2.306.000 d’euros, el pla
de sanejament que hi ha en els pressuposts, i s’han recuperat
per les altres vies. Per tant, no hi ha cap problemàtica amb els
temes d’ingressos.

A l’any 2002 l’Estat va fer unes previsions d’IVA per a la
comunitat autònoma, o a l’any 2003, més altes que les que
després varen arribar, a causa de temes com l’ecotaxa, etcètera,
que varen baixar la recaptació d’IVA; clar, i ningú va dir que
s’enganyava algú; no, escolti, es fan unes previsions
d’ingressos en funció d’unes propostes econòmiques. Parlant
d’enganyar, no els vull recordar que els pressuposts del 2003
que vaig heretar tenien una previsió de creixement del 3% i va
créixer 0,7, això sí que és enganyar. Nosaltres deim clarament
el tema, és a dir aquí hi ha una previsió, els ingressos reals han
complert el tema d’ingressos sempre per damunt del que hem
dit en el pla de sanejament.

El deute es redueix. No, el que hem dit, i agafi vostè els
diaris, és a dir que el nou endeutament és inferior al nou
endeutament de l’any passat, nosaltres mai no hem dit que el
deute es reduïa, que el nou endeutament era inferior, l’any
passat teníem 250 milions d’euros de nou endeutament i
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enguany en tenim 127. I a l’any 2008 es treballa amb la idea
que es pugui arribar a l’estabilitat pressupostària, al dèficit
zero, perquè hem passat de 380 a 250 a 127, a 127 no, a 122,
i per tant acomplim les línies del pla d’equilibri econòmic i
financer, com discutíem ahir. I des del primer dia, amb la cara
clara i alta hem dit que produíem endeutament i que nosaltres
crèiem que era millor l’endeutament a no tenir les
infraestructures, que les infraestructures fetes d’aquí deu anys
resultaran més cares que fetes el dia d’avui, sumats els
interessos. Per tant, podem gaudir d’unes infraestructures i
podem gaudir d’uns serveis millors en temes de sanitat i
d’educació, gràcies a aquesta política anticíclica que ha fet
aquest govern. És que fins i tot la Llei d’estabilitat ho diu, s’ha
de recórrer a l’endeutament quan els creixements són molt
baixos i hem de tenir superàvit quan estiguem amb creixements
per damunt de la mitjana, això és el que diu la reforma de la
Llei d’estabilitat del Sr. Solbes. Aquesta és la política lògica,
fer, com es va fer a la legislatura anterior, una política
procíclica, que a moments de baixada de l’economia aturar
ingressos, aturar pressuposts, en la meva opinió no és la millor,
però bé, no deixa de ser una opinió; en el meu cas s’ha de
seguir una política econòmica anticíclica.

En el tema de l’endeutament tant per una banda com per
l’altra, les xifres són les següents: el deute d’IVA acumulat de
CAIB més ens del sector públic, a l’any 2005, segons dades del
Banc d’Espanya, no dades nostres, perquè hem de recórrer; jo
comprenc que, com a mi se m’acusa que dic mentides i que no
es poden fiar de mi, recorrerem a les dades del Banc
d’Espanya, són 1.536 milions d’euros, és a dir, l’endeutament
net fet, nou endeutament fet el 2006 serà un màxim de 250
milions d’euros. Ahir deia que tal vegada ho poden fer 18
milions d’euros menys, però bé li sumi 250 milions d’euros i
l’endeutament del 2007 màxim que farem serà de 125 milions
d’euros. Sumant aquestes tres partides les tenen en termes (...)
95 que és el que controlam en el sector públic oficial, és a dir
que no són empreses subjectes a mercat i que si no tenen una
altra línia. Que quedi clar aquest concepte, evidentment les
dades del 2005 són del Banc d’Espanya, 2006 i 2007, com que
no estan tancats, són les previsions, és a dir, el Banc d’Espanya
evidentment actua damunt fets, no damunt opinions de futur, no
damunt previsions de futur, la dada que li he donat del Banc
d’Espanya, del 2005, que no hi hagi després dubtes.

Del tema del conveni de carreteres, el que li he dit, és a dir,
escolti, nosaltres el conveni de carreteres creim que el
cobrarem, creim que hi ha un conveni que diu que en el
moment en què es facin les actes de recepció, s’han de
certificar i enviar la factura a Madrid. Doncs això ho hem de
reflectir en els pressuposts.

El tema del consell de Formentera i finançament.
Evidentment, tant vostè com el diputat Sr. Boned i com després
també el Sr. Alemany hi ha fet qualque referència, no hi ha cap
partida perquè és un ens que no està creat, és a dir, no és que no
l’hagin trobada, és que no hi és. Sense cap dubte ho vàrem dir
a les compareixences públiques, crec que no podem posar una
partida perquè no hi ha l’ens, avui no és en vigor el consell de
Formentera. El consell de Formentera, previsiblement, jo crec
que es crearà més de 45 dies després de les eleccions, no sé
què, doncs a finals de juliol tocarà fer-se, quan hi hagi la presa
de possessió; i per tant, a partir d’aquest moment haurà de tenir

el finançament corresponent. El finançament evidentment, per
això hi ha la disposició a la llei d’acompanyament, perquè ha
de ser per llei, aleshores aquí la disposició i també la llei
d’acompanyament diu que aquesta comissió mixta tripartita,
paritària, Consell Insular d’Eivissa i Formentera, Ajuntament
de Formentera i Govern balear, fixaran els criteris d’aquest
tema. D’on sortiran aquestes partides? La secció 32, de tota la
vida ha estat ampliable i per tant no hi ha problemes de partida
pressupostària. En qualsevol cas, les xifres que tenim avui
provisionals, perquè no està firmada cap acta en aquest tema;
parlam que per despeses de transferències la negociació està
envoltant, i parl de memòria perquè no he duit les dades aquí,
parlam d’uns 3.600.000 euros del tema del consell de
Formentera. Per tant, hauríem de dotar una partida d’1,5
milions d’euros, hauríem d’ampliar aquesta partida amb 1,5
milions d’euros per fer front a les despeses d’aquesta part; per
tant s’ha de tenir en compte que una part d’aquest milió i mig
no serà totalment nou i per això no ho podem pressupostar i no
ho podem dir, perquè evidentment el Consell Insular d’Eivissa,
una vegada separat, se li hauran de disminuir algunes partides,
és a dir, no tot serà partida nova cap al Consell de Formentera
i el Consell Insular d’Eivissa tendrà les mateixes partides que
abans, aquest és el tema i per això hi ha aquesta comissió
tripartita.

I després hi haurà una sèrie d’inversions extraordinàries de
primera instalAlació, que aquestes inversions extraordinàries de
primera instalAlació s’estan avaluant entre 1 milió i 2 milions
d’euros, crec 1.800.000 euros, i perdoni que pugui ser molt
exacte, perquè parl de memòria, perquè no era un tema que
dugui les dades exactes, però crec que no m’equivocaré molt si
dic sobre 1.800.000 euros de despesa de primera instalAlació
que s’hauran de dotar entre l’any 2007, com pot ser si volen
comprar un vehicle per al president del Consell de Formentera,
es necessita una barca, es necessita una furgoneta, ordinadors
per al personal d’allà, s’hauran de fer algunes obres, a això li
dic despeses de primera instalAlació. Una part es dotarà dins
aquest 2007 i la restant dins el 2008 i després s’estan negociant
unes inversions a posteriori per a quant hagi elegit, perquè
l’illa de Formentera es doti, tengui les infraestructures que li
corresponen. I aquest és el tema de com està avui el Consell de
Formentera, és a dir, evidentment, com diu la llei
d’acompanyament, aquesta comissió tripartita, que és l’acord
que hi havia, i paritària doncs hauran de concretar aquestes
xifres.

Per contestar més concretament al Sr. Boned, a part dels
temes generals, en el tema d’R+D+I me diu que no es veuen els
resultats. Bé, en el 2004 vàrem pujar unes dècimes en el
percentatge del PIB; la darrera dada que tenim és, per exemple,
que en publicacions abans, és a dir, fa dos anys, érem la darrera
comunitat autònoma, ara ja no som la darrera, som la tercera
per darrera en publicacions. No són dades per tirar coets, és
una assignatura pendent que tenim. Milloram poquet a poquet
i milloram i com hem dit, nosaltres, jo personalment vaig
prendre la decisió de no retocar res dels plans d’R+D que havia
fet el Sr. Tortosa, el qual torn a felicitar públicament pel seu
nomenament com a director d’oceanografia a nivell estatal,
com d’espai i innovació, l’únic és que les hem anat potenciant,
molta més dotació com he dit abans i fent una aposta decidida
i després millorar molt en el pla de ciència i tecnologia. Però
totes les línies s’han continuat i s’han millorat, és a dir, s’han
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creat moltíssimes línies noves més. I això du unes petites
millores que, evidentment, quan aconseguim implicar el sector
privat, es veurà; clar, les dades aquí es tenen, perquè són dades
de l’Institut Nacional d’Estadística amb dos anys de retard, ara
veurem les dades del 2005 a finals d’any si hem aconseguit
també fer aquestes millores que dèiem abans.

Me feia demandes en el tema de capítol 6, aquest tema.
Miri, oferta de (...) 67.000 euros, de Ramon i Cajal, 252.000,
incorporació de tecnòlegs i tècnics, 153.000; el conveni (...)
490.000. En el tema del Centre d’Investigació i Turisme, 2
milions d’euros hi ha; nova convocatòria de centres
tecnològics, 500.000 euros; el sistema d’observació costera, hi
ha una partida de 800.000 euros; ajuda a projectes europeus,
150.000, per ser concret i telegràfic en aquest tema. Això era
d’R+D.

Dins el programa 521A hi van els projectes d’inversions en
telecomunicacions, l’expansió de la banda ampla i ajudes a
PIME per al tema de noves tecnologies.

Dins el programa 521B, el capítol 6 d’inversions, van a
projectes d’inversió d’administració digital, el tràmit telemàtic,
firma digital, pagaments telemàtics, factura telemàtica. En
aquest tema d’administració digital telemàtica crec que són
1.200.000 euros el que tenim l’any que ve. Són les partides
principals de capítol 6 d’aquestes dues direccions generals.

L’increment de pressió fiscal, evidentment, a un any que
eliminam l’impost de successions, no és un tema que
correspongui. La pressió fiscal si parlàssim en termes molt
tècnics, però bé, no voldria caure en aquesta trampa, sempre es
refereix a l’impost, no fa referència als imposts indirectes, sinó
als imposts directes, si parlàssim en termes tècnics, és a dir, no
voldria entrar en aquest tema perquè ja basta qualque debat i
algunes paraules que no treim en el Parlament. Per tant, com
que hi ha una reducció claríssima dels imposts directes per
l’eliminació de l’impost de successions, la pressió fiscal cau, és
evident, això amb un terme tècnic. Però bé, en el conjunt la
pressió fiscal no ha anat pujant perquè la població ha pujat molt
a les Illes Balears, hem tengut increments de població i això ens
ha duit un major tema; l’increment d’activitat del turisme, els
milions de turistes que hem recuperat ens du una millora en
l’IVA i per això tenim majors recaptacions, però no significa
que siguin els ciutadans de Balears qui les paguin; que la
millora de l’activitat econòmica ens du aquest tema, si tenim
més turistes tendrem majors ingressos, per exemple pel
concepte d’IVA, o amb cerveses, l’impost de cerveses, del
tabac, això significa major pressió fiscal per als ciutadans de
Balears? No, per això li deia que quan parlam en un terme molt
tècnic, està claríssim que la pressió fiscal damunt imposts
directes baixa i jo crec que en el conjunt és totalment neutre
que hem anat dient, gràcies a l’eliminació d’imposts que hem
fet.

En qualsevol cas, (...) el Partit Socialista, és a dir, la
reforma que fa el Sr. Solbes, és la pressió fiscal directe, és a
dir, d’imposts directes; baixa l’IRPF i baixa l’impost de
societats i això li ho aplaudesc. Entenc que Esquerra Unida
manté un discurs coherent i està en contra sempre de la baixada
dels imposts directes, val, i és respectable com totes les
opinions; però en el cas del Partit Socialista, compartim que la

baixada se sol fer més en els imposts directes que amb els
indirectes, es pugen els imposts indirectes i es baixa amb la
reforma que es fa sobre l’impost de societats, que ja dic, que jo
suport, perquè pràcticament les primeres passes és donen sobre
les PIME, i en l’IRPF, la pena és que les rendes mitjanes són
les que no baixen, que baixen les altes i les baixes i les mitjanes
no baixen, però bé, benvinguda sigui qualsevol rebaixa fiscal.
Però venc a dir que la tendència a Europa, on governa tant la
dreta com el Partit Socialista, és de rebaixa en aquest tema i per
tant aquí no feim coses distintes del que fa el Sr. Solbes.

Me deia que ens vanagloriem que, bé que ens vanagloriem
no, perdoni, no ha dit això, és a dir que anem a anunciar que
eren uns pressuposts socials; doncs miri, la despesa social (...)
totes les funcions del pressupost, a les funcions 3 i 4, és on
venen determinat el tema social. I ja li dic d’antuvi perquè
supòs que sortirà en el debat de l’esmena a la totalitat que
presentaran supòs vostès, perquè ja sàpiga el que li contestaré
quan me diguin això, escolti, això és un sistema de fer-ho
comparatiu amb la resta de comunitats autònomes, ho podria
fer comparatiu amb l’Estat, dir-li que nosaltres és el 70 i
busques i l’Estat el 50, però tenim competències distintes i no
seria honest. Però amb la resta de comunitats autònomes sí que
tenim competències iguals, amb la majoria d’elles, algunes
tenen justícia que nosaltres no tenim, etcètera. Bé, doncs les
comunitats del Partit Socialista, dues comunitats que li puc
donar la dada, per què deim que els nostres pressuposts són
socials? Perquè nosaltres, si incloem el tema de les
transferències de temes socials, seria 72,9, si no vol incloure
aquestes 71,9, Extremadura ho té al 66 i Andalusia al 64, som
de les comunitats autònomes que pressuposten més social,
perquè és l’únic comparatiu que tenim. Què fan la resta de
comunitats autònomes? I en aquest tema estam per damunt de
la mitjana, i li he dit dues comunitats per no anar a les
comunitats del Partit Popular, governades pel Partit Socialista,
i estam 7 punts per damunt. I estam 7 punts per damunt perquè,
a més, estam molt mal finançats, però seria un altre debat, però
la realitat és aquesta, per això són uns pressuposts eminentment
socials.

Del tema del consell de Formentera esper que la contestació
que he explicat serveixi.

I el tema del Sr. Alemany, en primer lloc, moltíssimes
gràcies, per les seves paraules a títol particular. Entenc que
totes les discrepàncies polítiques són lògiques i legítimes i que
això no pot deteriorar les opinions i els tractes personals que
evidentment compartesc amb ell del coneixement que tenim de
fa anys. Diu del tema de la llei d’acompanyament. El que ha dit
a un moment determinat, la llei d’acompanyament neix mentre
el Sr. Solbes era ministre, perquè es posaven moltes coses a la
llei de pressuposts que no corresponien i aleshores és quan el
Tribunal Constitucional diu que això no és constitucional, i
aleshores en aquell moment es fa una llei d’acompanyament,
perquè si es du la llei de pressuposts s’ha de ser molt estrictes.
Ara també s’ha de dir que el Partit Socialista i el Sr. Solbes
l’han eliminada a Madrid, jo comprenc que és una opinió que
la llei d’acompanyament es pot eliminar i és una decisió del
govern, però no és un tema anticonstitucional. És a dir, el que
és anticonstitucional és si no es du llei d’acompanyament
incorporar a la llei d’acompanyament temes que no siguin
estrictament pressupostaris.
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M’entén molt bé i jo sé que la discussió de l’Estatut, quan
jo hi participava, era un tema que es volia posar a l’Estatut per
part del Partit Socialista que hi hagués llei d’acompanyament.
Jo crec que aquest no és un tema d’Estatut, és un tema de
decisió de govern.

Totes les taxes duen el seu estudi econòmic, són en els
pressuposts entrats i la memòria econòmica la tenen a la seva
disposició i evidentment totes, absolutament totes.

Me diu el cas de la taxa de sanitat, bé, nosaltres creim que
era una taxa que el que feia era que la gent no s’actualitzàs i no
fes el canvi de domicili per no haver de pagar la taxa i s’ha
eliminat, i si vostès ho varen dir l’any passat, doncs miri, amb
un any de retard ho feim.

En el tema de l’adquisició d’habitatge, des del punt de vista
fiscal no hi ha cap millora; l’únic que hi ha una petita millora,
no d’índole fiscal o econòmica, sinó de tramitació, que també
ho és. Abans la reducció de l’impost de transmissions
patrimonials del 7 al 3% per a menors de 36 anys s’havia de fer
per petició subrogada i era via devolució després i ara ho feim
d’una forma automàtica, que ja pot liquidar el 3%, etcètera, és
a dir, una simplificació de tràmits, és un benefici, però no hi ha
cap mesura. Les mesures d’habitatge les explicarà la consellera
d’Obres Públiques quan vengui.

El tema dels articles 18 i 19 és que no, o 20 i 21. El tema
dels productes ceràmics, sí, no sabia a què feia referència,
record perfectament aquest tema; el que deim és que les
empreses de teuleres, productes ceràmics, materials de
construcció que acompleixin tres requisits, han de passar un
estudi i han de presentar un estudi ambiental i han de tenir
aquesta certificació. No sé quina és l’aclariment que vol, és a
dir, empreses que acompleixin tres requisits d’una certa
producció, és que no ho tenc aquí davant, fa referència a
producció diària, a tres paràmetres, que si acompleixen aquests
tres paràmetres han de tenir aquesta certificació mediambiental.

I l’article 21 fa referència a la modificació de la Llei de
ports. La Llei de ports, que és una llei recent, s’han vist una
sèrie d’entrebancs que eren els següents: en uns casos hi havia
taxes que eren més cares que en els ports de Balears i per tant
s’han reduït i s’ha anat a temes més pareguts, i en altres casos
hi havia taxes que no s’havien posat i que eren ilAlògiques. En
aquest cas, m’estic referint, per exemple, quan es vol filmar una
pelAlícula o un reportatge publicitari dins dels ports de l’Estat
es cobra, hi ha una taxa per a aquests temes i en els ports de
Balears no n’hi havia; aleshores s’havia desplaçat tota la
demanda cap aquí i no se’n treia cap benefici als ciutadans i
llavors es quedava, hi ha una taxa per a aquests temes. I al
contrari si són temes de tipus cultural, etcètera, o d’una altra
administració que en faci ús, està exempta la taxa, és a dir, el
que s’ha anat adequant en funció de la demanda. També sé que
s’ha emprat el Consell de Navegació i Ports, bé, aquí és Consell
Assessor de Ports per donar cabuda a més membres, s’ha
ampliat el nombre de membres del Consell Assessor de Ports
perquè hi pugui haver major representació de confraries de
pescadors, és a dir, s’ha augmentat me pareix en 10 el nombre
màxim de membres del consell assessor. Però la veritat és que
crec que són dues, i aleshores, en qualsevol cas, com sempre
diu una disposició addicional, el que aquesta llei modifica ho

deroga a la llei anterior, per tant queda integrat dins el tema de
la llei anterior.

I crec haver contestat a tot, però com que hi ha un segon
torn, qued a la seva disposició.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, Sr. Ramon
vol fer ús de la paraula? Té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, ha dit vostè que
l’autotaxa la varen explicar per activa i per passiva; si, per
activa, per passiva, varen enganyar una vegada, enganyaren una
altra, varen crear un impost a la llei d’acompanyament, un
impost que ha dit ara, i vàrem dir algunes altres vegades, que
anava per regular el sector, i és una cosa curiosa que el sector
es reguli via impost. L’impost no s’ha posat en marxa, el sector
segueix igual de regulat o de desregulat que estava i el que
sempre havíem pensat, ho ha reconegut vostè, era un ingrés
fictici. Un ingrés fictici per, a més ho ha dit així clarament,
evitar conseqüències i aquest ingrés fictici es posava
concretament per enganyar el ministre d’Economia de l’Estat,
ho ha dit així. I es posa això perquè no hi hagi conseqüències
pressupostàries.

Jo li faria una comparació amb un fet que ha passat no fa
gaire aquí a Palma: un alt càrrec de la Guàrdia Civil que va fer
unes factures d’una despesa que pel que es veu s’havia fet, però
ho va posar d’una altra manera, deia: muy legal muy legal no
es, perquè sembla que havia posat falsedats, bé, va tenir una
destitució fulminant. I aquí que fa tota la ficció d’incloure 30
i busques d’articles, una regulació detalladíssima, una polèmica
forta en el carrer, enfrontaments amb les organitzacions i diu
que ens regula el sector dels cotxes de lloguer; a veure, no hi ha
cap regulació dels cotxes de lloguer, ha passat un any, no n’hi
ha cap i l’ingrés fictici es reconeix que era un ingrés fictici i es
retira. Home, si per una petita factura que no era muy legal muy
legal hi ha una destitució, jo no sé què hi hauria d’haver-hi en
aquest cas. Però vaja, diu, muy legal muy legal tampoc és i muy
ético muy ético tampoc, Sr. Conseller, de ver, crec que tampoc.
Bé, això pel que fa a aquest ingrés fictici.

Conveni de carreteres. Està molt bé el seu míting
reivindicatiu de cara a Madrid, està molt bé, curiosament quan
governava el PP quan no n’hi havia de mítings reivindicatius.
Jo crec que el Govern de Madrid ha de finançar la comunitat
autònoma, ha d’aportar més del que aporta, estam d’acord, ha
d’aportar més. I els convenis estan per complir-se per part de
tothom, Sr. Conseller, per part de tothom. Vostè sap que l’han
incomplert sistemàticament, i diu: bé, és que hem de passar les
factures quan s’acabin les obres. Sí, però és que no tenen res a
veure les factures amb el que hi havia en el conveni, i vostè sap
que el conveni està resolt i vostès aconseguiran o no
aconseguiran que qualque dia es reconegui, però ara no n’hi ha
de conveni. Les decisions administratives són executives en el
seu moment, des que està resolt no n’hi ha de conveni, Sr.
Conseller, no n’hi ha. No sé si aconseguiran en el futur, via
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judicial, via negociació, no sé què, ara no n’hi ha, i aquestes
factures no tenen res a veure amb el que hi havia en el conveni,
sinó que s’han llançat.

Per tant, a veure, li diré d’una altra manera, és amagar
endeutament real, real, perquè les partides de despeses sí que
es gasten, els ingressos no hi són i per tant s’amaga
endeutament.

Bé, vostè dóna per bona la xifra del Banc d’Espanya, si ho
he apuntat bé, que 250 milions d’euros més per al 2006 i 125
per al 2007. En això vostè inclou també tot el deute generat per
empreses públiques, tot l’organigrama aquest depenent de la
comunitat autònoma? O sigui, saber si l’inclou o ens en
trobarem més?

I si vostè inclou aquests suposats ingressos, que no hi seran,
i al final es converteixen en això, en deute, perquè efectivament
sí que s’ha gastat però no s’ha ingressat.

I ja evidentment li he dit una altra cosa que don per suposat
que vostè no ho compta, però que és un endeutament real, li he
dit que tenim ara mateix i sobretot al llarg de l’any que ve, totes
aquelles obres acabades sobre les quals no s’ha pagat ni un
euro, perquè es fa una ficció comptable també, això no són
plurianuals ni coses així, no, això és endeutament real, el que
les empreses han construït i no han cobrat, ho cobraran
evidentment, i amb interessos, això és deute que hem generat
ja. Clar, lògicament aquí no la comptabilitzen però tot això és
una hipoteca sobre els futurs governs que hi hagi en aquesta
comunitat molt important que m'hauria agradat tenir una
valoració de costs reals, del que suposarà, des de la perspectiva
de la Conselleria d'Hisenda, però que m'imagín que no tendré
resposta tampoc, i bé, ens veim obligats tots a fer els nostres
propis càlculs, amb possibilitat de més error, perquè no tenim
els mateixos mitjans que té el conseller d'Hisenda, però tot això
és un deute que s'ha generat, des d'aquest govern, aquesta
legislatura, i que crec que és una hipoteca, com dic,
importantíssima i que ens agradaria tenir una quantificació més
oficial i més real del que suposa tot això.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Vol contestar ara, Sr. Conseller?, té la
paraula.

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

Sí, evidentment vull contestar, perquè el del Sr. Ramon ...,
no voldria mesclar-ho amb les intervencions dels altres
portaveus, si vostè no entenc el que dic i em compara no sé
quin tema d’un responsable de la Guàrdia Civil i no se’n va
directament al jutjat en sortit d’aquí, no té cap credibilitat. Que
em digui que jo faig ilAlegalitats, per aquí no hi passam. Si
vostè creu que jo faig una ilAlegalitat, vagi a la Fiscalia. Per
tant, dir que aquests temes són ilAlegals i que des de la
Intervenció molts alts càrrecs del Govern i molts de funcionaris
han actuat en la ilAlegalitat, és molt greu i, per tant, actuï en
conseqüència, si en té proves i, si no, retiri el que ha dit. No

vull contestar res més d’aquest tema i, evidentment, no voldria
confondre aquest torn amb la temàtica dels altres portaveus
que, almenys, no usen temes d’ilAlegalitats i comparacions amb
fets delictius. Una cosa són les opinions i l’altra que vostè em
compari amb un responsable de la Guàrdia Civil que ha
presentat, segons vostè diu, unes factures falses, perquè jo no
sé res d’aquest tema. Aquí no hi ha cap factura falsa, Sr.
Ramon.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Ara, atès el malentès que s’ha
produït amb el Grup Parlamentari PSM, per la modificació de
l’horari d’aquesta compareixença, ... li anava a dir si vol fer ús
d’aquest torn per formular algunes preguntes concretes al
conseller, li anava a donar la paraula. Té cinc minuts, com és
lògic, per formular preguntes concretes al conseller.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Atès que el malentès, segons
veim, ha estat del nostre grup, evidentment no els ocuparé,
aquests cinc minuts, i no entraré en un debat perquè ja el
tendrem d’aquí a un parell de setmanes, sobre si el deute real i
el deute oficial entenem el mateix el conseller i una servidora.
Sí que moltes de les coses que he sentit, ja quan preguntaven
els altres diputats, per tant em donaré per assabentada de
moltes coses, però el que sí volia demanar són dues preguntes
molt concretes.

El tema de la Llei de capitalitat de Palma que diu la Llei de
pressuposts, les despeses per Llei de capitalitat són
exclusivament a la Conselleria d’Interior, allà on diu “relacions
amb corporacions locals” o a altres seccions del pressupost hi
ha despeses destinades a aquesta llei que encara no està
aprovada, però que supòs que el Govern deu esperar aprovar
abans dels pressuposts?

I després també el conseller havia anunciat públicament que
hi havia una partida molt important per desenvolupar la Llei de
dependència, que és de l’Estat, però que la comunitat hi posaria
els doblers, a veure a quins centres de cost s’ha adjudicat, és
només dir a quines conselleries s’han adjudicat aquests doblers
que vàreu anunciar que hi havia per desenvolupar aquesta llei.

I ja finalment, la veritat és que hem de tornar a rellegir les
lleis, però entenem que amb la llei d’acompanyament es
traspassa als ajuntaments la potestat per donar permís per a
centres comercials d’aquests més grans, m’entén el que vull
dir?, aquella potestat que tenia el Govern de grans empreses
comercials, si es traspassa als ajuntaments o no, perquè ens ha
semblat entendre, evidentment ho hem de llegit i mirar amb
experts, a veure si això és així.

I moltes gràcies i perdó per la descoordinació.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Sr. Boned, pel Grup
Parlamentari Socialista, té un temps de cinc minuts.

EL SR. BONED I ROIG:
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Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, evidentment
discrepam amb la manera d’entendre el pressupost, però
pensam que això és normal perquè, si no, o jo estaria al PP o
vostè estaria al PSOE i no és el cas, per tant, és normal que
discrepem i que entenguem el pressupost i la gestió de maneres
diferents, sempre dins l’evident respecte que crec que tots els
diputats i els càrrecs públics ens hem de tenir uns als altres.

Hi ha alguna pregunta que no ha contestat. El Sr. Alemany
li ha preguntat concretament pel tema de l’emissió de deute,
crec que no n’ha comentat res. Jo li havia formulat una
pregunta concreta sobre l’objectiu 1 del programa 613A, de
gestió i inspecció de tributs, que tampoc no ens ha contestat.

Com li deia, interpretam tot de manera diferent,
evidentment al tema dels ingressos també ho feim. Vostè ens
diu, ens ha dit a la seva resposta a la nostra primera intervenció,
que no té preocupació pel tema dels ingressos, perquè al final
les liquidacions de pressuposts demostren que havent ingressat
més del que tenia previst inicialment en la presentació i
aprovació de cada un dels pressuposts, però això no vol dir que
el que es fa s’ajusti a la realitat, i així entenem que hauria de ser
quan un presenta i aprova un pressupost, ho dic jo perquè em
sembla recordar que l’any passat, a aquesta mateixa
compareixença, vostè va reconèixer que si bé es podia donar el
cas de determinats ingressos previstos al pressupost, no s’hi
arribàs, però que en canvi n’hi havia d’altres dels quals vostè
era conscient que es produirien, però que ni tan sols figuraven
en aquest moment als pressuposts. Clar, això li dóna a vostè un
marge, però és un marge en el qual juga amb avantatge perquè
no són dades que presenti als pressuposts, per tant a vostè li
permet jugar sense el coneixement previ dels grups de
l’oposició en tot aquest tema d’ingressos.

Quant a la partida concreta del tema del 174 milions
famosos del Conveni de carreteres, previst com a ingrés en
transferència, repetir-li el mateix, que és un conveni que està
resolt i, evidentment, jo no posaré en dubte que vostè tengui o
no l’obligació d’incloure-ho en aquest pressupost perquè
tenguin aspiracions que a un moment o a l’altre puguin arribar
aquests 174 milions, però el que és molt clar és que vostè, com
jo mateix, sap que la previsió d’aquest possible ingrés està feta
tenint en compte un contenciós interposat pel Govern balear en
reclamació d’aquesta quantia al Ministeri de Foment, sap com
jo que els contenciosos no se solen resoldre d’un any per
l’altre.

Una pregunta que no ha contestat tampoc a la primera
intervenció meva és, vostè, conscient que no rebrà aquests 174
milions, com té previst substituir aquest ingrés, perquè
evidentment sí està prevista una despesa a compte d’aquests
174 milions.

Formentera. És curiós, són curioses dues coses, jo crec que
al Consell d’Eivissa no sé si li farà molta gràcia saber que ja té
previst, o si n’és conscient, que perdi part del que rep en
aquests moments, que no tot anirà a compte de les aportacions
del Govern, no ho sé, jo no ho poc en dubte, Sr. Conseller, dic
simplement si el Sr. President del Consell d’Eivissa n’és
conscient i ho sap. I, en segon lloc, vostè em diu que no es
poden posar partides de finançament previst per a un consell
que no existeix. La meva pregunta, Sr. Conseller, és, no es

poden posar partides de finançament al pressupost, però sí es
poden aprovar unes transferències per a un consell que tampoc
no existeix? Aquí estam incomplint d’alguna manera les
previsions. El correcte, li ho repetesc, el correcte hauria estat
que es complís el que estava previst, és a dir, una llei de
transferències on figurassin les competències específiques que
es transfereixen i el finançament previst per a cada una
d’aquestes competències, això hagués estat el correcte. Ara,
què tenim?, la meitat sí, la meitat no, una cosa la feim per llei
d’acompanyament, l’altra, que li deia als pressuposts, no hi és,
vostè reconeix que no hi ha ni un euro en concret per a aquesta
qüestió i ens crea un cert dubte de quin és el desenvolupament
final d’aquest tema.

Jo entenc la seva postura sobre el tema dels imposts,
directes, indirectes, nosaltres, crec que ja li vaig dir en el seu
moment, ni criticam ni hem posat en dubte les bonances de la
seva proposta quant a la reducció del tema de la modificació de
l’impost de successions i donacions, que suposarà una rebaixa
en ingressos, en aquest cas, no ho hem posat mai en dubte, però
sí li dic una cosa, que és casual o no que aquestes bonificacions
i aquestes reduccions solen ser per a grups reduïts i els
increments se solen produir, que són els imposts indirectes,
afecten a tots, i vostè ho ha dit, no tan sols ..., perquè hem
parlat també dels turistes, és clar, si afecten els turistes vol dir
que afecten tots els ciutadans, no a grups reduïts, i si llavors, a
més a més, feim la comparativa del que es deixa d’ingressar per
les bonificacions i reduccions i allò que s’incrementa per
l’augment dels imposts indirectes, no sé si el que es fa és cercar
un equilibri o, en realitat, si s’incrementa la pressió fiscal, les
famílies li puc assegurar, les famílies que han de treure de les
seves economies familiars moltes vegades ja deficitàries de per
si, quan han de pagar imposts li puc assegurar que no fan
diferència entre directes i indirectes, ells saben que han de
pagar i que paguen imposts, la resta no els acaba d’importar
gaire ni els preocupa, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Vaig acabant, efectivament.

El tema del 71% de pressuposts socials. Miri, evidentment,
repetesc, vostè farà els seus comptes i haurà deduït aquest
percentatge, ens resulta difícilment creïble que el gran titular
d’aquest pressupost sigui que és social amb aquest percentatge
quan percentualment dues conselleries importants dins el que
es podria considerar com a social, com són Educació i Cultura
i Salut, repetesc, percentualment són inferiors a l’any passat, al
pressupost del 2006. A no ser que ara el gran titular vulgui ser,
no sé si realment és perquè realment és així o perquè hem
buscat un titular per intentar amagar altres qüestions que no
interessa que surtin d’aquests pressuposts,.

I, per acabar, sobre el tema de l’autotaxa, el que es va dir i
el que no es va dir. Vostè no sé si ha dit o no que era per
enganyar el ministeri, els mitjans de comunicació ho han
publicat, però el que sí és segur és que vostè, i si no, també em
digui si ho ha dit o no, va aprovar aquesta autotaxa per no
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haver d’aplicar el cèntim sanitari que sí figura dins el pla
d’equilibri. Només pregunt si això ho ha dit o no ho ha dit. 

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltíssimes gràcies, molt especialment pel to d’aquestes
dues intervencions.

Sra. Mascaró, la llei de capitalitat es troba en tramitació i,
per tant, està subjecta a l’aprovació o no d’aquest parlament,
com és lògic. Em fa la pregunta concreta si hi ha alguna altra
partida a altres conselleries a part de la Conselleria d’Interior.
Hi ha un concepte de llei de capitalitat, una altra cosa són les
inversions territorialitzades que es fan a altres inversions, però
aquest concepte és a la partida de la Conselleria d’Interior,
aquesta partida de 30 milions d’euros, hi ha una disposició dins
els pressuposts i d’aquesta partida s’ha de deduir el fons de
cooperació municipal, supòs que ho ha vist, però li aclaresc.
Com a tal llei de capitalitat, això no significa que no hi hagi
altres inversions que faci la comunitat autònoma dins de Palma.

El tema dels 21 milions d’euros, concretament aquests
milions de la llei de dependència són a la Conselleria de
Presidència, això, com vostè ha dit molt bé, té finançament de
50% estatal o de 50% de la comunitat autònoma, és igual, tanto
monta monta tanto, per tant una part ve de transferències de
l’Estat, com és lògic, i per altra banda l’aportació de la
comunitat autònoma, però totes les partides, si no record
malament, són dins la Conselleria de Presidència.  I aquest
increment de 21 milions d’euros és una de les partides que és
dins el que dèiem, 3 i 4, que augmenta els pressuposts socials
respecte de l’any passat, a més d’Educació i Sanitat,
evidentment aquest tema de dependència és un tema social.

De la llei d’acompanyament em feia una referència, dins el
tema de comerç, si traspassàvem competències als ajuntaments.
No es traspassa cap competència, el que fa la llei
d’acompanyament en aquest tema, per a grans superfícies
comercials, és que puguin declarar barriades, pobles o ciutats
saturades, que això sí que seria una competència municipal, i
en aquest cas si es declaràs, per posar un exemple, una barriada
ics de Palma, zona saturada seria competència municipal i, per
tant si s’hi volguessin establir comerços de més de 150 metres
no es `podrien establir fins que hi hagués baixes dins aquesta
zona o barriada que s’hagués declarat zona saturada, noves
llicències d’obertura fins que no hi hagués baixes. És donar
capacitat als ajuntaments, però no toquen altres temes de grans
establiment, que continua sent competència de la comunitat,
encara que per a actuacions inferiors de comerços de més 150
metres però que no necessiten autorització, que no són grans
superfícies, que són a partir de 600 metres, com vostè sap, en
aquests casos els municipis puguin actuar. És simplement en
aquest tema de poder declarar zones saturades i que no es
puguin obrir nous establiments comercials dins aquesta zona
saturada, establiments de més de 150 metres fins que hi hagi

baixes i que evidentment s’hauria de fer un registre de peticions
per anar per ordre, que no fos discriminatori a qui es donen
aquests temes.

Sr. Boned, sobre el tema 613 de tributs, demanaria al
director general que contestàs.

EL SR. PRESIDENT:

Podrien donar-li un micròfon, per favor? És que si no, no
quedarà enregistrat per al Diari de Sessions.

Sí, contestarà el Sr. Director General de Tributs.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTS (Jorge
Sainz de Baranda):

Sí, gracias. En este caso, lo que es la reducción de la
presión fiscal indirecta que se está reflejando aquí no tiene nada
que ver con los impuestos indirectos, es decir la reducción de
la presión fiscal indirecta es reducir todos los trámites que el
ciudadano tiene que hacer para pagar impuestos, pero nada
tiene que ver con la presión fiscal directa o económica que
afecta tanto a impuestos directos como a indirectos. Por eso, en
lo que es la gestión e inspección de tributos, todo lo que hay es
(...) que llevan a cabo toda la actividad de presentación de
documentos, presentación vía telemática, desarrollo del portal
web, etc., nada que ver con la reducción de la presión fiscal
indirecta como tal.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol continuar, Sr. Conseller? Té la paraula.

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

Moltes gràcies. En el tema del nou endeutament de l’any
que ve, la previsió que hi ha són 122 milions d’euros, d’aquests
46 milions estan dins els pressuposts de la comunitat autònoma,
nou endeutament, la partida total és de 90 i busques, perquè
serien aquests 46 de nou endeutament més els 42
d’amortitzacions que hi ha i, per tant, si anam al tema
d’ingressos financers per aquest capítol veurem que són 90 i
busques, 42 milions d’euros corresponen a l’amortització que
hi hauria dins l’any 2007, per tant nou endeutament via
comunitat autònoma són 46 milions i els 70 i busques restants
són dins el sector públic que en termes del Ministeri
d’Economia i Hisenda i de l’IGAE computa.

El tema dels ingressos, si són ficticis o no. Els ingressos
sempre són previsions, nosaltres, quan el Ministeri ens passa
una previsió dels ingressos d’IVA i IRPF, si han estat majors
o inferiors, ens l’hem menjada, nosaltres no podem canviar
l’endeutament perquè l’IRPF ens arribàs menys del previst,
incrementarem l’endeutament, al pla de sanejament tenim uns
límits fixats i en funció d’aquests ingressos haurem d’adequar,
però mai canviar les partides. Els ingressos són previsions i,
com a tal previsions els hem de prendre. Vostè em diu que ja
l’any passat anunciàvem que ..., nosaltres prevèiem uns
ingressos que no havíem posat. Escolti, és que el principi
comptable de prudència cal aplicar-lo al tema dels ingressos i
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al tema de l’autotaxa que em tornen a treure, nosaltres sempre
havíem dit que no era un tema fiscal, que havíem posat uns
ingressos, però com que sabíem que no era l’important els
ingressos, per tant se’n podien donar menys, havíem actuar amb
criteris de prudència, com s’ha tornat a demostrar i veurem a la
liquidació d’enguany que dins la nostra gestió els ingressos són
majors, i és un criteri que continuam. És evident que en el tema
de carreteres, i li contest a aquesta pregunta, continuam fent les
previsions d’ingressos amb molta prudència.

El fet de rebaixar l’impost de donacions, no sabem
exactament com actuarà, el fet de baixar-lo d’un límit del 41%
al 7% pot fer que hi hagi més donacions, jo crec que sí, però
hem fet una previsió no amb unes perspectives a l’alça, per tant
que facem previsions amb AJD, amb l’impost de transmissions
patrimonials inferiors a la recaptació d’enguany, és un tema de
prudència, però també és un tema que han de tenir marges,
perquè hi podria haver qualsevol circumstància que frenàs
l’economia, esperem que no sigui així, per tant cal actuar amb
prudència.

I amb el tema dels desequilibris finals sempre es pot actuar,
perquè els ingressos millorin, que estiguem tranquils amb les
previsions de carreteres, però que sí demostrar la ferma
voluntat de cobrar el tema de carreteres, pot ser que els
ingressos siguin millors, com està passant any rera any, perquè
la previsió de creixement econòmic prevista la revisem a l’alça
com hem fet enguany i doni els increments majors, per tant
aquest tema de carreteres es podrà començar per aquest tema,
els pressuposts de vegades no s’executen al cent per cent, de
vegades l’execució pressuposta`ria és el 98%, no ens hem de
preocupar d’aquest tema perquè la responsabilitat està que al
final descompten ingressos i despeses i complim l’objectiu que
tenim marcat i que no és un altre que l’objectiu d’estabilitat
pressupostària comptant aquest dèficit autoritzat que tenim pel
ministeri.

La transferència, el Consell de Formentera. Si evidentment
volguessin fer els temes com planteja el Sr. Diputat, que em
sembla molt correcte el seu plantejament, l’únic que faríem
seria (...) el Consell de Formentera perquè la tramitació d’una
llei vostè sap que seria difícil tenir-la aprovada abans d’aquesta
legislatura i, per tant no podria entrar en vigor, i no em digui
que la féssim per lectura única perquè aleshores sí que té molta
menor tramitació i molta menor possibilitat de discussió i
d’esmenes que a una llei d’acompanyament. Aquest és el tema,
és un tema que nosaltres volem assegurar que pugui estar en
vigor si s’aprova l’Estatut, jo no sé quin és l’interès del Partit
Socialista, quan amplia en el Congrés de Diputats, el termini de
presentació d’esmenes, però la nostra intenció és que aquest
tema estigui preparat. La Comissió tripartida haurà d’acabar
fixant la quantitat de les transferències, i jo crec que complir la
legalitat vigent és el que feim, jo crec que la complim, i que,
evidentment, perquè estam a un final de període electoral, ens
hem vist obligats a continuar aquesta tramitació, però, sense
cap dubte, ha de complir, i no tenc cap dubte que ho complirà,
tot el tema de legalitat.

Insisteix molt en el tema dels imposts. Escolti, jo sempre
vull afrontar els temes aquí, però el debat que vostè em fa dels
imposts, el que representen els imposts que nosaltres manejam
respecte del conjunt d’ingressos tributaris que tenim és

petitíssim. Qui té la capacitat normativa i d’actuació en tot el
tema dels imposts és l’Estat, ja ens agradaria tenir-la nosaltres,
nosaltres tenim el 33% d’IRPF amb una petita capacitat
normativa, el 35% d’IVA sense cap capacitat normativa, i
després una sèrie de tributs cedits on podem actuar, i hem
actuar, són successions, l’impost del patrimoni, transmissions
patrimonials i actes jurídics documentals. Ara aquests temes
són el 10% ..., no sé ara el percentatge exacte, però un
percentatge molt petit respecte del finançament d’impost que
tenim. Tengui en compte que en IVA pràcticament enguany ens
n’anam a 960 milions d’euros; en IRPF, 400; qualsevol
d’aquests impost és molt més del que nosaltres gestionam.
Totes les consideracions que em fa d’imposts directes i
indirectes faci-la al ministeri que té capacitat d’actuació,
nosaltres no la tenim, desgraciadament, i lluitarem perquè en el
proper model de finançament puguem tenir major capacitat
d’actuació en aquest tema, ara desgraciadament, i dic
desgraciadament i estic segur que ho compartim, hem d’anar a
una major autonomia financera, les comunitats autònomes, i
aleshores aquest debat que vostè planteja tendrà molt més vigor
i, en aquest sentit, segur que arribarem més ràpidament a temes.

El tema de pressuposts socials. Bé, crec que Sanitat i
Educació puja i que es fan esforços importants a conselleries
amb caràcter social, Presidència ha pujat el 20% i ha pujat, en
part, gràcies a aquest 50% de la llei estatal de dependència que
no ho amagam, d’aquesta finançació, i també dins d’una altra
conselleria com Immigració, el 0,7 puja, és a dir que hi ha unes
partides que van pujant i per això ens donen dos punts més que
l’any passat, dos punts percentuals més, perquè es fa un major
esforç amb aquestes línies de pressuposts socials i veim que
respecte d’altres comunitats autònomes estam per damunt i,
com sempre dic, les xifres ens podran agradar més o menys,
però no enganen ningú.

Jo mai no he dit les paraules “enganar al Sr. Solbes”, poden
agafar totes les cintes que vulguin. Nosaltres tenim l’obligació
de complir un pla d’equilibri econòmic i financer, la tenim i
l’hem de complir, hem, de fer tot el possible per complir,
aleshores la finalitat d’aquest pla és en tres anys, tornar dèficit
zero amb unes pautes que ens marquen de dèficit, via
endeutament per dur a terme unes inversions per seguir aquesta
política anticíclica que dic. Una de les mesures que se’ns va
imposar, i jo no vull fer cap guerra d’aquest tema, era el cèntim
sanitari, li assegur, com vàrem dir perquè a més ho va saber
abans el Partit Socialista que ho va comunicar als mitjans de
comunicació que la mateixa conselleria, que va ser una
imposició de Madrid. Aleshores, nosaltres, jo en aquest
parlament mai no vaig acceptar que aquest impost es posaria,
a petició de preguntes de l’oposició, no sé de quin diputat, vaig
dir que era un tema a estudiar i que el parlament decidiria en el
seu moment; l’evolució dels ingressos en la millora de
l’economia ens ha permès no acudir a aquest impost. El tema
de l’autotaxa no tornem a dir que és per temes fiscals, vàrem
posar una partida, però sempre vàrem dir que no tenia finalitat
recaptatòria, vàrem assumir aquest punt i que anàvem en una
línia d’equilibri pressupostari i que la millora dels ingressos ens
permetia no dur aquest tema i, com deia ahir, l’ús que vàrem fer
de l’endeutament l’any 2006 va ser una mica inferior al màxim
permès, segons dades oficials. Esperam enguany poder fer el
mateix, com deia, per tant no té cap sentit posar imposts si
tenim aquest marge de maniobra, el que passa és que nosaltres
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necessitàvem, i la paraula que vaig dir era “guanyar temps”, per
saber si el sistema de recaptació als nostres propis tributs
funcionava correctament per no haver de posar cap impost,
perquè si no, sí que hauríem, com que hem de complir el pla,
hauríem d’actuar. I s’ha demostrat que els ingressos tributaris
han anat millorant i, per tant, no hem hagut de recórrer a aquest
impost, ni a aquest ni a cap altre. Les paraules exactes que vaig
dir són “necessitat de guanyar temps per veure si teníem
capacitat de recaptació de tributs”. Mai, la paraula enganar al
ministeri i torn repetir allò que vaig dir ahir, el mateix Sr.
Carlos Ocaña, secretari d’estat, fa vuit dies va considerar el pla
de Balears com un pla moderat i que sorgia els efecte oportuns
perquè havia realçat l’economia, etc, crec que estam en línia en
aquesta...

Moltíssimes gràcies, Sr. President..

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la seva portaveu, Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, enhorabona. Enhorabona per
aquests pressupostos i enhorabona perquè han tingut una
conselleria, o tenim una conselleria i tenim un govern ambiciós,
hàbil, que ha estat capaç que tots els objectius que es va fixar
els ha portat a terme enfront als problemes que varen tenir
quant a la situació heretada i les adversitats que tenim des del
Govern central.

Quant als pressupostos li he de manifestar que,
efectivament, tal com ha dit, són uns pressupostos de
continuïtat, en aquests tres anys han aconseguit, gràcies a
aquesta labor econòmica que ha fet aquesta conselleria, un
creixement equilibrat de l’economia, passant del 0,7 al 3%, una
economia basada en els sectors serveis. Una vegada més allò
que es va dir que era molt important, i que era una demanda de
la nostra societat que hi havia a la nostra economia, que era
l’increment de tota la recerca, l’R+D+I, han aconseguit que,
efectivament, en aquest pressupost se li dediqui més de 45
milions d’euros i ha suposat un increment, respecte a l’any
2003 de tal com ho varen trobar, de més d’un 253%. Això crec
que millora considerablement la productivitat i la competitivitat
de les nostres empreses. 

També li he de manifestar l’enhorabona perquè s’ha duit a
terme també, o es durà a terme també, la pràctica eliminació
dels imposts de successions i donacions, una cosa molt
demanada per la nostra societat, independentment que
l’oposició no ho vulgui, perquè basta que ho hagi fet aquest
partit. 

També manifestar que complim, independentment que
també l’oposició intenti amb la seva demagògia dir tot el
contrari, complim efectivament amb el Pla econòmic financer,
i que l’endeutament que tendrem l’any que ve, serà inferior al
previst. Per això, nosaltres, des del nostre partit, li hem de
donar el nostre suport i l’enhorabona per aquest pressupost i ja
li dic, per haver aconseguit que els objectius que es va marcar
aquest govern es puguin dur a terme i que es duen a terme,

independentment de problemes amb el Conveni de carreteres.
Una altra vegada, hem de partir sempre de la idea que un
conveni és una cosa que no es pot resoldre unilateralment com
ho fa aquest govern central. Sembla mentida que l’oposició
pugui donar ales a una resolució d’aquesta mena. 

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller.

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

Moltíssimes gràcies a la portaveu del Partit Popular per
aquest suport, per les seves paraules, ha comprès la millora de
la política econòmica dels ciutadans de les Illes Balears, no del
Govern, sinó dels ciutadans de les Illes Balears. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Una vegada exhaurit l’ordre del dia hem
d’agrair la presència del Sr. Conseller, dels seus acompanyants
i la colAlaboració de tots vostès. 

Moltes gràcies i s’aixeca la sessió.
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