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EL SR. PRESIDENT:

Començam donant la benvinguda senyores i senyors
diputats. El que procedeix en primer lloc és comunicar si hi ha
substitucions per part de qualque grup. No hi ha substitucions.

Compareixença RGE núm. 1838/07, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Sr. Conseller
d'Economia, Hisenda i Innovació, per tal d'informar sobre
les línies d'actuació de la conselleria.

Sabeu que l’ordre del dia d’avui consisteix en la
compareixença de l’Hble. Conseller d’Economia, Hisenda i
Innovació, solAlicitada pel Govern de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre les línies d’actuació de la seva conselleria.
Assisteix l’Hble. Conseller Sr. Carles Manera; acompanyat pel
Secretari General Tècnic Lluís Llinàs Álvarez; Interventor
General, Cristòfol Millán Mateu; Director General del Tresor
i Política Financera José Luís Gil Martín; Director General de
Pressuposts Joan Rosselló Villalonga; Cap de Gabinet Ramon
Molina de Dios; Directora General de Patrimoni Maria Costa
Genovard; Director General d’Economia Andreu Sansó
Rosselló; Directora General de Tributs i Recaptació Maria
Antònia Truyols Martí; Director General de Tecnologia i
Comunicació Antoni Manchado Lozano i Director General de
Recerca, Desenvolupament i Innovació Pere Oliver Reus.

Té la paraula el conseller Sr. Manera.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Bones tardes senyores i senyors diputats. L’objectiu
d’aquesta compareixença és oferir-los les línies bàsiques de la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació en els propers 4
anys. En concret els nostres plantejaments de treball, els
objectius que ens proposam i els instruments per fer-los
efectius. Però abans de res, permeti’m que em centri a tall de
pòrtic de la meva intervenció en sengles arguments que em
semblen fonamentals i que emmarquen i condicionen tota
l’acció que es pensa desenvolupar. 

El primer lloc el context conjuntural de l’economia balear.
Ens trobam en un escenari econòmic de clara fortalesa de
l’economia de les nostres illes, amb indicadors que conviden a
l’optimisme. La nostra taxa d’atur és de les més baixes de tot
l’Estat, la creació de llocs de treball és dinàmica, si atenem les
xifres d’afiliats a la Seguretat Social. La previsió de la
temporada turística, ja en la seva fase més baixa, és així mateix
positiva de cara als mesos d’octubre i novembre. La confiança
en el sistema financer i del sistema financer és igualment
palesa, si atenem les minses dades de morositat que es
produeixen a la nostra comunitat autònoma. En fi, el nostre
creixement econòmic, mesurat mitjançant la dada del Producte
Interior Brut colAloca l’evolució de Balears en unes
coordenades d’avanç que nosaltres concretam entorn al 3%.

Val a dir que aquesta lectura conjuntural no eludeix la
consciència de què l’economia balear manifesta també
problemes de caire estructural i que no podem arraconar. La
caiguda de la productivitat és tal vegada el factor més evident,
fruit de la pauta de creixement que té l’economia illenca, molt

intensiva en força de treball. El context internacional en l’àmbit
del turisme de masses, en el que l’existència de competidors és
cada vegada més important, exigeix a Balears que s’hagi de
centrar la seva basant competitiva a la qualitat. Un concepte,
aquest de la qualitat, que cal emplenar de contingut. Per a
nosaltres es tracta de majors proteccions ambientals dels
nostres primordials actius econòmics, el paisatge és sens dubte
el més rellevant, la millor dotació de serveis públics i l’aposta
clara per la consolidació d’un capital humà més format i capaç.

Però com els deia, hi ha un segon element que no podem
amagar, em referesc a l’herència que ha rebut aquest govern,
herència que l’esfera econòmica-financera es concreta en una
situació altament preocupant per mor de dos factors cabdals.
Primer, les desviacions pressupostàries generades per una mala
gestió en àmbits concrets de l’administració pública. I segon,
un fora-senyat procés d’endeutament generat, en el nostre
parer, per imprudències financeres i permeti’m l’expressió, per
malabarismes pressupostaris, que han nodrit de manera circular
el creixement del deute públic. Els exemples que es poden
posar són nombrosos, és suficient que sàpiguen que les
desviacions a la construcció de les carreteres han arribat en
molts casos al 300%. Obres com el metro han conegut
desviacions de 60 milions d’euros. El Palma Arena passà de 39
milions a 72 milions d’euros executats. I àrees sensibles com la
sanitat i l’educació s’han generat desviacions de 102 milions i
de 57 milions d’euros respectivament. Una gestió que ha portat
a uns resultats que condicionen i molt l’exercici de l’any 2008.
Tot plegat ha promogut que la Conselleria d’Hisenda hagi
formalitzat l’elaboració d’auditories externes per concretar
l’abast de tots aquests despropòsits.

Quant el deute, les ràtios són ilAlustratives i provenen del
Banc d’Espanya en el seu darrer butlletí estadístic, 1.832
milions d’euros de la comunitat autònoma, als quals cal afegir
més de 1.000 milions corresponents a empreses públiques,
fundacions i consorcis. Tot plegat una xifra que rondina els
3.000 milions d’euros. Això suposa unes ràtios de deute sobre
PIB del 6,7; quan el 2003 era del 3,5. El deute doncs, s’ha
multiplicat per 2,5. De manera que les illes se situen ara mateix
com a tercera comunitat autònoma més endeutada de tot l’Estat.
Els vull dir clar i llampant que no critic que una economia
pública s’endeuti per acarar els seus compromisos de govern.
El que és insensat és que ho faci perquè computa com ingressos
partides fictícies, sense compromís de despesa per part de
l’Estat, tal i com se va fer a Balears en els exercicis de 2005,
2006 i 2007. Aquesta mena de diguem-ne “trilerisme”
econòmic per amagar el deute s’ha revelat ineficaç, el deute es
destapà i els jocs malabars s’han esvaït. 

Aquest és senyores i senyors diputats el context en el qual
hi treballam de valent, des de principis de juliol, amb uns eixos
bàsics de referència que ara els detall. Primer, la política
pressupostària. A hores d’ara estam enllestint el projecte de
pressupost de la comunitat autònoma per al 2008. Estam
trobant, per les causes ja exposades, severs problemes per
tancar el 2007, però els comptes per al proper exercici es tenen
gairebé ultimats, només resta tancar alguns petits serrells que
arrodoniran el nostre projecte. Un projecte que té com a línies
pressupostàries essencials d’actuació les següents:
l’esperonament de les infraestructures ferroviàries, l’impuls de
la Recerca + Desenvolupament + Innovació, el medi ambient,
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el desplegament de la Llei de dependència, les polítiques
socials centrades en l’educació i la sanitat, la concreció del
pacte de competitivitat de l’economia balear i l’estímul de
l’habitatge públic.

Una segona grossa línia d’actuació és la política de
finançament. Aquesta descansa sobre tres pilars, en els quals la
conselleria hi està treballant. El primer són les inversions de
l’Estat a Balears, a partir de la lletra emanada del nou Estatut.
El segon és la Llei de Règim Especial. I el tercer és el nou
model de finançament autonòmic. Per facilitar tot aquest
procés, la conselleria agilità la formació de la Comissió Mixta
entre el Govern de les Illes Balears i el Govern central, tot just
10 dies després de la nostra presa de possessió, amb una
modificació efectuada el mes d’agost. Aquestes 3 columnes:
inversió de l’Estat, Llei de Règim Especial i finançament
autonòmic conformen el gran edifici del finançament de la
comunitat autònoma. Hem transitat, en el nostre parer, amb èxit
en el primer dels factors anunciats, el de les inversions de
l’Estat. L’acord a què hem arribat amb el Ministeri d’Economia
i Hisenda sintetitza una inversió no inferior de 2.800 milions
d’euros executats en els propers 7 anys, són acumulables d’un
any a un altre si no s’executen. L’elaboració d’un conveni
específic d’infraestructures ferroviàries i l’obertura de
negociacions dels convenis de carreteres de 1998 i 2004, per tal
de resoldre el contenciós existent entre l’administració
autonòmica i la central i que aquesta satisfaci finalment les
quantitats concretes dels esmentats convenis. 

Aquest acord amb el Govern central significa: primer, un
augment del 38% el 2008 sobre el 2007. Segon, un increment
del 80% entre el 2008 i 2014 en relació al septenni anterior,
2.800 milions d’euros, front poc més de 1.500 entre 2001 i
2007. Tercer, un compromís signat per la Secretaria d’Estat
d’Hisenda i Pressuposts que suposa una assegurança, si em
permeten l’expressió, una sòlida base, sobre la que negociar el
règim especial. I quart, la capacitat de transferir recursos d’un
any a un altre, de manera que cap euro no es perdrà per manca
d’execució pressupostària.

La Llei de Règim Especial constitueix l’altre gran repte
d’aquesta legislatura. Aquesta llei s’ha de tenir enllestida en els
propers anys i en absolut qüestiona ni relega l’acord abans
explicat. Estam fent feina per millorar els projectes ja coneguts
i no aplicats de normatives semblants, de manera que
contribueixi a aportar més recursos que caldrà afegir als ja
assolits en el document de compromís anunciat anteriorment.

El model de finançament comporta una tercera peça cabdal,
sobre el que la conselleria hi treballa des de la mateixa entrada
del nou equip. En aquest sentit els vull anunciar que ja
disposam d’un document estratègic, un text que enviarem els
propers dies al Ministeri d’Economia i Hisenda, de manera que
el Govern central comptarà en breu temps amb una tercera
proposta concreta, escrita i justificada de finançament d’una
comunitat autònoma. Les altres dues són Catalunya i Andalusia.
El text en qüestió emfatitza de forma rellevant el vector
poblacional com un dels factors crucials a l’hora de calcular el
nou model de finançament. És aquí, en el nostre entendre, allà
on s’haurien de corregir els desavenços estructurals, els dèficits
arrossegats en capítols concrets, com ara l’educació i la sanitat.
El nostre treball, pensam que rigorós i acurat, se sustenta sobre

una sòlida literatura econòmica i una metodologia contrastada
i facilitarà sens dubte un procés de negociació que també, no
ens enganyem, serà dur.

Un tercer eix d’actuació és la política instrumental. Dos són
els grans objectius en aquest camp. En primer lloc, la creació
de l’Agència Tributària de les Illes Balears, un instrument
cabdal que es recull a l’Estatut i que ha de minorar la pressió
fiscal indirecte i facilitar l’accés dels ciutadans de Balears a
l’administració tributària. També els vull anunciar que tenim el
projecte de llei pràcticament enllestit i ja enviat a la Conselleria
de Funció Pública per a la seva revisió. El meu interès és que
aquest esborrany s’estudiï i es negociï amb la resta de forces
polítiques, colAlectius professionals i professionals individuals
de reconegut prestigi, per tal que sigui un projecte el més
consensuat possible. A més a més, en la línia de millorar la
política instrumental en matèria tributària, la conselleria ha
habilitat un nou sistema de pagament mitjançant targeta de
crèdit d’aquells tributs que ja es poden liquidar telemàticament
i la confecció de programes d’ajuda per a la declaració de
l’impost de successions i donacions, després de la reforma
ocorreguda d’aquest impost a l’anterior legislatura.

Un segon instrument que consideram important és la creació
de l’IBESTAD (Institut d’Estadística de les Illes Balears), un
nou ens que emana de la Llei d’estadística de 2002, encara no
aplicada i que suposarà la formació i construcció de sèries i
materials estadístics, en connivència amb totes les conselleries,
per tal de dotar de major solidesa i projecció la gènesi de
dades, vital per a la correcta presa de decisions i per a un
coneixement més acurat de les conjuntures econòmiques.

Una quarta línia d’actuació és la política d’innovació
d’aquesta conselleria. Com els deia a una altra part de la meva
exposició, un dels problemes estructurals greus de l’economia
balear és la caiguda de la productivitat, que els experts
relacionen de manera directa amb factors de caire formatiu del
nostre capital humà. En aquest respecte el Govern farà un
esforç important per dotar de majors recursos tot allò que
afecta les polítiques de recerca i innovació, en el benentès que
aquestes s’han de relacionar de manera directa amb esforços de
l’esfera privada. El nostre compromís és aproximar les dades
relatives de R+D+I a les variables mitjanes estatals, exercici
força difícil, tot sigui dit. Ara el percentatge de R+D+I a les
Illes Balears està en el 0,25% sobre el PIB. Un objectiu
immediat per al 2008 és que aquest percentatge arribi al 0,40%.

Som conscient que encara tenim un llarg camí per recórrer,
però pensam que aquest esforç va en la direcció correcta per tal
de situar Balears en paràmetres més homologables en relació al
seu entorn. En aquest sentit pensam que un bon centre
d’operacions per potenciar la innovació i encabir la recerca
competitiva és el Parc Tecnològic de les Illes Balears, Parc
BIT, que en el nostre parer s’ha de convertir en pol generador
d’innovació. En aquest aspecte hem donat ja passes decisives.
Fa tot just 10 dies, el Govern desclassificà sòl residencial,
potencialment urbanitzable, amb fortes i val a dir que
indesitjables capacitats de càrrega de l’ordre de 4.000 persones,
per transformar-lo en sòl terciari, consagrat a la ubicació
d’empreses que tinguin interès i predisposició a instalAlar-se en
el Parc BIT, tot i contribuint a la dinamització de les sinèrgies
ja existents.
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El nostre projecte en aquest terreny és fomentar la noció de
cluster, munió d’iniciatives, de configuració d’atmosferes
econòmiques positives entre les empreses. Per això potenciam
l’hivernacle d’empreses, concentram edificis tecnològics en el
parc i mitjançant fons europeus i recursos propis iniciarem la
construcció l’any 2008 d’un edifici que aglutini instituts
universitaris de recerca, en colAlaboració directa amb la
Universitat. Sens dubte, és aquesta una peça més que ha de
contribuir un marc més sòlid d’investigació a la nostra terra.
Aquest marc a més a més, s’enriquirà en sengles projectes que
cristalAlitzaran en el decurs d’aquesta legislatura, el Centre
d’Investigacions Turístiques i la plataforma marina, dos potents
motors d’investigació de primera fila que enllacen la recerca
bàsica, l’aplicada i els grups de treball vertebrats en institucions
rellevants, com ara el Centre Superior d’Investigacions
Científiques, la Universitat de les Illes Balears, o l’Institut
Mediterrani d’Estudis Avançats. El Parc BIT serà el bressol en
el que creixeran aquestes propostes que ja van més enllà d’una
simple declaracions d’intencions. Hem de destacar que per al
2008 també iniciarem el III Pla de Ciència, Tecnologia i
Innovació de les Illes Balears per als anys 2009-2012.

Una cinquena línia potent d’actuació és la política
tecnològica. A nivell de tecnologia i comunicacions una
primera línia d’actuació que desenvoluparà el Govern i estarà
marcada per una fita important, l’entrada en funcionament de
les emissions digitals de televisió, suposarà un esforç important
d’adaptació de les llars de Balears a aquesta nova tecnologia.
I també s’haurà de fer un esforç, juntament amb els consells i
els ajuntaments, per garantir la recepció de canals privats. Però
sobretot la dels canals públics en la nostra llengua.

Una segona línia d’actuació és la que preveu desenvolupar
el Pla estratègic de telecomunicacions, en la línia de promoció
de l’ús de les noves tecnologies de la informació i la
comunicació, les TIC. És en aquest sentit que incloem el
programa TIC per a la difusió i promoció de software lliure.
Aquest software lliure és una altra de les apostes del nostre pla
de quatre anys. La seva promoció i implantació farà que la
societat de la informació segueixi la seva implantació entre la
nostra ciutadania, minvant les exclusions per motius
econòmics.

La tercera línia es correspon amb el desig del Govern de
millorar la relació interactiva entre les administracions i la
ciutadania, en clau d’augmentar el nombre de tràmits personals
disponibles, d’implementar el major número possible de serveis
de resposta immediata via web. Millorar i facilitar la capacitat
ciutadana de fer arribar queixes i suggeriments al Govern, entre
altres escomeses. Per aconseguir tot això, s’està ja en un procés
de canvi d’algunes característiques del portal de la comunitat
autònoma, pas necessari, però val a dir que encara no suficient
per introduir millores cap als ciutadans. Cal esmentar aquí
també la progressiva implantació de processos que afectin a
més d’una administració, amb el que això suposa de
colAlaboració i cooperació institucional amb consells i
ajuntaments. 

Finalment, com a mesures i projectes més concrets el
Govern aposta per donar suport a la implantació de més zones
hi-fi, amb respecte de les normatives de la comissió del mercat
de les telecomunicacions. Afavorir l’ús de les TIC a tots els

sectors de la població i especialment, donar suport a la Petita
i Mitjana Empresa de Balears en afers com la implantació de la
factura electrònica. En aquest sentit els he de dir que hem
convocat una línia de subvenció dotada de 700.000 euros i de
la que es poden beneficiar fins a 700 empreses de la comunitat
autònoma. El programa de l’economia digital per implementar
aquesta i altres mesures cap a les PIME és estratègic per al
nostre govern.

En fi, senyores i senyors diputats, he intentat sintetitzar el
gruix de les nostres actuacions en el futur immediat. Cadascuna
de les àrees que he apuntat es pot detallar amb més detall i
major precisió. El meu equip i jo mateix estam a la seva
disposició per qualsevol aclariment. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara a la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions. Per la qual cosa, deman als portaveus si
suspenem la sessió o si podem continuar.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sr. President, per part del Grup Parlamentari Popular
demanaríem una suspensió de 10 minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Idò per 10 minuts aixecam la sessió.

EL SR. PRESIDENT:

Si els pareix, passats una mica més de 10 minuts, reprenem
la sessió i procedeix ara les intervencions dels diferents grups
de menor a major representació.

Veig que del Grup Mixt només hi ha na Marián. Per tant, té
torn de paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies. Gràcies, Sr. Conseller i a tot el seu equip per la
seva presència i sobretot per la claredat en l’exposició. Moltes
vegades parlar de temes d’economia i ser clars sembla que són
termes contradictoris.

Jo només tinc apuntades 4 o 5 observacions. En primer lloc
ha assenyalat la coincidència bàsica que trobam des del nostre
grup en les prioritats pressupostàries. En concret parla
d’infraestructura ferroviària, per tant, una aposta pel transport
públic. Aposta també pels pilars de l’estat del benestar, sector
públic, sanitat, educació i benestar social mitjançant la Llei de
dependència. Promoure habitatge públic i augment en recerca,
desenvolupament i innovació i (...) apostes afortunades. Ens
agradaria si pogués avançar-nos unes pinzellades sobre quin
serà el sentit d’aquest pacte de la competitivitat.

I en segon lloc i pel que fa a la inversió ferroviària, la nostra
preocupació en el sentit que a les illes allà on no es produirà
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aquesta aposta pel ferrocarril, si això d’alguna manera tendrà
una compensació d’altres sectors del transport públic.

En segon lloc, estam d’acord en l’observació que ha fet
sobre l’herència de la legislatura passada. Ens ha cridat
l’atenció les dades referides a la desviació en el pressupost de
carreteres. I volem fer públic el nostre interès per part d’Eivissa
pel Canvi dins del Grup Mixt per l’elaboració de les auditories
de les autovies d’Eivissa. Auditories que en aquest cas són
tècniques, però també hi ha una part molt important que és
l’auditoria econòmica. Nosaltres consideram que aquestes
desviacions no només són desviacions que s’han produït, sinó
que no estan massa clares. Ens agradaria que mitjançant
aquestes auditories sortissin a la llum aquestes dades fosques.

En tercer lloc, em sembla necessari i m’agrada haver sentit
la introducció del factor poblacional dins del nou model de
finançament autonòmic. Crec que era una necessitat, tots som
conscients que les transferències en sectors tan bàsics com
educació, o sanitat tenen un deute pendent. I també ens
agradaria que després aquest factor poblacional es traslladés als
pressuposts. De tal manera que en el repartiment intern, sembla
que hi ha un repartiment establert entre les illes Menorca i
Eivissa, ara hem llevat el guió de Formentera, per tant, les 4
illes i que es tradueixi aquest factor poblacional i esperam que
sigui una realitat.

Un quart punt. M’ha agradat sentir..., aquest matí ho havíem
parlat a la cambra, l’augment de la inversió en recerca,
desenvolupament i innovació. Crec que és un esforç
pràcticament doblar el percentatge del PIB que es dedica a
aquest sector, però entenem i hem volgut entendre que això és
una qüestió millorable. Aquest 0,4% és per a l’any 2008 i
voldríem demanar si hi ha algun tipus d’objectiu de cara a tota
la legislatura, ens sembla interessant.

En cinquè lloc, una observació, més que res li demanaríem
una valoració. Nosaltres coincidim amb la fortalesa de
l’economia balear, ha fet vostè referència al mercat laboral.
Nosaltres no voldríem obviar, ens agradaria una valoració per
la seva part de dues qüestions. Una, el que sembla que és la fi
del cicle expansiu de la construcció, em sembla que hi ha
problemes en aquest sector. Quina és la valoració que es fa des
de la seva conselleria? I després també algunes dades que, crec
que només han estat els darrers dos mesos, però ens agradaria
també què pensa vostè en relació a les dades d’atur? Encara es
produeix un augment de la filiació a la Seguretat Social i és una
bona notícia, però ens preocupa i voldríem saber quina és la
seva valoració respecte les darreres dades d’atur.

Simplement això. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, vol contestar individualment o a cada?

(Remor de veus)

Conjuntament.

Té la paraula el representant d’Unió Mallorquina el Sr.
Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller. En primer lloc des del meu grup, des d’Unió
Mallorquina, volem agrair la seva presència i del seu equip en
aquesta comissió parlamentària i encoratjar-los en aquest
moment inicial de la legislatura a tirar endavant totes les
mesures i totes les iniciatives que ens han explicat de manera
genèrica al llarg de la seva compareixença.

En relació a aquest compareixença també volem fer un
seguit de punts. En el primer punt coincidim amb la diputada
que m’ha precedit en l’ús de la paraula, en relació al context
econòmic, el diagnòstic econòmic que se’ns ha fet, molt
resumidament com no pot ser d’una altra manera. També ens
agradaria una valoració sobre aquest problema del sector de la
construcció que sembla que pot aturar la seva activitat i això
pot produir uns determinats efectes econòmics d’autor i
necessitat de dimensionar un sector important a l’economia de
les Illes Balears.

En segon terme i en relació a la política pressupostària,
valoram molt positivament les línies mestres que se’ns anuncia,
si bé des d’aquest grup li demanaríem si pot concretar
l’increment, si està previst i en la mesura del que sigui possible,
ja sabem que això és dificultós, en inversió en matèria
educativa en construcció de nous centres i que és una de les
necessitats que presenta la societat de les Illes Balears.

En relació al finançament aquest grup ha de començar
manifestant al conseller i manifestant la nostra postura política,
que evidentment no pensam que la solució del finançament de
les Illes Balears vagi o passi per aconseguir que els
pressupostos generals de l’Estat aportin o prevegin més
inversió en les seves partides. Entenem que el problema és més
de fons, el problema és de model del sistema i entenem que ara
la discussió s’està centrant en un aspecte important,
evidentment important, amb el qual ens hem de conformar en
aquest moment però que no és la solució per la carestia
financera de les administracions públiques de les Illes Balears.
Entenem que els ciutadans de les Illes Balears paguen molts
d’impostos que se’n van a Madrid i n’hi ha massa que no
retornen. Aquesta descompensació econòmica fa que les Illes
Balears perdin competitivitat perquè les seves administracions
no tenen capacitat d’inversió en infraestructures i equipaments,
i pensam que és important, des del Grup d’Unió Mallorquina,
deixar constància que, tot i que entenem que el conseller hagi
de demostrar la seva satisfacció per la xifra compromesa
d’inversió directa de l’Estat, entenem, ja dic, que aquesta no és
la solució al problema financer, o almanco no és la solució
definitiva al problema financer de les Illes Balears.

I en relació a aquest nou finançament autonòmic voldríem
saber, després de les primeres reunions que sabem que s’han
tengut amb els responsables del Govern central, quines
possibilitats hi ha de compensar aquestes transferències mal
dotades que han rebut les Illes Balears, molt concretament en
matèria de sanitat i d’educació, i quines propostes de
transferències o de nous impostos a gestionar per les Illes
Balears hi ha a la previsió o a l’estudi que s’està fent per part
del conseller i del seu equip de cara a aquest model que se’ns
anuncia. Pregaríem -ja sabem que es farà però ho pregaríem-
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que es fes un especial esforç en la pedagogia, a veure que les
Illes Balears no som la regió rica de vaques grosses que se’ns
atribueix per Madrid, i pregaríem que s’insistís a intentar donar
transparència al sistema de finançament, és a dir, a la
publicació de les anomenades balances fiscals, perquè entenem
que mentre no hi hagi publicitat i mentre no hi hagi
transferències les Illes Balears hauran de continuar patint
aquest sistema espoliador fiscal que ens està duent a aquesta
situació de manca de capacitat de resposta per part de
l’Administració pública de les Illes Balears.

En relació a la política instrumental, evidentment aquest
grup comparteix la necessitat i la conveniència de la redacció
de la Llei de l’Agència Tributària. Evidentment des d’un grup
nacionalista voldríem que fos el més ambiciós possible i que
ens donàs les màximes capacitats en la recaptació i en la gestió
dels tributs que paguen els ciutadans de les Illes Balears.

En relació a la política d’innovació hem trobat a faltar -
supòs que pel caràcter resumit necessari de la seva intervenció-
referències a la colAlaboració que suposam que s’establirà amb
la Universitat de les Illes Balears com a gran centre de
coneixement i d’innovació d’idees de les Illes Balears, i la
implicació de l’empresa privada en aquest esforç d’incrementar
el PIB que dedicam a les Illes Balears en matèria de recerca,
innovació i desenvolupament.

En política tecnològica se’ns ha referit per part del conseller
el tema de les emissions digitals. Ha dit que hi haurà un
especial esforç en els canals públics en català, i des d’aquest
grup també voldríem saber, en aquesta mateixa línia, si hi ha ja
previsions tancades d’acords, en concret, amb la Generalitat de
Catalunya a efectes, diguem, d’oficialitzar jurídicament
l’arribada i la difusió del senyal de TV3 i del Canal 33 a les
Illes Balears per, diguem, blindar aquesta recepció que es fa
conformement a la Llei de normalització lingüística de les Illes
Balears i que pensam que és molt necessari estabilitzar en la
seva totalitat i amb molta força.

I finalment -el conseller no n’ha parlat però és una
preocupació del Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina- el
tema del finançament local, el tema del finançament dels
ajuntaments. Sabem que els ajuntaments de les Illes Balears
tenen molts de problemes per quadrar xifres i per donar
resposta a totes les necessitats que els plantegen els seus
ciutadans. Hi ha un fons de compensació, un fons d’ajuda per
part del Govern balear, però no sabem si el conseller té previst
incrementar-lo, millorar-lo; quines mesures enfocar de cara a
ajudar els nostres ajuntaments? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari del
BLOC té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Continuant la mateixa línia de
preocupació, primer volem agrair-li la presència i per voler
explicar aquestes línies d’actuació, que crec que sempre és
important que hi hagi aquesta compareixença primera, i volem
animar-lo a continuar perquè ens han sonat bé els compromisos

que vostè apuntava. De totes maneres és evident que l’element
de preocupació sobre l’estat de salut financera del nostre país
crec que hem d’apuntar a dos punt que vostè deia, aquestes
desviacions pressupostàries, i jo m’hi vull sumar, que més enllà
del malabarisme comptable si hi hagués qualsevol tipus de
responsabilitat crec que l’auditoria hauria d’arribar fins a
l’enfront, perquè les quantitats de les quals estam parlant són
realment impressionants, i crec que hi ha una certa tendència
sempre a deixar passar les anàlisis en profunditat d’aquests
situacions i crec que seria un error.

L’altra qüestió, evidentment, és la de l’endeutament, que ja
s’ha apuntat en temes..., la seva magnitud, però vostè crec que
no l’ha volgut lligar, i a nosaltres és el que més ens preocupa,
realment, a la situació estructural de finançament respecte de la
nostra administració per afrontar tots els reptes que tenim
plantejats. Vostè ja ho apuntava, el repte de la productivitat,
s’ha dit el de la reconversió, el tema de la construcció i, en
general, del model turístic que també pot tenir necessitat que en
aquest moment l’Administració tengui molt clar quines línies
estratègiques ajudar, més enllà de poder finançar els serveis i
els benestar dels nostres ciutadans. Això vol dir pressupostos
de la comunitat, vol dir pressuposts del consell, vol dir
pressupostos dels ajuntaments, com ha recordat el Sr. Melià. 

Només un exemple, vostè ho ha dit: en recerca i
desenvolupament -en parlàvem avui matí- podem passar del
0,25 al 0,4 del PIB. Clar, a Espanya, ja que vostè l’ha agafat
com a referent, està a l’1,3 i, clar, nosaltres no..., ens resistim
a agafar Espanya com a referent. Estam de les Illes Balears,
tenim uns referents de PIB per persona, tenim uns referents de
creixement durant tots els anys, dècades, que ens hauria d’estar
en aquest moment comparant amb les regions punteres dins la
Unió Europea, i cada vegada hem d’intentar anar a tots aquests
tipus de referents dins l’Estat espanyol on teòricament hauríem
d’estar sempre per alt i estam per baix. Per arribar al 3% de
PIB de Lisboa, evidentment... Clar, un objectiu del 0,4. Li ho
puc retreure a vostè? No, com li ho podia retreure al Sr. Ramis
d’Ayreflor. Mentre mantenguem un percentatge de PIB tan baix
dins el nostre pressupost seria absurd autoflagelar-nos donant-
nos la culpa que l’Administració no tengui aquest nivell
d’inversió. Però aquí ens hi estam jugant molt. Afortunadament
el sol i la platja pareix que tenen vida per a molts d’anys però
és evident que la societat del coneixement i tots els reptes que
tenim afrontats en aquest sentit necessitaran finançament
públic. He posat un exemple; no m’hi estendré perquè
evidentment no és el dia, avui. 

Vostè ha dit que tres comunitats que havien avançat en el
nou model. Jo diria cinc, n’hi ha dues que per a mi el tenen
molt interessant. Vostè ha parlat de Catalunya i d’Andalusia; jo
em qued sempre amb el País Basc i Navarra. Són dos models
vigents, plenament eficaços que a mi ja em van bé, no tenc cap
mena de problema que es generalitzin dins l’Estat o com a
mínim venguin a les Illes Balears. Són espanyols, estan dins la
comunitat, no hi cap problema ni un jurídic, supòs que són ben
iguals que els altres, i jo són aquests dos els que m’interessen,
País Basc i Navarra. Crec que qualsevol cosa que vagi per
davall d’això ens tornarà deixar en una situació deficient.

S’ha dit allò de les inversions de l’Estat. Jo estic content
que cada vegada més es vagi dient, es vagi desfent el mite de la
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panacea de la disposició transitòria novena, que era
absolutament absurd pensar que la transitòria novena era cap
panacea financera; jo estic content que això es vagi palesant, i
estam d’acord en el fet que a més la despesa homogènia el que
més demostra és que les inversions que tenim en dedicació
exclusiva, com són carreteres, com és tren, com és educació,
com és sanitat, estan en un nivell de finançament que és
inacceptable a nivells de paràmetres europeus als quals tenen
dret els nostres ciutadans.

Jo comprenc que vostè els 2.800 respecte dels 1.500 hi ha
una diferència notòria, jo li ho vull reconèixer. En qualsevol
cas, ja li ho hem dit sempre, aquesta no és la nostra batalla, en
farem una crítica o en farem una valoració, però en qualsevol
cas crec que és el tema estructural el que hem d’afrontar i
centrar-nos i haver instalAlat tot el debat de finançament en un
estatut que garanteix que se’ns tracti com els altres en inversió
estatal em pareix realment d’una poca ambició de mires que
hauríem de canviar ràpidament per anar a qualque banda. De
totes maneres sí que li acceptam una cosa que m’ha semblat
molt lúcida, i és que la negociació serà dura. El que pot saber
és que ens tendrà al seu costat; jo voldria que fos tothom i ens
agradaria que hi hagués aquest compromís, però a nosaltres ens
tendrà devora en tot i per a tot.

Ha dit que el compromís era sòlid. Jo..., un no sap mai, fins
que no surt publicat en una llei i així i tot, si ens movem en
aigües procelAloses. Jo li diré obertament la nostra desconfiança
respecte dels compromisos estatals més enllà d’un any i per tant
en aquest sentit jo li ho he de traslladar talment.

Una cosa en la qual coincidim plenament amb tota la seva
intervenció i amb les prioritats que ha establert, per tant no
m’hi detendré, una cosa que sí li voldria agrair especialment és
aquest compromís que ha pres amb la TDT quant als canals en
llengua catalana. Jo crec que era una gran paradoxa en la qual
estava desgraciadament instalAlat amb molt de cofoisme el
Partit Popular, que una vegada que ve una plataforma digital
que teòricament ens obre al món, amb moltíssims més canals,
amb moltíssima més tecnologia i possibilitat, perdéssim canals;
era realment una paradoxa inacceptable, encara la tenim, i
confii que ara amb uns bons oficis i com a mínim amb una
pressió de part de la nostra pròpia ciutadania i de
l’Administració del país, realment aconseguirem canviar
aquesta situació perquè és inacceptable; és inacceptable que
després amb una plataforma digital es perdin canals en llengua
catalana, dins una societat global és absolutament inassumible.

Respecte de la societat de la informació li vull donar tot el
suport. Crec que totes les iniciatives que vostè ha plantejat són
molt positives. Crec que hem d’intentar ser ambiciosos en la
mesura que ho permetran els recursos de l’e-administració, el
tema de les ciutats ubiques duent la wifi no ja a edificis sinó a
grans espais, i en tot cas és evident que tendrà aquesta
dificultat, que és la financera. En tot cas ens té al seu costat per
intentar resoldre-la en la mesura que sigui possible dins aquesta
legislatura.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Socialista té la
paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Volem agrair també la
compareixença del Sr. Conseller i de tots els alts càrrecs que
l’acompanyen, i agrair sobretot no tan sols aqueixa
compareixença sinó la claredat en l’exposició programàtica del
Sr. Conseller per a aquests quatre anys futurs; agrair-la sobretot
perquè estàvem mal acostumats i no estàvem molt acostumats
potser a aqueixa claredat de conceptes i d’idees.

El Sr. Conseller ha exposat un doble escenari; per una part,
un escenari econòmic de fortalesa en el que és l’economia
global de la comunitat autònoma; esperam que pugui continuar
així amb les aportacions que corresponen tant a les
administracions com al sector privat, essent curosos d’aqueixa
situació i intentant que continuï per aquest mateix camí. I
llavors per un altre costat ha fet referència a problemes
estructurals dels comptes de la mateixa administració
autonòmica; dins aqueixos problemes estructurals, que són una
indesitjable herència del passat, ha parlat de dues situacions
realment conflictives, com són la desviació pressupostària per
un costat i l’infladíssim i mal gestionat endeutament per un
altre.

En allò que fa referència a la desviació pressupostària
evidentment vostè ha assenyalat alguns projectes concrets que
han estat objecte d’aqueixes desviacions: metro, Palma Arena,
autovies, sanitat, educació..., totes aqueixes situacions
provocades per l’anterior govern, i jo aquí sí li voldria fer una
pregunta concreta: si creu, Sr. Conseller, que als responsables
de totes aqueixes desviacions, que des del meu punt de vista
van més enllà del que permet la legislació vigent, se’ls és
exigible algun tipus de responsabilitat per haver provocat
aqueixa situació de desviació pressupostària. 

I quant a l’infladíssim endeutament, vostè ho ha dit: ni la
seva conselleria ni el meu grup parlamentari no ens hem
dedicat mai a demonitzar l’endeutament, hem pensat que
sempre, utilitzat com toca, és un element i una eina de feina que
es pot i s’ha d’utilitzar. Aquí el que passa és que fins ara ens
havíem acostumat que tan sols es donaven explicacions a
mitges d’aquest endeutament; teníem una part reconeguda, una
part que es manejaven xifres oficials i una altra part que
s’intentava amagar, que s’intentava no comptar, que no es volia
tenir en compte i que per tant han provocat una gestió
pressupostària realment confusa i opaca dels comptes de la
nostra comunitat autònoma. 

Tot això, per un altre costat, he de dir que no és nou i vostè
ho sap, que no és nou; no és nou perquè no serem vostè ni jo
els primers que critiquen aqueixa situació i el que entenc que
són greus situacions. Ja els darrers informes de la Sindicatura
de Comptes feien referència a aqueixes situacions i a aqueixes
qüestions, recomanaven rectificar la gestió pressupostària,
recomanaven no incrementar aqueixes desviacions
pressupostàries i recomanaven sobretot transparència a l’hora
de gestionar els pressupostos de la comunitat autònoma amb un
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element a què vostè també ha fet referència, i són aqueixes
caixes B que es feien servir amb les empreses públiques,
fundacions i demés, per d’alguna manera desviar l’atenció i el
control dels organismes corresponents.

M’alegra sentir l’aposta de futur...

EL SR. PRESIDENT:

Un segon, Sr. Boned, un segon. Digui.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Una qüestió d’ordre, si em permet. Jo crec que l’intervinent
s’ha de referir a la intervenció i a les explicacions del conseller.
Està introduint un tema d’administració amb caixes B que jo
fins ara no havia sentit que existís ni que funcionàs, que em
pareix inacceptable i que per descomptat surt i s’allunya
moltíssim de la intervenció que ha tengut el conseller.

És obvi que la intervenció del parlamentari s’ha de referir
i s’ha de dirigir al conseller, no a la gestió de l’anterior govern.
Si vol organitzar un debat sobre la gestió de l’anterior govern,
el pot organitzar quan vulgui, però no durant la compareixença
del conseller per explicar el futur.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, esper que no sigui el Grup Parlamentari
Popular, a l’oposició, que marqui la interpretació que el meu
grup ha de fer de la intervenció del Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Només faltaria, que fos el Grup Popular que marqui el
debat. És una opinió que s’ha recollida i que li he deixada
expressar. Per tant, prou i continuï la intervenció, Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Dic que, com ha manifestat el Sr.
Conseller, les previsions de futur vostè ha anunciat inversions
importants en recerca, en innovació, en desenvolupament, en
medi ambient, transport públic, habitatge públic, benestar
social, educació, sanitat... Clar, tot això són propostes
importantíssimes i necessàries, per un altre costat, però a vostè
li suposen un repte perquè això suposa que vostè ha de trobar,
després d’aqueixa herència rebuda, els recursos que fan falta
per fer front a tots aquests reptes. Aquí també m’agradaria, si
és possible, que amb dues pinzellades ens explicàs com pensa
arribar a l’obtenció d’aquests recursos per fer front a aquests
nous reptes, tenint en compte, com dic, aqueixa crítica situació
que vostè va rebre.

Vostè ha fet referència, i jo no puc deixar de fer-ho també,
a objectius aconseguits i assolits en molts poc temps. Porta
vostè tres mesos i vostè ho ha dit, entre d’altres la consolidació
i confirmació d’una aportació des de l’Estat de 2.800 milions
d’euros en els propers set anys; una aportació també
confirmada i firmada dels convenis de carreteres, i tot això són
proves i mostres d’una iniciativa i d’una capacitat negociadora,
de diàleg i de consens que no es va aconseguir tampoc en els

passats quatre anys, on he de dir que l’anterior govern, ni tan
sols quan coincidí el color polític a Madrid i a Balears, no va
aconseguir que des de Madrid s’aportàs ni un sol euro més al
firmat conveni de carreteres, a pesar que es va reclamar, ni un
sol euro més d’aportació a finançament per a sanitat o
educació.

Lloar la proposta de millores en gestió tributària; vostè ho
ha dit, nova agència tributària de les Illes Balears, nous
sistemes de pagament, per exemple amb targeta de crèdit, i com
no podia ser d’una altra manera també agrair les propostes de
futur en innovació i noves tecnologies. I un desig: esperar que
aqueixes innovadores propostes que vostè ens ha anunciat, en
el futur i en el pas dels quatre anys de gestió que li queden per
davant a vostè, acabin essent realitat, i no passi com ha passat
fins ara, que s’anunciaven moltes coses noves, però pressupost
rere pressupost s’anaven repetint les mateixes partides, les
mateixes propostes, les mateixes idees, i aquí ens hem quedat
durant quatre anys estancats i sense avançar en aquestes
qüestions.

Una altra pregunta que fa referència i que connecta amb
aquell tema de les desviacions pressupostàries és que s’han
anunciat també auditories, auditories externes algunes, algunes
altres no; supòs que tenen com a intenció acabar aclarint quin
és el motiu que ens ha portat a la consolidació d’aqueixes
desviacions pressupostàries. Jo crec que és d’agrair i tan sols
saber si pot confirmar les futures auditories externes que li estic
referint.

Poca cosa més, Sr. Conseller, tan sols agrair-li l’optimisme
que transmet, i repetesc que és d’agrair donada la situació
crítica que vostè ha rebut i a la qual s’haurà de fer front per
gestionar la seva conselleria els propers quatre anys. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Sr. Fiol, Sr. Fiol, senyor..., no me’n
record del nom de l’expresident d’Eivissa, ...Palau, els crid
l’atenció ja que s’ha de tenir respecte en aquesta sala a la resta
de membres diputats de la comissió, i igual que se’ls ha
acceptat i se’ls ha escoltat, escoltin també els altres diputats.

Té la paraula el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
començaré com tenia previst començar, que és donar la
benvinguda i l’agraïment al conseller per tal de venir aquí a
explicar la línia d’actuació de la seva conselleria durant aquests
quatre anys, així com també al seu equip directiu. Mai no havia
vist que es cridàs l’atenció pels gestos que hi ha hagut aquí avui
en aquesta comissió a membres del Grup Parlamentari Popular.

Jo volia començar aquesta primera comissió després que hi
va haver la constitució llegint unes paraules de l’anterior
president d’aquesta comissió de dia 16 de setembre del 2003.
“Senyores i senyors diputats, permetin-me, encara que no sigui
el costum, que donades les circumstàncies que van envoltar
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l’elecció d’aquesta mesa i d’aquesta presidència digui unes
paraules d’agraïment per la confiança dipositada en aquesta
mesa...”, etc., etc. 

Per favor, demanaria que també cridàs l’atenció a la resta de
grups parlamentaris.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, si l’objecte, crec, de la comissió, que tenim clar
tots per què estam convocats aquí, que és la compareixença del
conseller d’Economia i Hisenda, fins ara la sessió s’ha
desenvolupat correctament. Els he cridat l’atenció no pels
gestos, sinó pel rum-rum que hi ha hagut en un moment
determinat de la intervenció. A un moment determinat, Sr. Fiol,
li he cedit la paraula, quan no tenia per què fer-ho, a causa del
tema perquè quedàs aclarit, perquè a mi no m’ha fet la
impressió que no fos més que un recurs de paraula el que vostè
ha interpretat d’una altra manera. 

Aleshores pregaria que per favor continuï la sessió
correctament.

Podem continuar.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí, gràcies, Sr. President. Intentaré cenyir-me a la
compareixença del Sr. Conseller i li he de dir que crec que avui
ha vingut aquí amb massa preocupacions; jo no vull dir que la
situació financera sigui bona o dolenta, o l’endeutament que hi
ha en aquesta comunitat. Va ser un endeutament totalment
necessari per fer tot una sèrie d’infraestructures que es van fer
durant la legislatura passa i crec que també ho diré més
endavant, el perquè es va produir o es va haver de fer aquest
endeutament.

Allò que sí és cert és que, ho torn a repetir, crec que ha
vingut amb una preocupació i després fent una declaració
d’intencions, i una preocupació que es veu que és l’àmbit que
té el pacte, l’hexapartit, com ja tenia l’any 99, quan el diputat,
a la primera comissió també, el diputat portaveu en el seu
moment va dir: “Sobre la financiación de la comunidad
autónoma evidentemente va a ser un tema muy preocupante”.
Aquí es veu que quan passen a governar idò el primer que han
de fer és posar-se l’abric abans que vengui el fred o per si ve el
fred.

Miri, Sr. Conseller, nosaltres no estam tan d’acord amb el
fet que la situació econòmica sigui tan bona. Creim que
comença a haver-hi uns indicis i trob que amb les declaracions
que han fet distints portaveus també ho han manifestat, d’una
manera potser un poc feble, però també ho han manifestat,
quant a l’economia. El que sí és cert és que el Partit Popular,
quan va entrar l’any 2003 es va trobar..., anteriorment l’any 99
havia deixat una economia que creixia un 6%, es va trobar
l’any 2003 una economia que creixia un 0,7%, on s’havien
perdut al voltant o quasi 1 milió de turistes i hi havia una
desconfiança generalitzada entre els agents econòmics i socials.
Jo per desgràcia crec que açò avui en dia hi torna a ser, i a més

va un poc en referència també a quin és el model econòmic que
volem per a les nostres illes.

Unes declaracions que vostè va fer, trob que en un estada a
Menorca, va argumentar que el model de Menorca seria un
model a seguir, i jo li vull dir que a Menorca fa vuit anys que
hi ha un govern també de pacte, no precisament de progrés, que
ens ha duit que en aquest estiu ja hem perdut 16.000 turistes,
que es podien computar unes 48.000 pernoctacions i haver
perdut una despesa turística de 6 milions d’euros. De l’any
2004 al 2007 hem perdut 83.000 turistes. I açò no ho diu
senzillament el Partit Popular, açò senzillament, per exemple,
hi ha els sindicats, els sindicats de Menorca, que es van reunir
amb la Sra. Presidenta del consell insular per demanar-li un
pacte, un tipus de pacte per poder reactivar l’economia, perquè
consideraven que el model de Menorca era un model que
estava ja esgotat. Amb açò vull dir que el tema del model
econòmic que volem fer o les polítiques que duim a terme crec
que incideixen bastant com puguin ser temes que es van fer en
el seu moment, com l’ecotaxa, i no és que vulgui entrar
senzillament en aquest debat, però crec que precisament no han
estat governs, o l’anterior pacte, o la línia que pugui dur aquest
pacte creant una desconfiança, com pugui ser aturar el tema de
Son Espases, no és un tema econòmic, ja ho sabem, però amb
una política total d’inactivitat allò que crea és desconfiança en
els agents econòmics i socials.

Fent referència a l’endeutament, miri, Sr. Conseller,
nosaltres l’endeutament, com s’ha dit aquí, no l’hem de
demonitzar, no hem de dir si és bo o si és dolent, a vegades és
necessari, i jo crec que la passada legislatura va ser..., el nostre
grup parlamentari creu que efectivament va ser la legislatura de
les inversions. Un govern legítim, perfectament legítim, va
decidir fer una sèrie d’infraestructures, infraestructures com les
carreteres que després han tengut el suport de més del 50% de
l’electorat, tal vegada el Partit Popular no ha pogut formar
govern, però sí hi hagut votants d’altres partits que estaven
d’acord amb aquestes infraestructures. I crec que per arribar a
fer aquest seguit d’inversions s’ha hagut d’anar cap a
l’endeutament perquè senzillament Madrid ens ha “castigat”.
Madrid consideram que no ha estat, des d’un punt de vista de
lleialtat institucional, suficientment benèvol quant al
finançament de les Illes Balears. Tenim el conveni de
carreteres, que en el cas del govern del Partit Popular per
firmar un nou conveni es feia renunciant al conveni del 2004.
El conveni de les residències, presentant les mateixes factures,
no varen arribar els doblers del convenis de residències. I així
podríem seguir xerrant i telefonades intentant solucionar
determinats temes i que no vàrem poder mai tenir una
negociació fluïda amb el Govern central. I senzillament per una
diferència de partits polítics.

Nosaltres creim que la legislatura passada es va haver
d’acudir a l’endeutament, un endeutament necessari perquè la
nostra comunitat autònoma no fos una comunitat autònoma de
segona, sinó que els ciutadans de les Illes Balears tenguessin el
mateixos serveis i les mateixes infraestructures que altres
comunitats autònomes, que a més són receptores dels fons de
suficiència que les Illes Balears aporten a aquests fons i són
receptores altres comunitats autònomes, com per exemple, en
8 o 9 milions d’euros Andalusia. Un exemple molt clar l’hem
tingut avui matí mateix. Jo no sé si vostè està d’acord o no amb
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les manifestacions que ha fet el conseller de Turisme, però ho
ha deixat molt clar. Si Madrid no finança la platja de Palma, ho
farem ben igual. Açò va ser el que va haver de fer el Govern
del Partit Popular la passada legislatura, dur endavant unes
infraestructures per tal de no ser una comunitat autònoma de
segona i per estar “castigats” per Madrid.

Quant el tema de finançament i d’inversió de la comunitat
autònoma. Nosaltres creim que l’esperit de la reforma
estatutària, un dels punts que podem dir que hi va haver més
entrebancs va ser el tema del finançament. La famosa clàusula
transitòria novena, allà on diu que la inversió estatal a les Illes
Balears no podia ser inferior a la mitjana per càpita de totes les
comunitats autònomes. Jo crec que aquí l’esperit, va ser
realment un pacte entre el Partit Popular i el Partit Socialista,
era poder negociar amb Madrid un finançament semblant a la
que podien tenir altres comunitats autònomes. El que està clar
és que amb l’Estatut de Catalunya, basat a tenir una inversió
segons el pes que té Catalunya sobre el PIB nacional, a Balears
podríem haver tingut uns 618 milions d’euros. En el cas
d’Andalusia, basat en la població, podríem xerrar de 550
milions d’euros. Creim sincerament que hem quedat a la cua de
la inversió per càpita estatal. Creim que l’obtenció de 2.500 o
2.800 milions d’euros, nosaltres en aquell moment teníem
demanat, el document que diu que està signat, m’ha semblat
que algun portaveu també ha manifestat la seva desconfiança
sobre aquest tema. L’únic cert que hi ha en aquests moments és
que podien optar fins a 400 milions i de moment només han
optat fins a 300 milions. Si feien falta 100 milions d’euros en
projectes, en un dia els consellers del govern de l’anterior
legislatura, li haguessin pogut donar prou projectes, o des de
Menorca mateix li haguéssim pogut donar prou projectes per
cobrir aquests 100 milions d’euros. I no vull fer cap tipus de
demagògia, senzillament trob que...

EL SR. PRESIDENT:

Sr.  Tadeo, vagi acabant.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí Sr. President. Mai s’havia produït que s’hagués renunciat
a 100 milions de pessetes. Clarament hem pogut observar Sr.
Conseller que hi ha una falta de temps per poder expressar, o
poder replicar, senzillament amb el nou model de finançament,
aquí sí dir-li que té tot el suport que necessiti del Partit Popular.
Però no per aconseguir un finançament que no sigui adient a les
necessitats de la comunitat autònoma. La nostra comunitat
autònoma ja té l’experiència de les transferències en sanitat i
educació, transferències fetes en base al cost efectiu i s’han vist
després pel tema dels increments de població, immigració,
etcètera, no han estat probablement prou favorables per allò
que és la nostra comunitat autònoma. I esperam que en aquest
moment la negociació que pugui dur a terme amb Madrid, jo
crec que serà un tema molt dur, quan s’enceti el tema del
finançament autonòmic, serà molt difícil aconseguir un
finançament adient per a les nostres illes.

Senzillament el que li vull demanar sobre aquest tema és
que els criteris que té o que ha demanat, si pensa donar-los al
ministre Solbes un pla de nou finançament, si que ens pugui
avançar, el vector principal serà la població, però que ens pugui

dir quin finançament addicional tendríem amb aquest nou
finançament.

I després per acabar unes preguntes molt concretes. Com
pensa millorar el Govern de les Illes Balears el finançament
dels consells insulars? Com pensa millorar el Govern de les
Illes Balears el finançament dels ajuntaments? Pensa demanar
finançament per a la construcció de l’hospital de referència, de
l’Hospital de Son Espases? Açò ho dic perquè la passada
legislatura la Sra. Armengol sempre va manifestar que si el
Partit Popular acceptava fer l’hospital a l’actual Son Dureta,
ella se comprometia a dur el finançament de Madrid. Jo crec
que en aquests moments, ja hem arribat a un acord, la millor
opció és fer l’hospital a Son Espases, trob que també és el
moment de demanar finançament per a aquest hospital.

Després també el tema de recuperació de cicloturisme.
M’agradaria que digués què pensa sobre aquest tema, si pensa
establir algun tipus de negociació per (...). Si té previst un
calendari pel tema de les transferències de justícia...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

...si de cara als pressuposts del 2008 hi ha mesures
impositives concretes, si crearan algun tribut, o impost nou.

Ja per acabar, una valoració sobre les darreres xifres d’atur
que hi ha hagut a les Illes Balears.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Moltes gràcies. Primer de tot agrair les intervencions de tots
els portaveus dels grups parlamentaris. Bé, intentaré ordenar les
respostes i si me deix algunes respostes, els pregaria que m’ho
recordessin.

El primer gruix de peticions és sobre el tema de la
conjuntura econòmica i en concret sobre el sector de la
construcció. El sector de la construcció és un sector que en
aquests moments té una certa contracció, no únicament a les
Illes Balears, sinó pràcticament a tota l’economia espanyola i
m’atreviria a dir que a nivell internacional. Tal i com vostès
coneixen, els avatars que estan sacsejant les economies
americanes i europees en aquest punt. Els he de dir que en el
cas de les Illes Balears els aterratges que s’estan fent en el
sector de la construcció són en aquests moments aterratges
suaus, en cap moment podem parlar de crisi del sector. Són
ajustaments interns que està tenint aquest sector i que a més es
correlaciona en la creació de nous llocs de treball en altres
nínxols d’ocupació. De fet, les dades que tenim d’afiliats a la
Seguretat Social indiquen una creació neta d’ocupació a les
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Illes Balears, tot i l’increment de la taxa de desocupació a
determinats sectors, com pot ser el sector de la construcció.

Hem viscut a les Illes Balears els mesos d’agost i setembre,
unes xifres que són generalment normals, reiteratives quan
estam en aquests moments, acabada la temporada turística,
moment de conclusió per tant, de determinats contractes. Però
en cap cas podem parlar de crisi, situació preocupant, com en
alguna intervenció, particularment la del Sr. Tadeo, es podria
desprendre. Jo en aquest punt li diria, tal vegada boti d’un
diputat a un altre, jo li demanaria al Sr. Tadeo que no utilitzi la
mateixa estratègia que varen utilitzar anys enrera quan arriba un
govern determinat a la comunitat autònoma. 

Avui en dia Sr. Tadeo, totes les organitzacions
empresarials, totes, tenen confiança en aquest govern. Jo m’he
entrevistat amb totes les patronals empresarials, totes les
cúpules sindicals. Les declaracions que tots aquests
representants dels agents econòmics i socials són inequívocs en
relació a la confiança absoluta amb el Govern de les Illes
Balears. No confonguin, volent fer veure que ara torna a haver-
hi una desconfiança que només existeix en el seu cap. No
existeix aquesta desconfiança. L’evolució de l’economia balear
és una evolució tranquilAla, sòlida, potent i els agents
econòmics així ho visualitzen. Per cert, agents econòmics que
han aplaudit l’acord dels 2.800 milions d’euros. Els agents
econòmics, Sr. Tadeo, han aplaudit l’acord dels 2.800 milions
d’euros. És més, dos caps de patronal han dit que la mesura del
conseller d’Hisenda era “intelAligent” a l’hora de negociar. Això
si vostès no hi estan d’acord els ho expliquin als empresaris.
Això és el que han dit, està recollit a mitjans de comunicació,
en compareixences televisives i de ràdio. Per favor, no
insisteixin en un camí que no du enlloc. És a dir, crear una
sensació d’incertesa quan en aquests moments l’economia
balear, lluny d’aquesta situació, està en posicions envejables en
relació a altres comunitats autònomes en aquest aspecte.

El punt del finançament. Jo els diria que efectivament, la
situació estructural..., m’agradaria que mesuressin molt les
paraules quan parlam de finançament. Hi ha una estructura
general de finançament de la comunitat autònoma i en aquesta
estructura hi ha 3 potes fonamentals: inversions de l’Estat, la
Llei de Règim Especial i el model de finançament. El que és
incorrecte és barrejar les tres i dir per exemple, que això és un
desastre perquè han arribat només 2.800 milions d’euros,
perquè no és cert. Tenim una primera fase, que és la que hem
transitat, en el nostre parer amb èxit, ho repetesc un cop més.
Però tenim dos melons que hem d’obrir i són: la Llei de Règim
Especial, que en qualsevol cas ha d’incrementar les inversions
de l’Estat, el Règim Especial nodreix fonamentalment el tema
de la inversió. I allà on nosaltres pensam que és el gran cavall
de batalla i és el model de finançament. Aquí és on
veritablement podrem parlar de deutes històrics, de dèficits
estructurals, de problemes de transferències, però no abans. No
barregem les coses. Si més no, des d’Hisenda volem ser
rigorosos a l’hora de transmetre les informacions i no mesclar
ous amb caragols, com de vegades he escoltat que s’ha fet.

Nosaltres ens referim que en aquests moments damunt la
taula del ministre d’Economia, a banda del País Basc i Navarra,
com deia el Sr. Alorda, hi ha dos documents estratègics de
finançament, el de Catalunya i el d’Andalusia. Aviat en tendrà

un tercer, el de Balears. Això és el que volíem comunicar. És
a dir, des d’Hisenda estam treballant de valent perquè a l’hora
de negociar aquest meló, serà complex, jo no ho he amagat en
cap moment, serà complex. Nosaltres hi anam amb un
document de treball, justificat, analitzat, rigorós. Això és el que
volia dir-los. No improvisam, ni llançam pedrades a l’aire.

En aquest cas i parlant de pedrades, em sorprèn també
moltíssim les intervencions del Sr. Tadeo en aquest punt. Sr.
Tadeo, el PP quin número té inversió de l’Estat,  me'l podria dir
per favor, jo no el conec? 2.500 milions, això ho varen dir
vostès a principis de juliol. I varen afegir “addicionals”. Quinze
dies després misteriosament va desaparèixer la paraula
“addicionals” de la seva proposta i varen passar a dir 3.000
milions. A principis del mes d’agost, una de les seves diputades
estatals va parlar de “gran fita” 400 milions l’any, que és el que
tenim ara. I després la Sra. Estaràs va parlar de 600 milions. Jo
els preg que em donin un número, però no quatre i que el
canviïn cada quinze dies. I sobretot, quan me'l doni, expliquin-
me com l’han calculat. Jo damunt pedrades no puc treballar, jo
treballo damunt documents. Vostè a l’Estatut no trobarà en cap
moment la paraula “addicional” referida a inversió. No la
trobarà en cap moment, ni trobarà un número concret.

Per tant, a l’hora de fer aquesta disbauxa, aquest ball de (...)
de números, li pregaria que fóssim més seriosos i concretessin
més les coses, cosa que no han fet. Demà mateix poden parlar
d’una altra valoració i nosaltres no perdrem ni un sol segon en
rebatre-la. Vostès parlaren de molts de números i nosaltres hem
vengut amb un acord, 2.800 milions, 300 més d’allò que vostès
de vegades deien. I el mateix número que la Sra. Salom
qualificava com un bon acord fa 3 setmanes, tot just. En
qualsevol cas en els mesos d’estiu. Jo som conseller no fa 100
dies encara. De manera que s’aclareixin i després en podrem
parlar.

Del tema del pacte de competitivitat que me demanaven i
que relacionaré amb una altra qüestió que també se m’ha dit de
part del Partit Popular. El pacte de competitivitat, n’hem parlat
ja amb els agents econòmics i socials, tan empresaris com
sindicats, és un pacte que té per objectiu dissenyar la fulla de
ruta de l’economia balear. Un pacte consensuat entre
l’administració i els agents econòmics i socials, en concreció de
mesures específiques que evidentment han de tenir dotació
pressupostària. En aquest aspecte se tracta de confegir un seguit
de mesures específiques, de caràcter transversal que abastin
pràcticament les grans línies d’actuació d’un govern, des de
polítiques de recerca, fins a polítiques d’habitatges, passant per
polítiques sanitàries, etcètera i que permetin en aquest cas
establir un acord social sobre l’evolució de l’economia balear.
Això és el que interessa al Govern. Els he de dir que la recepció
que hem tingut per part dels agents econòmics i socials, l’altre
dia vàrem tenir una mesa de diàleg social i parlàrem entre altres
temes d’aquest punt. Va ser una recepció molt positiva i una
capacitat d’entesa igualment important. 

Parlant d’aquest pacte de competitivitat, es podria parlar
dels distints models de creixement de les illes, s’ha comentat
aquí. El cas de Menorca d’alguna manera nosaltres el posam
com un model significatiu a seguir, aquí es presenta un cas
desastrós d’evolució econòmica. Bé, jo li he dir al senyor del
PP que jo me’n fiï molt més de les diagnosis d’Exceltur que de
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les seves. Exceltur, com se sap, és un conglomerat de grans
consorcis hotelers, allà on estan els grans capitans de l’hoteleria
balear. I aquests, en un informe molt recent Sr. Tadeo, indiquen
que el model a seguir a la Mediterrània és Menorca i no un
altre. De cara als reptes que vénen a l’economia mediterrània
turística, una economia insular que preserva el seu territori, que
aguanta les envestides d’una expansió de construcció
important, com ha passat a Mallorca, manté unes senyes
d’identitat i manté una qüestió important i és un valor afegit i
per ventura en altres indrets de les illes s’ha perdut. Menorca
Sr. Tadeo, aquest és el model, però no ho diu el conseller
d’Hisenda, ho diuen els grans empresaris hoteleres, són aquests
que ho diuen en els seus informes d’Exceltur, publicats fa
escassament dos mesos. Valdria la pena que llegís una mica
aquestes coses, així sabria amb més fermesa de què estam
parlant. Aquest és el model, vostè és menorquí, això ho hauria
de saber.

Finançament local, passaré a qüestions concretes. En
finançament local, l’any 2008 es procedirà a revisar la Llei de
finançament dels consells insulars. Per tant, és un procés jurídic
que s’encetarà el 2008 i que ha d’afavorir un millor
finançament dels consells en principi. Això és un tema que
s’encetarà el 2008. Nosaltres com un dels objectius
fonamentals del règim especial que precisament tengui un
efecte directe sobre els municipis, tenint en compte en aquest
aspecte la disposició addicional sisena de l’Estatut
d’Autonomia. Pensam en aquest aspecte, que tenim
instrumental de caràcter jurídic, l’Estatut mateix, i aquesta
revisió de la Llei de finançament dels consells insulars que
facilitarà aquesta qüestió. Els he de dir que la Llei de capitalitat
de Palma és una llei que s’ha posat en funcionament en termes
pressupostaris i l’any que ve hi ha una assignació ja consignada
i que se va comunicar a l’ajuntament a una reunió precisament
del consorci de la Llei de capitalitat, fa escassament uns dies.

Una altra qüestió concreta que se m’ha demanat, el
pressupost d’actuacions educatives. Miri, jo el que li puc dir en
aquests moments és el creixement que experimentarà el
pressupost d’educació en la seva totalitat. El creixement del
pressupost s’incrementarà aproximadament un 10%. Per entrar-
hi en detall, ara no tenc tots els números, però li vull dir que el
pressupost d’educació augmentarà aproximadament un 10%. 

El Sr. Boned em demana qüestions de desviacions
pressupostàries i resultats d’auditories. Miri, nosaltres tenint en
compte els resultats de les auditories que se faran, la voluntat
d’Hisenda és posar de manifest davant la Sindicatura de
Comptes aquests resultats, els efectes oportuns per si hi pot
haver qualque responsabilitat. Aquí és fins on arriba Hisenda.
El que passa és que efectivament, ens hem trobat en situacions
realment preocupants en la gestió pública en els darrers anys.
Per cert, els endeutaments que també s’invocaven aquí com a
necessaris, en cap cas des d’Hisenda s’han demonitzat o
criminalitzat. Ho he dit a la meva intervenció per activa i per
passiva, a entrevistes i a declaracions públiques. Aquest
conseller no critica l’endeutament, critica la forma com es va
fer l’endeutament. Això és el que critic Sr. Tadeo, no critic
l’endeutament. Critic la forma com es va fer, imputant
ingressos ficticis, generant per tant, compromisos de despesa i
per arreglar-ho tot, incrementant exageradament l’endeutament

d’aquesta comunitat. Això és el que jo critic, no que
s’endeutessin. 

A més, li diré una altra cosa, seré generós. D’acord molt bé,
es varen endeutar molt per fer aquest metro, per fer el Palma
Arena i quina utilitat té el Palma Arena? M’ho podria explicar?
Perdoni, però el Sr. Tadeo a mi m’ha demanat moltes coses que
resulten difícils de contestar...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Fiol, no té la paraula, la demani abans.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

A mi se’m dirigeixen com a conseller i jo em dirigeix al
diputat amb el seu cognom. Jo no li estic dient un nom que no
sigui el seu.

El tema de les noves tecnologies que també es comentava.
Aquest govern ha hagut de demanar al Govern central,
precisament, l’assignació d’un múltiple de quatre canals per
garantir el compliment d’un acord amb Catalunya i València,
precisament per recepcionar amb garanties TV3, Canal 33,
Canal 9 i Punt 2. Això ho hem fet el mes de setembre, ho hem
demanat a la Secretaria d’Estat i hem tengut una resposta
positiva al respecte. De manera que hem posat en marxa aquest
tema, precisament per garantir la recepció dels canals en
llengua catalana. Això és el que hem fet fa molt pocs dies.

Un últim apunt, si em permeten, el tema del model de
finançament, el tema del document de finançament i els vectors
a considerar. Nosaltres, torn repetir, algunes intervencions han
reincidit en aquesta qüestió, un interès que compartesc, pensam
que el vector crucial en aquest aspecte serà el vector
poblacional, el vector demogràfic. Aquí és allà on nosaltres
haurem de fer una batalla, i perdonin l’expressió, intensa, per
millorar el finançament autonòmic, al marge de les millores
d’inversió que hem pogut aconseguir, tan per l’acord amb
l’Estat, com pels acords que puguem arribar mitjançant la Llei
de Règim Especial.

Amb això em fa l’efecte que contest pràcticament les
inquietuds dels diputats. Si m’he deixat alguna qüestió, per
favor m’ho recordin. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Obrim ara un torn de rèplica i
començam pel Grup Mixt..., no vol intervenir. El Grup d’Unió
Mallorquina tampoc vol intervenir. El BLOC tampoc. Grup
Socialista.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Molt breument perquè després de la
claríssima exposició i intervenció del Sr. Conseller, crec que a
tots els portaveus se’ns fa molt fàcil la feina de ser portaveu
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d’un grup que dóna suport a aquest govern i a la seva
conselleria. Només fer dos petits comentaris.

El tema de l’endeutament. Vostè ho ha dit, era molt
necessari, però tal vegada seria dubtós és la necessitat d’alguna
d’aquestes infraestructures, necessitat i oportunitat. I el lligam
que això provoca en la construcció d’infraestructures a vegades
absolutament innecessàries i la no construcció, o no inversió en
elements i infraestructures que sí resultaven molt necessàries i
s’han deixat abandonades. I en molts de casos també s’ha
provocat aquests endeutaments per construir infraestructures
que han sorgit de ruptures de consens, ruptures de convenis,
ruptures d’acords previs i això també crec que és important.

S’ha fet referència a la incredulitat per part del Grup
Parlamentari Popular de la bonança de la situació econòmica
global, dient que no és cert, que fa molts d’anys que la situació
és crítica. Jo només donaré una dada reconeguda, fins i tot en
algun moment pel propi Partit Popular. La millor temporada
turística dels darrers 15 anys va ser la del 2001. I la crítica
posterior a la gestió del passat govern de pacte no va ser més
que una eina, amb vistes electorals, i per argumentar l’arribada
dels “professionals” per arreglar-ho tot i que a partir d’aquell
moment i gràcies a ells “tornaríem menjar”. Faig aquesta
referència perquè consta en el Diari de Sessions expressament
com a frase que es va dir en el Parlament. Vull dir que a pesar
dels “professionals” i a pesar de tot aquest interès, aquestes
xifres del 2001 no s’han arribat a superar. Sr. Conseller, supòs
que en això hi coincidirà.

Efectivament s’ha demostrat per part seva, en poc temps,
una capacitat negociadora, una capacitat de diàleg, té
aportacions molt clares i constatables i que constaten amb
algunes frases del passat. Jo recordaré, no vull fer història, ni
recordar el concepte que tenia l’ex-ministre Cascos sobre les
inversions a Balears. Però sí recordaré el que es deia des del
Grup Popular, que en algun moment es parlava d’incapacitat
negociadora i després quan toca la situació a l’inrevés, resulta
que no és una incapacitat negociadora del Govern, sinó que
simplement és una voluntat d’aïllament del Govern de Madrid.
Les interpretacions a cada moment són molt clares.

I com li deia, el tema de la desconfiança empresarial que
vostè mateix ha dit, va directament lligat a aquest resultat que
li parlava abans del 2001. No és més que novament una eina,
que l’any 2003 provocà un enfrontament entre un govern
progressista i un sector empresarial, s’ha de reconèixer,
electoralment li va donar els seus resultats al Partit Popular i no
fa més que recuperar aquest sistema i aquesta forma de fer
política, aquesta eina del Partit Popular per intentar aconseguir
el mateix resultat que en el passat. Esperem que això no sigui
així i que la seva gestió faci canviar, fins i tot, les decisions del
propi Grup Popular.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, encara que el Reglament d’aquesta cambra no sigui
igual per a tots els diputats jo estic aquí per fer-li preguntes, i
no crec que li permeti a vostè fer-me preguntes a mi; si vol me
les pot fer, i si vol feim una comissió i la feim al revés, jo
m’assec allà i vostè s’asseu aquí, no hi hauria cap inconvenient.

L’autèntica pedrada financera que hi ha hagut de moment
en aquesta comunitat autònoma ha estat renunciar a 100 milions
d’euros. Açò des del nostre punt de vista és l’autèntica pedrada
que hi ha hagut. Sent gent que riu, però “sorpresa del Bloc por
la renuncia de 100 millones de inversión estatal”; la sorpresa
que se n’han duit amb Son Espases. Aquest govern està prenent
tota una sèrie de mesures d’inactivitat, realment d’inactivitat,
i a més amb el tema financer es permet o no s’ha negociat prou
bé quina hauria d’haver estat la inversió que hauria d’haver
arribat a les nostres illes.

Referent al tema que pugui llegir més, clar que puc llegir
més, però realment el que jo crec és que vostè no coneix la
realitat econòmica de Menorca. Pot ser que hi vagi molt, hi pot
anar cada setmana, però no coneix la realitat econòmica de
Menorca. Demani allà als sindicats i demani allà als empresaris
de Menorca, a veure com és que van presentar un pla de no sé
què, de renovació, de reactivació de l’economia. Com és que
diuen que hi ha un model que està esgotat?, com és el que els
sectors del comerç, de la indústria, en si tots els sectors, el
turístic sobretot, tothom està queixós del que estat la temporada
i de l’evolució turística a Menorca? Açò és la situació que hi
ha, que hi ha un model on no es deixa avançar, no es deixa fer...
Jo estic d’acord que s’ha de preservar Menorca, el valor més
important que tenim els menorquins és Menorca en si, i hem de
conservar el territori; una cosa és açò i una altra cosa és
defensar o que hi hagi articles que diguin que el model
econòmic de Menorca és a seguir. No serà el model econòmic,
serà el model de defensa del territori, que potser no és el
mateix, però la realitat de Menorca és una ben distinta i trob
que senzillament no..., em sembla que la desconeix.

Referent a temes que li havia demanat li torn reiterar el
finançament, si pensa demanar a Madrid finançament per a
l’hospital de referència, tot en declaracions de la Sra. Armengol
de la passada legislatura. Què pensa sobre el tema de les
declaracions del conseller de Turisme referent a demanar i
negociar el tema de l’IVA turístic? Calendari previst per la
tema de les transferències de justícia, i en aquest moment les
transferències de justícia quins vectors té també quant a
dotació. Mesures concretes impositives de caràcter d’impostos
i tributs que hi pugui haver, que ja sàpiga que hi ha en els
pressupostos de l’any 2008. I també, si ja ho tenen determinat,
quin cost ha tingut per als ciutadans de les Illes Balears haver
aturat diversos mesos les obres de l’hospital de referència de
Son Espases. 

Senzillament crec que aquestes preguntes, puc anar
equivocat, però trob que no me les havia contestades. Si no me
les contesta senzillament demanarem contestació per escrit o hi
ha altres mitjans, aquest parlament té altres mitjans per poder
tenir també aquesta informació. Li agrairia que em contestés en
aquest sentit.
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Referit al tema de l’endeutament, miri, l’endeutament... Jo
estic d’acord amb vostè, i no volia que interpretés que jo havia
dit que vostè havia criminalitzat l’endeutament, però
senzillament que es reben i que es diu que l’endeutament s’ha
endeutat per coses que no toquen, aquest govern que hi va
haver del Partit Popular era legítim per fer el Palma Arena, per
fer qualsevol tipus..., el tema de les carreteres, per fer les
inversions que va fer. Que hi pogués haver desviacions
pressupostàries o que l’endeutament va ser un endeutament
determinat?, mentre no es demostri el contrari també és un
endeutament fet com calia i per fer aquesta sèrie
d’infraestructures que des del nostre partit consideràvem que
eren totalment necessàries per a la nostra comunitat autònoma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR . CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Bé, vegem. Primer de tot, la Conselleria d’Hisenda no
renuncia a un euro, Sr. Tadeo, li ho he explicat, ja; estic esgotat
de dir-ho, això, però bé, ho tornarem a dir; és a dir, no
renunciam a un euro, hem fet un acord de 2.800 milions
d’euros en set anys, executats, que es poden transferir d’una
anualitat a una altra. No renunciam a un euro des de la
conselleria i des del Govern.

El tema de Menorca és ver, jo no tenc molt de coneixement
sobre Menorca, però crec que els empresaris hotelers sí, crec
que els empresaris hoteleres sí, i quan fan les seves diagnosis
i les comparen amb totes les destinacions turístiques
mediterrànies de la costa espanyola acaben en la conclusió, ai
las!, que Menorca és el gran model, el model important a
seguir, un model que aquest estiu ha incrementat el nombre de
turistes nacionals un 46%; sí, nacionals, ha incrementat el
nombre de turistes nacionals un 46%. Per tant és un reclam
turístic en aquests moments per a determinats mercats, i per tant
en absolut no es pot parlar amb el tremendisme que vostès
parlen reiteradament sobre l’illa de Menorca.

Sobre el tema de l’hospital, miri, les transferències que es
varen fer a la comunitat autònoma d’educació i de sanitat les
varen fer vostès quan governaven a Madrid. En matèria de
sanitat tothom recorda que de manera forçada i condicionada
a l’entrada en el nou sistema de finançament varen obligar,
diguem-ne, a acceptar les transferències i no varen incloure les
inversions ja projectades. En aquest aspecte no compartesc
aquesta preocupació de demanar ara unes assignacions que per
ventura vostès haurien d’haver previstes quan varen fer les
transferències de sanitat en el seu moment i que no varen voler
fer, i que no varen voler fer, no varen voler transferir les
inversions.

El calendari de la transferència de justícia jo en aquest
moment no l’hi puc concretar, no li puc concretar el calendari
de la transferència de justícia. S’està treballant, la Conselleria
de Presidència està treballant en aquesta qüestió; vostè sap que
els processos transferencials són complexos, no són senzills,

requereixen temps, requereixen temps de negociació, i en
aquest moment la Conselleria d’Hisenda no té calendari
d’aquesta transferència en aquests moments.

El pressupost del 2008 no contemplarà increment de la
pressió fiscal, no hi haurà mesures tributàries en el pressupost
del 2008.

I en aquests moments també estam avaluant el cost de
l’aturada de les obres de Son Espases. És el que li puc dir.

No sé si m’he deixat alguna pregunta de les que em
demanava.

Ah, sí, l’IVA turístic. En aquest aspecte el nostre interès és,
conjuntament amb Turisme, conjuntament amb la Conselleria
de Turisme, demanar la resolució del tema de l’IVA turístic,
però també és un procés de negociació, atenent que és un tema
de caràcter fiscal. El nostre interès és treballar també en
aquesta línia, atenent a més a més que tendrem en
funcionament, esperam que el 2008, la nova agència tributària.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Arribats a aquest punt i esgotades
totes les intervencions agraïm la presència del conseller i del
seu equip i donam per conclosa aquesta sessió.

Gràcies a tots.
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