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EL SR. PRESIDENT:

En primer lloc, vull demanar si hi ha substitucions.

Sr. Cardona?

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sí, Josep Juan Cardona substitueix Miguel Jerez.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí a Marián Suárez.

EL SR. PRESIDENT:

Algú més?

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 2008 (RGE núm. 2885/07).

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que es 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 2008.

Assisteix l’Hble. Conseller Sr. Carles Manera i Erbina,
acompanyat del Sr. Lluís Llinás Álvarez, secretari general; Sr.
Joan Rosselló Villalonga, director general de Pressuposts; Sr.
Cristòfol Millán Mateu, interventor general de la comunitat; Sr.
José Luis Gil, tresorer.

A veure, per favor, silenci.

Sra. Maria Antònia Truyols Martí, directora general de
Tributs; Sr. Andreu Sansó Rosselló, director general
d’Economia; Sra. Maria Costa Genovard, directora general de
Patrimoni; Sr. Ramon Molina de Dios, cap de gabinet, i Sra.
Rosa Estades, cap de premsa.

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bones tardes, senyores i
senyors diputats. Comparesc en aquesta comissió parlamentària
per explicar el pressupost de la Conselleria d’Economia,
Hisenda i Innovació per a l’exercici 2008. Aquesta conselleria
gestionarà un pressupost de 65,8 milions d’euros, quantitat que
suposa un increment del 7,9% respecte del pressupost de l’any
2007. La major part d’aquest augment reflecteix l’important
impuls que aquest govern vol donar a la recerca, al
desenvolupament tecnològic i a la innovació, per tal d’impulsar
la productivitat del nostre teixit productiu.

Precisament, la direcció responsable de planificar i
coordinar aquests assumptes, aquests temes, es troba en aquesta
conselleria i el seu pes dins el pressupost és superior al 40% del
total. En analitzar els comptes d’aquesta conselleria, hem de

tenir en compte el seu caràcter de centre gestor i de suport de
serveis, sense perjudici del desenvolupament d’actuacions que
milloren i faciliten als ciutadans el compliment de les seves
obligacions tributàries. En efecte, la conselleria té, com a
objectiu principal, donar suport a la resta de conselleries del
govern, mitjançant els departaments de caràcter corporatiu, de
gestió economicofinancera, com són la Intervenció general, la
Direcció General del Tresor i Política Financera, la Direcció
General de Pressuposts i Finançament, la Direcció General de
Tributs i Recaptació, la Direcció General d’Economia i la
Direcció General de Patrimoni. A més, cal recordar el caràcter
transversal de les tasques realitzades per la Direcció General de
Recerca, Desenvolupament i Innovació i de la Direcció General
de Tecnologia i Comunicacions.

En el marc de les respectives competències dels òrgans que
la integren, la conselleria desenvolupa funcions de planificació,
pressupostació, fiscalització i control; recaptació de recursos
tributaris en via voluntària i executiva, cobraments i pagaments
del Govern, política d’endeutament i planificació econòmica.

Pel que afecta a la recerca més el desenvolupament més la
innovació, desenvolupa programes d’impuls i foment de la
recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació, tant per
iniciativa pròpia com fent de catalitzador d’iniciatives d’altres
organismes del Govern i fins i tot d’altres institucions.

En aquest sentit, per tant, i en primer lloc, dóna suport
administratiu i comptable per dur a terme les tasques
d’execució i control de despesa pública, assignada al Govern de
les Illes Balears, a més de gestionar els actius immobiliaris del
Govern i de fer un seguiment de l’evolució econòmica de la
nostra comunitat.

En segon lloc, presta serveis de gestió, liquidació, inspecció
i recaptació dels recursos econòmics, els quals permeten a la
resta de conselleries dur a terme les seves polítiques sectorials.

En tercer terme, els dóna els recursos tecnològics i els
serveis informàtics i telemàtics, a més d’assumir la
responsabilitat de l’ordenació i planificació de les
telecomunicacions i les noves tecnologies de la informació.

Per últim, s’encarrega del foment, planificació i coordinació
del sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes
Balears.

En l’exercici d’aquestes funcions, continuarà sent un
objectiu essencial dels centres gestors de la conselleria el
desenvolupament de les noves tecnologies, per tal d’assolir
progressivament una estructura i funcionament més àgil, més
eficaç, més eficient, molt més moderna, i això en l’àmbit intern
com a l’àmbit extern.

Permeti’m que entri ja en detall a les previsions
pressupostàries gestionades per la Conselleria d’Economia,
Hisenda i Innovació.
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La secretaria general té assignada una partida de 9,2 milions
d’euros, això representa un 4,5% més que l’any anterior, per al
correcte funcionament de les seves funcions d’assessorament
jurídic, de gestió dels serveis comuns i de suport tècnic a la
resta d’òrgans de la conselleria.

La Direcció General de Tecnologia i Comunicacions
gestionarà 9,3 milions d’euros, un 2,6% més que l’any anterior.
En matèria d’ordenació, regulació i desenvolupament de
telecomunicacions es preveuen actuacions concretes en tres
àrees: primera, ordenació i regulació de les telecomunicacions
a partir d’actuacions que segueixen les directrius del Pla
director sectorial de comunicacions. Segona, serveis públics,
mitjançant polítiques que permetin, entre d’altres escomeses,
ampliar i millorar la cobertura i la qualitat dels serveis de ràdio
i difusió i de la televisió digital terrestre a la nostra comunitat
autònoma. I tercer, serveis interns, amb projectes d’adequació
i d’actualització.

Respecte de la gestió dels sistemes i tecnologies de la
informació, l’objectiu principal és impulsar el Pla
d’administració digital, amb la finalitat de millorar els sistemes
i procediments de comunicació a la ciutadania. Per això, entre
d’altres projectes, es pretén millorar i garantir el servei del
centre d’atenció, la implantació i desenvolupament del portal
multiadministratiu, colAlaborar amb l’administració general de
l’Estat en la difusió del DNI electrònic, en el marc del Pla
avança; així com crear una normativa de classificació de la
informació. Aquestes dues àrees són, precisament, les que fan
créixer el capítol 6 d’aquesta direcció general en un 4,5% amb
projectes d’inversió per al desenvolupament dels sistemes de
telecomunicació i de l’administració digital.

La Direcció General de Recerca, Desenvolupament
Tecnològica i Innovació administrarà un pressupost de 23,5
milions d’euros, quantitat que suposa un 28,3% més respecte de
l’any 2007. El projecte més important d’aquest departament,
dins l’àrea de recerca per al proper exercici, és l’elaboració
d’un nou Pla de la ciència, tecnologia i la innovació que
marcarà la política d’actuacions en aquesta àrea per al període
2009-2012, i que ha de servir per situar les Illes Balears en una
posició pensam que homologable a Europa en el sistema de
recerca i innovació.

Aquesta direcció general, dins l’objectiu de reforçar el
sistema d’innovació de les Illes el 2008, destinarà 10,2 milions
d’euros per dur endavant un seguit d’actuacions que s’articulen
en quatre grans eixos: el primer d’ells, programa de potenciació
de recursos humans; la principal novetat prevista és la creació
d’un organisme de gestió per a la incorporació d’investigadors
al sistema d’innovació de les Illes Balears. L’objectiu és ajudar
a obrir noves línies de recerca, reforçar els grups d’investigació
existents a les nostres illes i actuar, com dèiem abans, com a
catalitzador per a la creació de nous grups de treball.

En segon lloc, un programa de reforçament de la base
científica. A més de mantenir les convocatòries d’ajudes del
2008, aquest programa preveu fer projectes orientats a reforçar
les infraestructures cientificotècniques de recerca més
desenvolupament en el sector públic, on destaca especialment
la construcció del nou edifici per a instituts d’investigació,
cofinançat amb fons Feder i amb l’aquiescència de la

Universitat de les Illes Balears. Així mateix, es donarà
continuïtat al projecte de xarxa d’estacions biològiques de les
Illes Balears i suport a la Fundació Caubet-Cimera.

En tercer terme, programa de difusió de la cultura científica
i d’interès social per a la ciència, tecnologia i innovació. Dins
aquesta línia d’actuació volem destacar, com a principal
novetat, la realització d’estudis i la redacció del projecte tècnic
del futur museu de la ciència de les Illes Balears. Així mateix,
es continuarà la colAlaboració amb l’administració general de
l’Estat en el Pla avança, per tal d’estendre l’ús de les noves
tecnologies als processos empresarials, en especial a les PIME,
i desenvolupar el projecte de ciutats digitals i ciutadania digital.

En quart terme, programa d’innovació tecnològica, amb
unes actuacions previstes que impliquen una major novetat, que
són les que es vinculen a la política de foment de la recerca
científica i tecnològica en àrees que consideram d’interès
estratègic per a les Illes Balears. M’estic referint, en concret, al
Centre internacional de recerca i desenvolupament en turisme
(CINTUR) i a la creació del Sistema d’observació costanera de
les Illes Balears (SOCIB), entre d’altres projectes.

Totes aquestes actuacions, senyores i senyors diputats,
signifiquen, justifiquen l’important creixement de la inversió
d’aquesta direcció general; així, es produeix un fort increment
del capítol 7, proper al 80%, amb l’objectiu d’impulsar la
investigació a través de beques i d’altres ajuts per a grups
competitius i institucions de recerca. Aquestes actuacions es
cofinançaran amb fons Feder de la Unió Europea. I també el
capítol 6, d’inversions reals, augmenta en aquesta direcció
general un 12%.

La Direcció General d’Economia té assignada una partida
de 839.786 euros. Això suposa un retall del 74,6% per mor que
la part d’estadística se sostreu d’aquest departament per
constituir un ens autònom que és l’Institut d’Estadística de les
Illes Balears. Una altra diferència substancial és el pas dels
convenis plurianuals Objectiu 2 de fons europeus a la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, d’aquí l’explicació
d’aquesta retallada pressupostària.

Aquest departament és responsable de desenvolupar les
tasques de planificació i conjuntura econòmica i dur a terme
entre d’altres actuacions les següents:

Primera. Elaboració del Pla triennal de planificació
econòmica 2008-2010.

Segona. Tasques d’anàlisi d’ordenació econòmiques
generals.

Tercera. Desenvolupament d’estratègies de màrqueting
territorial.

I quarta. Promoció de l’economia productiva.
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Com ja he comentat, l’àrea d’Estadística s’emmarca el 2008
dins el nou Institut d’Estadística de les Illes Balears
(IBESTAD), en el marc de la Llei 3/2002, de 17 de maig,
d’estadística de les Illes Balears. Aquest institut és una entitat
autònoma i com a tal disposa d’una secció pressupostària
pròpia, que és la secció 77, amb un import de 903.174 euros.
L’IBESTAD serà un instrument rigorós de la realitat
econòmica, demogràfica i social de la nostra comunitat
autònoma per tal d’oferir informació estadística que respongui
més i millor a les demandes que plantegen les institucions i els
distints sectors econòmics i socials, alhora que tengui en
compte la seva realitat pluriinsular i municipal.

La Direcció General de Pressuposts i Finançament disposa
de 616.389 euros, quantitat que significa una pujada del 3,9%
respecte del 2007. A més de l’execució i del control dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma, aquesta
direcció general durà a terme l’avaluació i l’anàlisi de la
proposta del nou sistema de finançament autonòmic, del
sistema de finançament dels consells insulars i de les
corporacions locals, així com l’elaboració d’estudis relacionats
amb l’economia pública.

La Intervenció general té assignat un pressupost que puja
als 4,6 milions d’euros, per desplegar les seves funcions de
centre de control intern de la gestió economicofinancera del
sector públic de la comunitat autònoma i les funcions derivades
de la seva condició de centre director de la comptabilitat
pública. Per a l’any 2008 aquest pressupost haurà crescut
pràcticament un 29% sobre el 2007 a causa del Pla de
modernització del sistema de control i fiscalització per part de
la Intervenció, la qual pretén la seva descentralització per a fer-
ho més proper als centres gestors. Així s’aconseguirà, pensam,
un contacte més directe i permanent amb les conselleries i una
ajuda més immediata.

Com a principal objectiu per a l’any 2008, la Intervenció
general posarà en funcionament la base de dades de
subvencions i ajudes públiques, la qual permetrà tenir
centralitzada la informació sobre les subvencions i les ajudes
atorgades a l’àmbit de la comunitat autònoma. D’aquesta
manera es durà a terme, pensam, una adequada planificació i
seguiment i es colAlaborarà amb altres òrgans i amb les
institucions de control de l’activitat de subvenció.

La Direcció General del Tresor i Política Financera té
assignada una partida d’1,1 milions d’euros, això és un 7,5%
superior a la de l’any anterior. Entre les línies d’actuació
principals que durà a terme el proper exercici, el departament
posarà especial accent en la tutela i racionalització del
finançament de les empreses i dels organismes dependents de
la comunitat autònoma de les Illes Balears. La direcció general,
en coordinació amb el servei de gestió financera, exercirà un
major control de l’endeutament de les empreses públiques i
d’altres ens.

La Direcció General de Patrimoni gestionarà un pressupost
de 7,5 milions d’euros, xifra que suposa un 1,1% més que el
2007. Les tasques més importants que aquest departament té
previst desenvolupar el proper any són:

Primera. Quadrar l’Inventari general de la comunitat
autònoma de les Illes Balears a la comptabilitat patrimonial.

Segona. Fer l’Inventari de béns mobles de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Tercera. Iniciar la implantació de compres centralitzades
per diversos serveis de la comunitat autònoma.

Quarta. Editar un nou manual de legislació en matèria de
patrimoni amb la inclusió de la legislació de règim local.

A més de les competències ordinàries de la Junta consultiva
de contractació administrativa, es destaquen els següents
objectius: impulsar la homogeneïtzació de la documentació
administrativa; aprovar els serveis de classificació d’empreses
d’obres i serveis als empresaris de Menorca, Eivissa i
Formentera; unificar els criteris de classificació en l’elaboració
dels projectes d’obres a nivell de la comunitat autònoma i
millorar la informatització dels registres de contractes i de
contractistes.

La Direcció General de Tributs i Recaptació disposarà
durant el proper exercici d’un pressupost de 9,1 milions
d’euros, un 3% més que l’any anterior. La principal actuació,
pensem que una actuació també estratègica de tot el Govern
que aquesta direcció general durà a terme el 2008 és la creació
i desenvolupament de l’Agència Tributària de les Illes Balears,
un ens públic de caràcter autònoma, amb personalitat jurídica
pròpia, autonomia funcional, financera i de gestió. La creació
de l’Agència Tributària té per finalitat agilitar el pagament de
tributs, estalviar burocràcia als ciutadans de les Illes Balears,
millorar la capacitat de recaptació i, de forma essencial també,
reforçar la lluita contra el frau fiscal. Per tal de donar aquesta
atenció prioritària al ciutadà balear es crearà, dins l’estructura
funcional de l’Agència, un servei d’atenció i informació al
contribuent, amb l’objectiu de minorar la pressió fiscal
indirecta.

Al seu torn el departament continuarà treballant en la
implantació de les noves tecnologies per a la gestió i pagament
de tributs i en la millora de les aplicacions informàtiques
internes. Així mateix, com a una de les actuacions cabdals de
servei a la ciutadania que desenvolupa aquesta direcció general,
es durà a terme la campanya Renda Àgil, per tal de facilitar i
simplificar als contribuents balears els tràmits de presentació de
la documentació impositiva.

En relació amb els pressuposts del 2008, en aquesta
direcció general s’ha de destacar també que té, com a fruit
important, un nou conveni, signat amb el ColAlegi de
Registradors de les Illes Balears, el cos del servei de les
oficines liquidadores que realitzen la gestió dels tributs cedits;
serà, en aquest cas, de 3,2 milions d’euros front als 8,4 milions
que hem assumit enguany. Això suposa per a les arques
públiques, per tant, un estalvi de 5,2 milions d’euros l’any 2008
en aquest capítol estricte.

Pel que fa a altres seccions pressupostàries que també
gestiona la conselleria, s’han de destacar els Serveis Comuns,
secció 31: aquesta secció disposa d’una partida de 22,5 milions
d’euros per desenvolupar essencialment els següents projectes:
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Primer. Tots aquells relatius a la millora de les connexions
informàtiques i telemàtiques i de les infraestructures
tecnològiques, en especial respecte del manteniment de la xarxa
corporativa, els servidors i el centre de procés de dades.

Segon. Subvencions a favor de les petites i mitjanes
empreses en el marc de convenis subscrits amb l’Institut de
Crèdit Oficial per als interessos de les operacions financeres i
el cost de l’aval formalitzades amb ISBA.

Els Ens Territorials, secció 32, té assignat un pressupost de
170,9 milions d’euros, quantitat que es correspon amb les
transferències a fer als consells insulars en virtut de les
competències assumides, d’acord amb la respectiva llei de
transferència i el sistema de finançament regulat a la Llei
2/2002, de 3 d’abril. Com a novetat, per primera vegada es
preveuen les dotacions econòmiques derivades de l’assumpció
de competències pel Consell Insular de Formentera; així com
un compromís d’inversió per a l’any 2008 de 4 milions d’euros.
En aquest sentit, cal destacar també que el proper any es
realitzarà una avaluació del finançament dels consells insulars,
per poder procedir a la seva revisió, d’acord amb els principis
de suficiència financera, solidaritat i cooperació.

Deute Públic, secció 34, preveu que els crèdits destinats a
l’amortització del deute seran de 42,1 milions d’euros, mentre
que es destinaran 70,9 milions d’euros al pagament
d’interessos.

El Parc Tecnològic de les Illes Balears, Parc Bit, gestionarà
l’any 2008 un pressupost de 8,2 milions d’euros, tenint com a
objectius bàsics l’impuls de les àrees d’innovació i recerca, per
atreure activitats de recerca més desenvolupament més
innovació, i altres activitats empresarials d’alt valor afegit. I
establir al seu torn colAlaboracions amb entitats públiques i
privades, per crear precisament un espai innovador de
referència.

BITEL tendrà un pressupost de 8,5 milions d’euros.
Aquesta empresa pública té com a objectiu principal donar
suport informàtic i tecnològic al Govern, així com fer les
actualitzacions tècniques pertinents en matèria de seguretat de
la informació i de les comunicacions.

L’empresa CAIB Patrimoni compta amb una partida d’1
milió d’euros. L’objectiu principal de l’empresa pública és
gestionar l’execució dels projectes del Parc de Bombers, la seu
de la Conselleria de Salut i Consum i la seu de l’Agència
Tributària de les Illes Balears. A més, la societat impulsarà la
política d’adquisició d’immobles per tal de minvar la despesa
d’arrendaments de la comunitat autònoma.

Tanco la meva intervenció amb tres factors que són comuns
al pressupost de la comunitat autònoma per al 2008, però que
tenen una facció molt particular i estricta a la conselleria que
dirigesc, es tracta de tots aquells elements que conformen
l’estructura de finançament de les Illes Balears. Aquesta, ho
hem recordat en altres ocasions, crec que escaient tornar-ho
refermar avui horabaixa, aquesta estructura de finançament
descansa sobre tres columnes sobre les quals la conselleria

treballa des del 2007, des del juliol, i continuarà el 2008: les
inversions de l’Estat a les Illes Balears, la Llei de règim
especial i el nou model de finançament.

Per facilitar tot aquest procés la conselleria agilità la
formació de la Comissió Mixta entra el Govern balear i el
central, tot just deu dies després de la nostra presa de possessió,
amb una modificació efectuada el mes d’agost. Aquestes tres
columnes conformen, repetesc, l’edifici del finançament de les
Illes Balears. Hem transitat amb èxit, al nostre parer, en el
primer dels factors anunciats, el de les inversions de l’Estat.
L’acord, ho repetirem un cop més, sintetitza una inversió no
inferior a 2.800 milions d’euros executats en els propers set
anys, acumulables d’un any a altre si no s’executen.
L’elaboració d’un conveni específic d’infraestructures
ferroviàries i mobilitat i l’obertura de negociació dels convenis
de carreteres del 1998 i 2004, per tal de resoldre el contenciós
existent entre l’administració autonòmica i la central. Aquest
acord significa un augment del 38% el 2008 sobre el 2007 i
d’un 80% entre 2008 i 2014 en relació amb el septenni anterior.

La Llei de règim especial constitueix l’altre gran repte
d’aquesta legislatura i un repte molt especial per a la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Aquesta llei s’ha
de tenir enllestida en els propers anys i en absolut no qüestiona
ni relega l’acord abans explicat. Fem feina per millorar els
projectes ja coneguts i no aplicats de normatives consemblants,
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 conforme una tercera peça cabdal
sobre el qual la conselleria treballa des de la mateixa entrada
del nou equip. Ja disposam, ho hem anunciat en reiterades
ocasions, ho tornam a subratllar avui, d’un document estratègic
al respecte, un test que ja té el Ministeri d’Economia i Hisenda,
que té el president de l’Estat a nivell central, de manera que el
Govern comptarà, el Govern espanyol en aquest cas, comptarà
amb una tercera proposta que cal afegir a la d’Andalusia i a la
de Catalunya; proposta específica de finançament autonòmic
per a les Illes Balears. S’emfatitza en aquest text, de manera
rellevant, el vector de la població, com a un dels factors
crucials a l’hora de calcular el nou model de finançament. El
nostre treball, pensam que rigorós i acurat, sustentat sobre una
metodologia contrastada, facilitarà sens dubte un procés de
negociació, que també reiter albiram dur, albiram complicat.

En definitiva, les partides desgranades a la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Innovació pretenen en la seva execució
marcar eficàcia i eficiència, a partir d’un seguiment mensual
que farem extensiu a totes les unitats de despesa del Govern. Al
respecte tenim ben present al cap, com deia, i permeti’m la
llicència literària, el poeta francès, André Breton, fundador del
surrealisme: “La riquesa és no res si no es gasta, però també és
no res, és el buit, és el desastre, en definitiva, si es malgasta”.
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Aquí a les Illes tenim, malauradament, massa exemples que ben
segur incomodarien l’insigne escriptor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió per un
temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups preparin
observacions o preguntes. Els portaveus, podem continuar la
sessió?

Doncs, pel Grup Mixt intervenen els dos representants, per
cinc minuts es reparteixen el temps. El Sr. Mayans, en primer
lloc.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, gràcies, Sr. President. Primer de tot donar les gràcies al
conseller i al seu equip per exposar els pressuposts i
comparèixer aquí, per segona vegada, després de la
compareixença per a les seves línies programàtiques. Li faré
algunes preguntes concretes, ja que no dispòs de molt de temps.

Vostè ha dit que un 40% del pressupost de la seva
conselleria era per a recerca i innovació tecnològica i noves
tecnologies; jo li demanaria si hi ha qualque partida, qualque
programa, qualque concepte on es pugui esbrinar que hi ha, per
exemple, una segona fase o un acabament del programa de
televisió digital terrestre que es va implantar a Formentera,
avançant-se a l’apagament analògic. Va tenir molt bona
acceptació i crec que poca cosa queda per fer més que seguir
amb aquestes línies que es varen marcar i millorar en alguns
llocs tal vegada la recepció, on hi ha algunes zones fosques. Jo
no ho he trobat en els pressuposts que vostè ens ha presentat i
m’agradaria saber si existeix qualque partida.

Quant al programa Formentera digital, el qual, igual que en
el municipi de Calvià, són els dos punts on es va implantar la
tecnologia digital en tots els seus vessant, parl, per exemple, de
turisme, de pàgines webs, parl d’educació, noves tecnologies
dins l’educació i parl d’un tema que vostè també l’ha comentat,
de la teleadministració, administració digital. Formentera
digital, igual que Calvià digital, contempla tots aquests aspectes
i era un programa on hi participaven l’ajuntament, el Consell
d’Eivissa i Formentera llavors i el Govern balear, tampoc no he
trobat aquesta partida dins els seus pressuposts.

Llavors també, parlant de la llei d’acompanyament,
m’agradaria saber si s’ha tornat a llegir la reflexió que li varen
fer l’altre dia en el plenari sobre l’article 11 respecte dels
pactes successoris que feien especial incidència a les Pitiüses.
Li vàrem avançar, se’ns va dir que estiguéssim tranquils. No
estam tranquils, farem esmenes en aquest aspecte, és evident.
També els notaris varen fer saber aquest aspecte, que es rompia
una figura exclusiva que té el dret foral de les Pitiüses, passant
de l’1% al 7% i per tant a Eivissa i Formentera es pagarà set
vegades més, el 7%, mentre que a la resta d’illes es paga l’1%.
Això fins ara no era així i per tant en aquest sentit farem les

esmenes que creguem oportunes per intentar, i esper que ho
aconseguim, que les coses continuïn com estaven.

Quant a la disposició transitòria tercera d’aquesta mateixa
llei d’acompanyament, li he d’agrair, això també ho he de dir,
que hagi facilitat o que hagi fet més fàcil, que hagi simplificat
el funcionament del nou Consell de Formentera, establint les
eines pràctiques perquè això sigui així. A l’anterior
compareixença que hem tengut ara mateix s’ha parlat del
desplegament estatutari a nivell d’institució i a nivell
administratiu i ara vostè ens ho fa a nivell més pràctic, diria jo,
amb aquesta llei d’acompanyament. Però sí que m’agradaria
que ens expressàs un poc o que ens ampliàs el tema del
personal. A la llei d’acompanyament vostè cita que passarà a
formar part com a personal propi tot el personal de
l’ajuntament, m’agradaria saber si això s’ha estudiat amb detall
o de quina manera es farà aquest traspàs d’una administració
local a una administració ara amb el nou Estatut, autonòmica.

I en aquest sentit, m’agradaria que m’ampliàs els quatre
punts que li he citat i si de cas ja a la rèplica ja en parlarem
més.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mayans. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc agrair-vos la
vostra presència i la de tot el vostre equip avui aquí.
Manifestar-vos en primer lloc la coincidència amb la filosofia
dels pressuposts que ens heu explicat, que permet una inversió
en els temes d’augment de les noves tecnologies, la inversió en
sistemes de les comunicacions i sistema digital, el nou pla de la
ciència, la inversió en recerca en turisme, etcètera. És a dir, tots
punts amb els quals coincidim plenament.

Òbviament entenem, però, que aquest pressupost s’emmarca
dins allò que podríem dir una contenció, una contenció
pressupostària. Per tant no em queda més remei que animar-lo
una vegada més, des dels plenaris i avui també una vegada més,
i oferir-li òbviament el nostre suport de cara a renegociar
aquest model de finançament al qual també ja heu fet
referència. No fa falta dir que haureu de treballar de valent i
que hi ha un punt a favor: la posada en marxa d’aquesta
comissió mixta. També, òbviament, felicitar-lo ja també per la
posada en marxa de l’agència tributària. Són tots, diríem, punts
i elements que ens fan pensar en positiu i que possiblement ens
en sortirem, serà allò que diuen petites portes d’esperança dins
aquest finançament d’aquesta comunitat.

També felicitar-lo perquè també feia temps, sembla ser, que
la Llei d’acompanyament a diferència d’altres anys no presenta
res que no tengui a veure amb el pressupost; per tant també
felicitacions aquí. I, això sí, demanar-li si dins aquesta llei
d’acompanyament, com el meu company de Grup Mixt, si hi ha
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alguns canvis en els impostos que el govern..., siguin directes,
indirectes, amb bonificacions o reduccions.

Per la meva part res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari d’Unió
Mallorquina té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer terme també donar la benvinguda i l’agraïment al
conseller i als alts càrrecs que l’acompanyen per la seva
presència en aquesta comissió. En segon terme també
manifestar que compartim les línies mestres que ens ha exposat
el conseller dels pressupostos del seu departament i que el
nostre grup, el Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina, veu
amb moltes esperances i amb molta ilAlusió algunes de les
accions que se’ns han concretat que es volen tirar endavant amb
els pressuposts de l’any 2008.

Evidentment en primer terme aquest esforç en recursos
tecnològics i en noves tecnologies. En segon terme també
l’esforç i les previsions en radiodifusió, televisió digital, i
esperam que sigui el blindatge definitiu de la recepció dels
canals en llengua catalana a les Illes Balears. També un esforç
molt important en programes que han d’ajudar a la innovació
i a la recerca, molt concretament les primeres passes per fer
efectiu aquest museu de la ciència de les Illes Balears; projecte
de ciutats digitals; el centre internacional de recerca en matèria
de turisme, que crec que és evident que és una aposta
capdavantera i que hi hem d’aprofundir i hem de fer esforços
importants. La previsió de les partides necessàries per
començar a avançar en aquest camí de l’agència tributària de
les Illes Balears, que des del nostre grup ja li vàrem manifestar
a la compareixença corresponent que esperam que sigui
ambiciós i que realment ens dugui cap a la corresponsabilitat
fiscal tant desitjada. I evidentment animar-lo a aconseguir
avanços amb el Govern central en aquesta negociació del
model de finançament que ens ha de permetre tenir més
recursos per a les Illes Balears i per als seus ciutadans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc agrair tant al
conseller d’Hisenda com al seu equip la presència avui i les
explicacions fetes sobre el seu pressupost de la Conselleria
d’Hisenda i Pressuposts. En segon lloc compartir totalment les
línies bàsiques que s’han presentat d’aquests pressuposts; el
nostre suport, per tant, en aquest sentit. 

I especificant una sèrie de punts que jo crec que s’han de
destacar i que són importants, per una banda compartim
totalment i estam totalment d’acord amb la necessitat
d’incrementar tots els recursos cap a recerca, desenvolupament
i innovació. La comunitat autònoma de les Illes Balears està a
la cua de la inversió en aquests aspectes, per tant tenim molt de
terreny a recuperar en aquest sentit; per tant encoratjar-lo a
continuar endavant en aquest sentit. I, per altra banda, també
això recull el pacte de governabilitat que tenim signat i per tant
en aquest sentit el nostre total suport.

Llavors també una altra qüestió que ens preocupa molt des
del nostre grup és el tema de la recepció digital de les cadenes
televisives en català. També sabem, ens consta, que hi està fent
feina, també ho ha comentat, i per tant és molt important
aquesta recepció. En aquests moments hi ha una gran oferta de
canals en castellà però la recepció dels canals en català, fins
que no s’hagi ja el tema del multiplex completament acordat i
tancat, està enlaire i per tant en aquest sentit desitjam que els
principis d’acord que hi ha en aquest sentit vagin endavant.

Llavors una altra qüestió, també, que hem de destacar és
aquest començament a fer feina en el tema del museu de la
ciència; és una de les assignatures pendents que tenim a les Illes
Balears, tenim altres museus també que estan pendents, però
evidentment aquest és un d’ells i esperam que en pocs anys
realment pugui ser una realitat aquest museu de la ciència.

Per altra banda, ja per anar tancant, dos temes molt
importants i bàsics. Un és el nou sistema de finançament
autonòmic, l’altre l’agència tributària i l’altre la Llei de règim
especial, a què vostè ha fet referència. Ja hem manifestat en
diverses ocasions que el sistema de finançament que tenim
actualment discrimina les Illes Balears; és un sistema que fins
i tot el vicepresident econòmic recentment ha reconegut que ha
estat negatiu per a les Illes Balears, no només des del 2002, el
nou sistema de finançament que està en vigor, sinó que
pràcticament des del principi de la LOFCA ha estat negatiu
aquest sistema que hem tengut, que ha fet que actualment
estiguem rebent aproximadament la meitat, la meitat, de les
inversions, dels recursos que està rebent -perdó- la resta de les
comunitats autònomes, molt per davall, per tant, del que seria
la nostra població en un sistema que no té en compte que en
aquests moments tenim 1 milió d’habitants, que tenim tota una
població flotant, que tenim una insularitat i una pluriinsularitat,
que aquesta és una qüestió, per altra banda, que no han resolt
a Madrid ni els governs del Partit Popular ni del PSOE i que,
per tant, confiam que hi hagi una bona negociació. Compartim
amb el Sr. Conseller que no serà una negociació fàcil, perquè
la resta de comunitats autònomes també pitjaran cap a allà, i en
aquests moments el que no pot ser és que nosaltres estiguem
aportant quota de solidaritat a comunitats autònomes que fins
i tot tenen una renda per càpita més alta que la nostra. Això,
evidentment, no té cap sentit; hem d’aportar la quota de
solidaritat que ens correspongui, però també hem de tenir en
compte els serveis que s’han de donar aquí, a les Illes Balears,
que en aquests moments els serveis públics són deficitaris
precisament perquè no tenim un bon finançament autonòmic.
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Quant a l’agència tributària és un dels punts que tenim
també en el pacte de governabilitat signat; és un dels punts, per
tant, que s’ha de desenvolupar. L’Estatut d’Autonomia en
aquests moments la recull; per tant aquest desenvolupament
estatutari obliga a anar a endavant amb l’agència tributària, i tot
i que les possibilitats que té l’agència tributària són minvades,
tampoc no és per tirar coets el que ens permetrà fer, sí que
evidentment millorarà tota una sèrie de qüestions com pugui ser
el tema de millorar la nostra capacitat de recaptació o la lluita
contra el frau fiscal, etc. Crec que serà per tant molt important
en l’avanç de l’autonomia financera també aquesta agència
tributària, que en el futur esperam que es pugui dotar de noves
competències i d’una millor competència quant al tema dels
tributs.

I finalment també la Llei de règim especial, que és una altra
de les qüestions previstes a l’Estatut d’Autonomia i en la qual
també esperam treballar i colAlaborar amb la conselleria per tal
de fer una llei de règim especial que realment doni resposta a
les necessitats de les Illes Balears, a les necessitats de les
nostres empreses, a la necessitat de competir en igualtat de
condicions, cosa que en aquests moments no podem fer, i que
no quedi absolutament diluïda, com va quedar la darrera llei de
règim especial i que actualment encara està en vigor.

Moltes gràcies, i això és tot.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Boned. 

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, agrair la compareixença del Sr.
Conseller i de tots els alts càrrecs de la seva conselleria, i
ressaltar bàsicament dues novetats importants. Una és la nova
forma que té aquesta conselleria de fer front a la redacció dels
pressupostos, no tan sols de la mateixa conselleria sinó que s’ha
fet extensiva a la redacció del pressupost general de la
comunitat autònoma; i, en segon lloc, que l’impuls a la recerca,
el desenvolupament i la innovació deixa de ser aquella frase
tòpica i típica que figurava a totes les memòries però que
llavors a l’hora de realitat no es veia reflectida en partides
pressupostàries que realment permetessin millorar en totes
aqueixes àrees relacionades, sinó que contràriament al que
passava fins ara serà una realitat el fet que s’invertirà el 40%
del pressupost d’aqueixa conselleria, com vostè mateix ha
anunciat, i això crec que s’ha de ressaltar, realment.

Lloar també la proposta que vostè..., entre l’extensa
informació que ens ha ofert de tots els objectius de cada una de
les direccions generals, com dic lloar la proposta d’incrementar
el control i la fiscalització de la gestió pressupostària de les
diferents conselleries. Jo crec que no s’ha d’entendre tant com
fer de guarda de ningú sinó d’ajudar a la correcta gestió
pressupostària de totes i cada una de les conselleries, que a
vegades tenien aquell perill de caure en la temptació d’anar pel
camí equivocat, i si algú els dóna un avís quan estiguin a punt
de desviar-se crec que hi sortirem guanyant tots. Això farà que

la gestió de cada una d’aqueixes conselleries s’ajusti a la
realitat normativa i pressupostària.

I, com no podia ser d’altra manera, també felicitar-se per fer
extensiu aquest control, aquest sistema de control i de
fiscalització, a les empreses públiques, perquè no poden
continuar essent aquells elements utilitzats per escapar al
control de la gestió pressupostària, i què millor que exercir el
corresponent control des del mateix govern.

Quant a l’estructura de finançament jo crec que seria
desitjable que després d’aqueixa nova explicació del Sr.
Conseller s’arribàs a entendre aquest sistema de les tres
columnes que dones suport a aqueixa estructura, a veure si
deixam de mesclar unes coses amb les altres, deixam d’intentar
crear confusió i estructuram correctament aquest finançament:
la inversió estatal per un costat, la Llei de règim especial i el
nou model de finançament. Jo crec que anam pel bon camí;
començam ja tenint 2.800 milions en inversió, començam tenim
convenis de carreteres ja firmar i està molt a prop la firma d’un
nou conveni en matèria de transport, que englobarà inversions
en tren i en altres àrees de l’àmbit del transport per carretera.

Quant a la Llei de règim especial és fonamental destacar el
que ha comentat el Sr. Conseller. Jo crec que aquí també s’està
a vegades intentant utilitzar aqueixa llei de règim especial per
d’alguna manera minimitzar l’èxit de l’acord dels 2.800
milions, perquè se sol dir: “Bé, i si dins d’un any o dos anys es
firma la nova llei de règim especial, perdrem els 2.800”; aquest
és el discurs que fan alguns. Crec que ha de quedar clar que la
nova llei tan sols pot incrementar aquests 2.800, però en cap
cas reduir la inversió de 2.800 milions que arribarà de l’Estat,
i això m’agradaria que quedàs ja d’una vegada per totes prou
clar.

I quant al nou document estratègic dir que, bé, que ja el
coneix el nou govern de l’Estat; de fet des del Govern ja han
sortit notícies relacionades amb aquest fet, i coincidint amb la
necessitat de millorar el finançament, que efectivament no és el
millor i s’ha de fer front a això.

Finalment, per no estendre’m gaire més, ressaltar un fet que
ja ha estat mencionat per algun dels portaveus anteriors, que és
aquest nou sentit que es dóna en aquest exercici a la
denominada llei d’acompanyament. La llei d’acompanyament
deixa de ser aquell caixó de sastre, on arriba tot al final de
l’exercici; tot allò que no s’havia sabut o no s’havia volgut fer
al llarg d’un any quan arribava el mes de novembre apareixia
de sobte i sense més a una llei d’acompanyament. Jo crec que
ja està bé que per una vegada es faci un correcte ús de la Llei
d’acompanyament i vagi destinada únicament a qüestions
tributàries, que són aquell complement que ha de servir per
gestionar correctament el pressupost general de la comunitat
autònoma.

I quant al tema a què s’han referit també alguns portaveus,
que s’han expressat dubtes i preocupació referits al tema dels
pactes successoris, jo coincidir en la petició que feia el
conseller de tranquilAlitat en el seu moment, ja que estam segurs
que aquest govern no està per recular en contra de ningú, i per
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tant, com que estam segurs d’això, crec que la preocupació en
aquest cas sobra. 

Res més i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Primer
de tot, Sr. Conseller, agrair-li, a vostè i als alts càrrecs que
l’acompanyen, l’assistència a aquesta comissió el dia d’avui per
tal d’explicar-nos les línies del pressupost de la seva
conselleria. Una comissió, avui, que nosaltres volem aprofitar
per aclarir, com sol ser habitual, el tema pressupostari de la
seva conselleria, però també em permetrà que entri un poc a
fer-li quatre consideracions del que és el pressupost global de
la comunitat autònoma. Defugiré totalment el darrer tram de la
seva intervenció, quan ha entrat a jutjar l’executiu anterior, i
crec sincerament que el que haurien de fer és posar-se a mirar
cap endavant i amb els pressupostos que tenen intentar dur a
terme aquests pressupostos per tal que la nostra comunitat
autònoma tengui unes infraestructures i estigui, diguem, en les
condicions, que no anem cap enrere i anem sempre millorant.

Primer de tot li volia fer la consideració, que crida l’atenció,
que és quant als impostos indirectes i als impostos directes. Els
directes pugen uns 122 milions d’euros, hi ha un increment
d’un 38,5%; i els impostos indirectes 213 milions d’euros, que
pugen 11,19%; en total 335 milions d’euros. Açò amb una
situació en què hi ha una certa desacceleració de l’economia,
una inflació interanual que es preveu que cap a final d’any
pugui rondar el 4%, podríem dir que hi ha un cert refredament,
no molt gros però sí de l’economia, un alentiment; la creació de
llocs de feina s’està desaccelerant, i volíem saber, bé, quines
previsions han fet i en base a quin judici s’han fet aquestes
previsions d’impostos directes i indirectes.

També ressaltar el pes que té l’endeutament en aquests
pressupostos, que en el 2007 tenia un pes d’un 3,27%; en els
pressupostos del 2008 té un pes del 12,43%. Parlam d’un
endeutament d’uns 500 milions d’euros, un increment de més
d’un 300%, i açò entenem que, bé, pot afectar el pla de
sanejament que entenc o crec que tenen previst presentar a
inicis del 2008. Crec que són uns pressupostos que en certa
manera, bé, hi ha hagut una diferent visualització del que són...,
o del criteri de càlcul quant a impostos directes i indirectes, i
per açò li demanava aquest..., i com ho valora quant a la
situació econòmica que vivim o que es preveu.

També li volia demanar per l’increment del capítol 5,
d’ingressos patrimonials, que creix un 247%, devers 1,5
milions d’euros, i també..., l’increment, creim que existeix un
increment excessiu -en principi el que ens sembla- del capítol
de despeses de personal, capítol 1, amb prop d’un 12%, 66
milions d’euros. I també la consideració que fa que quan diuen
que són uns pressupostos socials, quina explicació té que les
conselleries, per exemple d’Educació i Sanitat, idò el seu

creixement no sigui o no s’hagi donat l’impuls que va donar a
aquestes conselleries l’anterior executiu.

A l’anterior compareixença el conseller de Presidència ha
fet esment al nou model de finançació, i nosaltres aquí, i vostè
també ha fet esment a aquest model, que el tenien presentat a
Madrid, i aquí la pregunta és molt directa: amb el model de
finançació que han presentat amb el vector principal que és la
població, quin increment o quina finançació addicional
suposarà açò per a les Illes Balears? Perquè supòs que en el
moment que la tenen presentada supòs que tindran en compte
i hauran previst un increment de finançació.

Referent -ha sortit el tema en altres portaveus- al que diuen
que hi ha subscrit, dels 2.800 milions i el REB, nosaltres el que
deim senzillament amb açò, i voldria saber si es pot aclarir,
quina opinió li mereix la disposició transitòria novena, que diu
que mentre les Corts Generals no aprovin la modificació de la
Llei de règim especial de les Illes Balears l’Estat és quan rebrà
la quantia..., perdó, la comunitat autònoma rebria la quantia
d’inversió. No fa gaire, quan va venir el president de l’Estat, es
va donar a entendre en certa manera que dins el primer..., no
me’n record exactament, el primer trimestre o el primer
semestre, sembla ser, intentarien que es presentàs la nova llei
de règim especial de les Illes Balears. Ara aquí vostè ha
comentat que serà els propers anys i en definitiva voldríem
saber quin termini hi ha en aquest sentit de la presentació de la
nova llei de règim de les Illes Balears.

Quant a la llei d’acompanyament també li volia fer una sèrie
de consideracions, perquè la Llei d’acompanyament aquí s’ha
dit que no s’ha aprofitat com..., o no s’hi ha inclòs allò que
s’incloïa la legislatura anterior, però el que sí és cert és que la
Llei d’acompanyament toca, entre altres lleis, la Llei 16/2006,
de llicències integrades d’activitat; la Llei d’impacte ambiental,
la Llei de ports, la Llei de caça i pesca; la Llei 20/2006, de
règim locals; la Llei de capitalitat de Palma, la Llei de
subvencions. També hi ha el tema de l’impost -que ja ho hem
dit- de successions i donacions, i aquí m’agradaria posar-li de
manifest, perquè a vegades els criteris dels partits polítics o
dels grups parlamentaris canvien d’una legislatura a l’altra,
depenent si s’està governant o si s’està a l’oposició. Un
exportaveu del Partit Socialista, diputat a la passada legislatura
i actual conseller d’Economia i Hisenda del Consell Insular de
Mallorca va dir: “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”. Nosaltres ja li acab
de nomenar totes les lleis que la llei d’acompanyament en certa
manera..., en certa manera no, modifica, i entenem que, bé, el
que es va dir en el seu moment i el que ara es fa, el que era bo
en un moment, idò ara no és així.

Tampoc no entraré en aquests moments a debatre, trob que
no és el moment de debatre la Llei d’acompanyament, ja ho
farem més endavant. El que sí li volia fer són dues preguntes
concretes de la Llei d’acompanyament, si me les pot contestar.
Una és quin increment suposa l’increment que entenc que hi ha
de taxes de ports, a veure si el tenen quantificat. I també
referent a allò que es va vendre mediàticament, o es va fer la
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premsa, no vull dir que ho venguessin sinó que la premsa se’n
va fer ressò mediàticament, de l’increment del mínim exempt
de l’impost de patrimoni, que puja a 120.000 euros i encara és
superior en cas de persones discapacitades; a quin sector de
població creu que afecta?, a quina -entre cometes- classe social
o a quin nivell de poder adquisitiu afecta i si pensa que és una
mesura totalment social?

Passant ja a allò que és pròpiament el seu departament, aquí
també li volia fer una sèrie de preguntes, entenc que són
preguntes molt concretes; si no me les pogués contestar entenc
que a través de mitjans del Parlament o de la presidència
d’aquesta comissió idò ens ho podria fer arribar. Entenc que
potser hi haurà coses que són concretes i no es poden contestar.
El que sí hi ha són dos temes més globals, que són: quina
consideració fa que aquesta conselleria tengui un increment del
capítol de personal de més d’1.700.000 euros, prop de 300
milions de les antigues pessetes?, i que el capítol 3, de
finançament, davalli, si no ho record malament, ara no ho trob
però trob que eren 50.000 o 60.000..., 60.000 euros?

A allò que fa referència a l’increment que vostè diu que té
a la conselleria d’un 7,9%, és talment com vostè ho ha dit,
només vull recordar que del 2006 al 2007 l’increment va ser
d’un 14,36% i que ara, per a l’any 2008, el que és en el global
de pressupost, la conselleria entenc que perd pes sobre el total
del pressupost.

Ara sí passaria a fer-li les preguntes més concretes.
Qualcunes, prenent nota amb la seva exposició, idò les puc
donar per resoltes; potser les reiteraré perquè potser no he
tingut temps d’apuntar. El que és el programa 511A, direcció
i serveis generals d’Economia, Hisenda i Innovació, hi ha per
una banda l’increment en capítol 1, en capítol de personal, en
638.000 euros, i es redueix el capítol 4, de transferències
corrents, en 300.000; voldria saber -és mal de fer desglossar
açò a través de la memòria o dels mateixos pressupostos en
xifres- a veure si hi pot haver alguna..., o em pot donar
l’explicació. 

A la Direcció General d’Economia el programa 612A,
planificació i ordenació de la política econòmica, bé, aquí trob
que..., entenc que m’ha contestat, perquè la reducció que hi ha
també en capítol 1 de 540.000 és perquè passa a l’Institut
d’Estadística; entenc que era açò. I després desapareix 1 milió
d’euros que hi havia de transferències a ajuntaments, i açò no
sé si he entès que anava a la Conselleria d’Indústria i Energia;
no sé si era aquesta partida o no, voldria que també m’ho
verifiqués. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Tadeo, vagi acabant.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí, només apuntaré les quatre... A la Intervenció General
també al programa 612 hi ha increment de capítol 1, de
personal, d’1 milió d’euros; entenc que açò ha de ser per al Pla
de modernització que ens ha dit, voldria que m’ho verifiqués,
que fos així, que íntegrament el capítol 1 de personal
l’increment que té va destinat a aquest pla de modernització. 

A la Direcció General de Tributs i Recaptació hi ha una
reducció del capítol 1 de 440.000 euros i, per altra banda, és la
direcció general on es crea l’agència tributària de les Illes
Balears; voldria que em fes aquesta matís de..., no acab de
veure com hi pugui haver a la direcció general una reducció,
tota de capítol 1, i per una altra banda dins la conselleria hi ha
la creació de l’agència tributària. 

I a allò referent..., ja en tot cas la rèplica l’empraria per
acabar de fer les preguntes i no entrar en debat, perquè el que
ens interessa, ja l’hi he comentat, és tenir la informació, però sí
dir-li ja per últim que la Direcció General de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació, on diu que hi ha un
fort increment i ha passat..., ho ha dit en el seu moment a l’inici
de la seva compareixença, ha dit que el bessó o allò important
d’enguany, de cara al 2008, era aquest tema; és cert que hi ha
un increment, però jo senzillament li vull recordar o li vull fer
veure que l’increment que aquesta direcció general va tenir del
2006 al 2007 va ser d’un 52%; del 2004 al 2005, un 96%; del
2005 al 2006, un 37,2%; i ara, del 2007 al 2008 és -crec
recordar- de 4 o 5 milions..., 4,5 o 5 milions d’euros, i
l’increment és tan sols d’un 27,7%; és a dir, que allò que anava
destinant el Govern entenc que es va reduint. 

Torn repetir que a la rèplica en tot cas, a part de poder
ampliar o atendre les seves consideracions, idò també
aprofitaria per demanar-li més coses que m’han quedat
pendents.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Sr. Conseller, per contestar tots els
grups...

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

Moltes gràcies per les qüestions. Vegem, jo he intentat
organitzar les respostes en funció de quatre grans blocs. Em
disculparan si em deixés algun factor, i si de cas el podria
aclarir després.

En primer lloc hi hauria una preocupació per part dels
diputats i les diputades sobre temàtiques fiscals. Els vull dir que
el pressupost 2008, amb la seva llei d’acompanyament, que ha
sorgit en distintes ocasions a les seves intervencions, suposa
uns beneficis de l’ordre del 96 milions d’euros de beneficis
fiscals per a la ciutadania. Pensam que és un increment notable
de pràcticament 3 milions d’euros en relació a l’exercici
anterior, i constata, per tant, aquest interès del Govern per
facilitar en aquest aspecte la menor -permetin l’expressió-
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pressió fiscal. El tema dels beneficiaris de la Llei de patrimoni,
els beneficiaris a nivell social són de tota casta, és a dir, les
classes socials que tenen major capacitat de renda, via societats
poden accedir a aquest tipus de beneficis, però en general totes
les classes socials es veuen beneficiades per aquesta reducció
impositiva a l’impost de patrimoni. Nosaltres hem calculat a la
conselleria que estaríem parlant d’un benefici d’unes 32.000 i
escaig de persones. De manera que és un benefici, en el nostre
parer, rellevant.

L’Agència Tributària és un altre tema fiscal important, és un
tema central també per al Govern i per a la conselleria. I en el
nostre cas pensam que abans de final d’any esperam aprovar a
Consell de Govern la llei de l’Agència Tributària i que entraria
en funcionament quan s’aprovi per part del Parlament. Però en
qualsevol cas compliríem escrupolosament amb el mandat
estatutari quant el tema de l’Agència Tributària.

En relació als pactes de successió d’Eivissa i Formentera,
jo reiteraria el missatge de tranquilAlitat en els diputats i
diputades que han fet des dels distints grups polítics aquests
comentaris. Pensam que és un tema que en qualsevol cas
respectam que s’anunciï que es faran esmenes al respecte en
aquest sentit. I des de la conselleria no tenim res a comentar
més que el procediment parlamentari continuarà la seva tasca
i les esmenes es faran i s’aprovaran en el si del Parlament. Això
és el que podem comentar en aquest sentit. Jo només faré una
precisió, pensin que estam parlant d’una disposició que ha
entrat en vigor tot just fa un any, amb la llei d’acompanyament
de l’any 2007, del pressupost del 2007. És per tant, una mesura
tributària que només té un any de vida, per dir-ho d’alguna
forma en termes moderns i que en dades d’avui, ha afectat
estrictament a 184 persones. Aquests són els beneficiaris
d’aquest canvi que es va fer el 2007 per al 2008. De manera
que davant aquestes dades pensam que no és un tema tan
inquietant a nivell de la societat civil, pensam, és una opinió
des d’Hisenda sobre Eivissa i Formentera.

Un segon bloc de preguntes i de comentaris que s’han fet
afecten les noves tecnologies. En aquest aspecte nosaltres
estam treballant i en el pressupost del 2008 així es reflecteix, en
un Pla d’impuls de les televisions digitals terrestres, de cara a
precisament tenir una encesa digital el més plausible i el millor
que es pugui tenir en aquests moments. En aquest aspecte la
primera acció potent és a Menorca, per un motiu de facilitat de
canalització i després a tots aquells indrets que ara mateix ja
tenen foscor analògic, com pot ser el cas de Sant Josep
d’Eivissa, allà on ja hem començat a fer feina per precisament
cobrir aquest desavenç, o a Formentera i per suposat a
Mallorca. El desenvolupament del Pla avança sens dubte
ajudarà a aquesta direcció, hi ha partides pressupostàries
concretes al respecte.

Un tercer bloc són els temes de finançament. Els distints
portaveus ho han subratllat, jo estic satisfet que s’adverteixi
que no s’han de barrejar els conceptes quan es parla
d’estructura de finançament, cosa que es fa sovint. I per altra
banda, recuperar allò que els vaig comentar a la meva
compareixença anterior i és que el règim especial parteix d’un
coixí que no es tenia fa tres mesos, els 2.800 milions d’euros.
Això és el mínim que en aquests moments comptam, no partim
de zero a l’hora de negociar amb l’Estat el règim especial. I

evidentment els processos d’execució i de discussió de la llei
són processos que s’escapen a l’acció de govern de la
comunitat autònoma. Nosaltres ens comprometem a tenir la llei
redactada en pocs mesos i la tramitació que es pugui fer en el
Parlament, en el Congrés de Diputats, és un calendari que
nosaltres no podem controlar en aquests moments. Però el
nostre interès central..., la conselleria en tancar tot el període
pressupostari estarà fent feina de valent en aquest tema i que la
Llei de règim especial pugui ser una realitat en pocs mesos, si
així el Parlament espanyol, el Congrés dels Diputats ho
considera.

Hi ha un quart gran bloc de qüestions que fan esment al
pressupost general de la comunitat autònoma. Hi ha distints
elements que afecten la comunitat autònoma i que d’una
manera directa afecten la conselleria, com és el capítol
d’ingressos que s’ha comentat per part del portaveu del Partit
Popular. Nosaltres la pressupostació que hem fet d’ingressos és
una pressupostació, li ho puc ben assegurar, conservadora. De
fet, els increments d’IRPF i d’IVA són, com se sap, dades que
vénen directament del Ministeri d’Economia i Hisenda, són
dades esperades de recaptació i per tant, el que fa la comunitat
autònoma és imputar-les en el seu capítol d’ingressos, tal com
li arriben des del mateix Ministeri d’Economia i Hisenda. 

En relació a la resta de tributs, hem fet una pressupostació
molt ajustada, tenim present el pressupost executat del 2006, en
absolut les previsions del 2007 que tenien previsions molt a la
baixa en relació a la recaptació. Quan estam veient l’execució
del 2007, estam veient com aquestes previsions a la baixa s’han
superat amb escreix, per tant, ens hem estimat més treballar
amb pressupost executat del 2006 i funcionar a partir d’aquella
execució. Per tant, les nostres previsions d’ingressos en el
capítol tributari són molt ajustades, molt conservadores i
evidentment el pressupost es quadra amb desequilibri, en
funció del deute que s’ha d’emetre. Això ho hem dit, no ho hem
amagat, no hem fet maquillatge comptable, ho deim clar i
llampant, el pressupost és un pressupost amb desequilibri que
es quadra amb un deute net de 371 milions d’euros. I si li
sumen vostès les amortitzacions són 411, 412 milions d’euros.
Les amortitzacions les hem comentades en la meva intervenció,
en absolut 500 i busques, com s’ha comentat en algun moment.
Això evidentment infereix un Pla de sanejament que s’ha de
treballar en les properes setmanes i que s’ha de negociar, no
s’oblidi aquesta dada gens trivial en el Consell de Política
Fiscal i Financera. Això és un tema central perquè aquí és allà
on estan tots els consellers i conselleres d’Hisenda de totes les
comunitats autònomes, algunes d’elles amb tributació pròpia
relacionada amb plans de sanejament i el Ministeri d’Economia
i Hisenda.

En relació a si els pressuposts són de caire social. Nosaltres
pensam que sí, pensam que l’increment que experimenten en
termes no únicament nominals, sinó en termes reals,
descomptant inflació, d’allò que signifiquen totes aquelles àrees
de caràcter social, Conselleria d’Afers Socials, Conselleria de
Sanitat, Conselleria d’Educació, etcètera. Estam parlant
d’increments de dos dígits, que l’any passat per exemple no es
varen assolir en cap cas, l’any 2007. Per tant, l’increment
significa que aquestes partides, aquestes conselleries que tenen
aquest perfil netament social, d’economia social, per dir-ho
d’alguna forma, a banda que tenen vessants d’economia pública
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potent, com és Sanitat i Educació, estam parlant d’un
percentatge sobre el total del pressupost que frega el 65-66%.
De manera que, en el nostre parer, és una dada clamorosa en
relació a aquest punt.

Quant a la llei d’acompanyament que s’ha comentat també
en relació a aquest bloc de conjunt de tot el pressupost. És
evident que la millor llei d’acompanyament és la que no
existeix. Jo com a conseller d’Hisenda tenc aquesta divisa, però
quan es realitzen mesures de caràcter tributària o econòmica-
organitzatiu, la llei d’acompanyament, mentre no es toquin
altres factors, és un instrument que és el que nosaltres hem
potenciat. Nosaltres no hem ficat aquí, ni hem introduït cap
normativa de caràcter més general, no hem fet un ús abusiu de
la llei d’acompanyament, com es va fer en altres ocasions i ens
hem cenyit de manera escrupolosa a allò que significa una Llei
de mesures tributàries i econòmica-administratives.

Seguim pensant que l’aposta del Govern per la recerca, el
desenvolupament i la innovació és potent en aquest pressupost,
amb un increment notable de tot plegat del 33%, en temes de
R+D+I. I un sumatori de partides, vostès saben que R+D+I en
el Govern està desagregat en distintes partides, no únicament
està concentrat a la Direcció General de Recerca i
Desenvolupament, aquí hem de sumar tots els projectes
d’investigació que s’estan executant des de la Conselleria de
Salut, o des d’Agricultura, per exemple, des de Turisme. De
manera que tot plegat en aquests moments estaria pràcticament
fregant el 0,4% sobre el producte interior brut. Aquesta és una
dada que no s’havia assolit mai, de manera que pensam que si
el còmput es fa com pertoca, com l’Institut Nacional
d’Estadística realitza, estaríem en aquests moments en els
pressuposts 2008 amb una partida netament superior a la que
s’ha fet en els darrers exercicis pressupostaris tot plegat.

Hi un cinquè element, un cinquè bloc de més detall, es
refereix a capítols pressupostaris amb programes concrets, en
el cas per exemple del capítol de la meva conselleria, amb un
augment del 10,51% que se’m comentava. S’explica per tot un
seguit d’elements, com són 5 interventors delegats, 6 caps de
servei, 5 caps de secció, la justificació és precisament el nou
sistema d’intervenció que els he comentat abans. La Direcció
General de Patrimoni amb un cap de secció, un cap de
negociat, la justificació és la nova Llei de contractació del
sector públic, que entra en vigor l’1 de maig del 2008. Tot això
són necessitats rellevants. I en el cas de la Direcció General de
Recerca, amb un increment del 28,58%, personal contractat
amb projectes d’inversió que ha passat a capítol 1 com a
conseqüència del Pla d’estabilitat laboral. Això són els canvis
que afecten el capítol 1 de la meva conselleria, en el seu
sumatori global. Després existeixen un seguit de precisions que
s’han fet en termes de distints programes, distints programes
del pressupost. Per exemple, la Direcció General de Tributs i
Recaptació, es comentava el tema de la reducció del capítol 1,
el capítol augmenta un 4,87 en aquesta Direcció General de
Tributs, no es redueix, sinó que augmenta un 4,87%. I el
capítol 2, capítol molt relacionat amb el primer, augmenta un
2% concretament.

Segurament em deix algunes coses més de detall. Els
pregaria si hi ha alguna cosa que no hagi quedat perfectament
contestada m’ho recordin. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, president. Molt breument. A la primera intervenció
li volia preguntar, m’he oblidat, vostè va anunciar a la seva
visita a l’illa, el traspàs de competències..., o les competències
que havia d’assumir el nou Consell de Formentera, li
transferiria la quantitat d’uns 8 milions d’euros. No sé si he
entès malament, però aquí en aquesta compareixença ha citat
uns 4 milions d’euros que estaven dins el capítol d’ens
territorials. M’agradaria saber la xifra bona, si és que hi ha
alguna contradicció, o si finalment són 4 i no 8, com va
anunciar allà.

I referent als pactes successoris i amb això acab, amb tots
els respectes jo estaré tranquil quan acceptin l’esmena i torni
estar com estava. O sigui, el mateix argument que vostè ha fet
servir per argumentar al seu favor que només hi ha 184
persones que hagin pogut ser afectades per això i ho puc
utilitzar al meu favor, si només són 184 per què es canvia? No
crec que la quantitat sigui tan important. Per tant, jo crec que
ara mateix si això s’aprovés com està ara, un formenterer o un
eivissenc pagarà 7 vegades més que el que paga un mallorquí
o un menorquí pel mateix concepte. Per tant, jo crec que això
és l’important i si només són 184, com vostè ha afirmat, per
què no es deixa com estava i es respecta una exclusivitat que
tenia el dret foral de les Pitiüses que era important, ja que de
vegades les illes menors estam un poc més desfavorides en
algunes coses i fins i tot, aquesta mateixa especificitat ja la
reconeix el reglament d’imposts de successions del 91,
reglament estatal. Per tant, jo estaré tranquil quan s’aprovi
l’esmena que es presentarà i les coses tornin quedar com
estaven.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mayans. Pel BLOC..., no intervé. Grup
Socialista intervé?

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Breument, simplement per fer dues
puntualitzacions. Sr. Conseller, se li ha recomanat que miri cap
endavant i que deixi de mirar enrera. Jo només li voldria dir
que mirar endavant sí, però per no fer el mateix que varen fer
els anteriors sobretot. Jo li recordaria aquella frase que diu que
el que no coneix la seva història està condemnat a repetir-la.
Per favor! Abans de repetir allò que ens ha passat aquests
darrers 4 anys qualsevol cosa. Per tant, miri endavant, però
estudiant i reconeixent la història que ha de torejar.
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Sobre l’endeutament dir que l’oposició no ha de tenir gaires
problemes per entendre les clares explicacions que s’ofereixen
des de la conselleria, entre altres coses perquè en 4 anys es
convertiren en grans experts en endeutament. Per tant, poques
complicacions ha de tenir. 

I veig que es segueix marejant la perdiu entorn a la
disposició transitòria novena de l’Estatut. Es segueix incidint
en la proposta dels 600 milions. Se li han posat ja crec que 3
disfresses diferents d’intentar demanar el mateix, de tres
maneres diferents, com dic. Jo crec que qui en aquestes alçades,
després de totes les explicacions segueix tenint dubtes de com
s’ha d’interpretar aquesta disposició és perquè políticament no
té la més mínima intenció d’entendre-ho. Per tant, només busca
complicar-ho.

I per acabar sobre la llei d’acompanyament. Dir-li que la
simple comparació d’aquesta amb les anteriors ja resulta
ofensiva. La repercussió econòmica i tributària lligada a
l’execució pressupostària que té aquesta llei d’acompanyament
crec que està molt allunyada de la passada legislatura, jo li
demanaria si vostè té coneixement de quina repercussió
tributària poden tenir les amnisties urbanístiques, legalitzar
mansions ilAlegals, requalificar sòl per construir-hi hotels,
camps de golf, o nuclis urbans irregulars...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned...

EL SR. BONED I ROIG:

...Si vostè em pot explicar la repercussió tributària que
pugui tenir ho entendré. En cas contrari, Sr. Conseller,
simplement dir-li que les comparacions són odioses.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, disculpi però per qüestió d’ordre, he de dedicar unes
paraules al Sr. Boned per dir-li, Sr. Boned, és vostè qui està
marejant la perdiu a cada intervenció que fa en aquest
Parlament. Vostè el que ha de fer és mirar cap endavant i
dedicar-se a aquí, Sr. Boned, i no a dir-nos a nosaltres i debatre
amb mi, es dirigeix al conseller, però fa alAlusions a allò que jo
he dit. Sr. Diputat, açò no és així i vostè ho sap, no maregi més
la perdiu i faci la seva feina...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Tadeo, aclarit aquest aspecte amb el Sr. Boned, continuï
la seva intervenció.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Demanar-li disculpes, Sr. Conseller, per aquest incís.
Senzillament i tornant al tema de..., jo no crec que sigui marejar
la perdiu, senzillament crec que és una manera d’intentar aclarir
les coses. El que diu la disposició transitòria novena, en el meu
entendre i del Grup Parlamentari Popular és que mentre no
s’aprovi per part de les Corts el REB, l’Estat rebrà aquest
finançament. Si el finançament que hi ha no està supedita al
REB, no sé si és açò el que vostè m’està dient, estam dient que
la disposició transitòria no té cap validesa, o no ho acabam
d’entendre. És molt clar en aquest sentit que la negociació que
es va fer en el seu moment era en base a la disposició
transitòria novena i era mentre no hi hagués la modificació.

Referent als ingressos pressuposts mitjançant imposts
directes i indirectes, si vostè considera o el Govern considera
que és una previsió conservadora, jo entenc que les previsions
que es feien en exercicis anteriors també ho eren, fins i tot més.
Si és conservadora ens sembla molt bé, nosaltres teníem por
que l’increment que hi hagués..., haurien estat un poc atrevits,
però si diu que no ho és, ja veurem també a la liquidació quan
arribi el seu moment.

I sobre el tema del pla de sanejament, li demanàvem si ja
tenen previst quina mesura, com avui matí s’ha debatut al
plenari, o el tema del cèntim sanitari, si es té previst alguna
cosa per dur a terme o no.

Referent a allò que m’havia quedat de la primera
intervenció, dues coses. Primer demanar disculpes perquè es
veu que no m’havia mirat bé allò que és la Direcció General de
Tributs i Recaptació, ho vaig apuntar malament, em pensava
que el capítol 1 baixava, ja m’estranyava que hi hagués la
creació de l’Agència Tributària i que (...) la conselleria baixés.

A la secció 32, ens territorials, referents a les corporacions
locals. Per una banda als consells insulars hi ha 6 milions de
transferències corrents i per una altra hi ha 8 milions de
transferències de capital. M’agradaria que ens pogués
especificar en què consisteixen aquestes transferències.

A la secció 31, serveis comuns i despeses diverses. En el
programa 126F, serveis comuns generals també hi ha una
despesa de caràcter immaterial de 5 milions d’euros, que és
pràcticament l’increment que té la secció 31. També demanar-li
explicacions sobre açò.

Amb caràcter més general o global, quant a beques
d’investigadors, saber quantes beques exactament hi pot haver,
o ja ho contemplen en el pressupost i la seva dotació
econòmica.
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I per últim, hi ha més coses, però supòs que en el debat els
grups parlamentaris ho traurem via esmenes, però dues coses.
Una referent a l’illa de Menorca, tenien previst un tema que ha
estat sempre recurrent..., sé que vostè coneix Menorca, el tema
del Toro, l’embull d’antenes que hi ha. Està previst unificar-ho
tot en una antena o no.

I després en el programa 542A, innovació tecnològica, que
passa de 200.000 euros a 79.000 euros. Voldríem també una
explicació.

Crec que amb açò i la contesta que ens ha fet, més o menys
queda contestat i podrem afrontar el debat de pressuposts
d’aquesta conselleria, no de la legislatura anterior, com pretén
el portaveu del Partit Socialista, per presentar les nostres
esmenes, dur endavant i intentar millorar els pressuposts
d’aquesta secció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Per contestar a tots té la paraula el Sr.
Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President. En el cas de Formentera, Sr.
Mayans, són 4 milions de cost efectiu i 4 milions d’inversió,
per això aquesta dislocació dels números que vostè em
comentava. De totes maneres jo li respect molt que vostè, com
no pot ser d’altra manera, vulgui fer una esmena a la llei
d’acompanyament, però li pregaria que s’ajustés a la realitat.
No és cert que un eivissenc i un formenterer pagui 7 vegades
més que un mallorquí i un menorquí, no és cert. La llei
d’acompanyament en absolut determina això. La llei
d’acompanyament planteja un tema d’equitat fiscal. Miri són
donacions universals, donacions particulars i herències. Les
donacions universals tributen a l’1%, les particulars el 7 i les
herències a l’1%, per arrel. Això és per arrel Sr. Mayans, no és
que un ciutadà de Formentera o d’Eivissa pagui 7 vegades més,
com vostè diu reiteradament, ja ho ha dit en una altra ocasió. Jo
respect que a vostè no li agradi la llei d’acompanyament, faci
una esmena i cap problema. Però no falti a la veritat perquè no
és cert.

El REB i el finançament que em comenta el Sr. Tadeo. És
un tema que ja hem comentat en distintes ocasions i que val la
pena tornar-ho subratllar. La disposició transitòria novena que
tant de debat està ocasionant, el que determina és que mentre
no hi hagi una llei de règim especial, s’ha de fer un Pla
d’inversions en 7 anys. El que nosaltres hem fet és precisament
això, mentre no hi hagi la llei de règim especial. Ara bé,
entenem i així ho sap el Ministeri d’Economia i Hisenda, que
la llei de règim especial el que farà és nodrir el pacte a què hem
arribat. És a dir, nosaltres disposam ara d’uns fonaments de
compromís de l’Estat d’inversió a les Illes Balears que no
teníem fa 4 mesos, és un compromís de 2.800 milions d’euros.
La llei de règim especial el que ha de fer és millorar aquesta
xifra i aquí computar elements clarament determinats en el
règim especial, com pot ser la insularitat, la realitat pluriinsular,

per  exemple, el doble cost. Són factors que entraran de ple en
la llei de règim especial i això el que farà serà millorar en
definitiva les inversions de l’Estat a les illes, però partint d’un
coixí de 2.800 milions d’euros que no teníem fins ara. Ara ho
tenim, ja no partim d’una base zero per dir-ho d’alguna manera,
o del darrer exercici que teníem pressupostat, 211 milions
d’euros l’any 2007.

Quant als ingressos. Miri, si vostè mira les xifres
d’ingressos i les compara amb altres exercicis pressupostaris
podrà veure com els ingressos són efectivament conservadors,
exceptuant les partides que ens han vengut donades des del
ministeri, que són aquests imposts com l’IVA i IRPF. Em
permetrà que li digui, sé que a vostè no li agradarà, Sr. Tadeo,
li ho dic amb total respecte, allò que sí és atrevit és
pressupostar ingressos ficticis, això sí que és atrevit. Nosaltres
el que feim és posar partides reals d’ingrés, no partides
imaginàries. La temptació de pressupostar amb equilibri, posant
ingressos ficticis és molt alta, Sr. Tadeo, i nosaltres no l’hem
agafada, hem estat seriosos. Els ingressos que nosaltres
pressupostam en pressupost són ingressos reals. Això aflora
problemes? En som conscients, però ens estimam més el rigor
pressupostari en aquest cas i no el maquillatge i la pirotècnia
estadística i comptable, que és allò que es va fer els darrers dos
o tres exercicis, aquest és el problema. Per tant, allò que és
atrevit..., a qualsevol curs de primer d’econòmiques li dirien
que allò que és atrevit és pressupostar ingressos ficticis, no
ingressos reals. Nosaltres pressupostam ingressos reals, amb
previsions, etcètera, és el que hem fet. Segurament és allò que
vostès no haguessin fet, nosaltres ho hem fet així.

Els ens territorials reflecteixen el sistema de finançament
definitiu dels consells insulars. Aquí la varietat està en la
inclusió de Formentera, com els he dit abans són 8 milions
d’euros, 4 milions en cost efectiu i 4 milions en inversió.

Vostè em demana també les beques i dotacions. Miri, el
número de beques no li sabria contestar, amb tota claredat i
sinceritat. El que hi ha és un increment notable de la dotació
destinada a la formació de capital humà de primera fila en
aquest aspecte. En això hi ha una aposta inequívoca del Govern
sobre aquest tema. La política de convocatòries, les condicions,
el plec de condicions si estam parlant de beques adreçades a
personal que està fent una tesi doctoral o beques de recuperació
de, permeti’m l’expressió, cervells illencs que estan fent feina
a altres indrets, això és un tema que la Direcció General
d'R+D+I hi treballarà de valent. Però la dotació pressupostària
que té és una dotació substanciosa a altres anys.

El tema de Menorca, la idea de fer de Menorca un centre
pioner en relació a l’encesa digital és precisament la facilitat
que tenim al Toro per probablement..., el que diu vostè molt
encertadament, la quantitat d’aparell elèctric que existeix que
s’hauria de rellevar. La facilitat que hi ha amb els
concessionaris a l’hora d’instalAlar les antenes. I en aquest
aspecte la idea serà per tant, aplanar totes aquestes condicions
i que hi hagi una certa unificació quant a la recepció i l’emissió.
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No tenc apuntat res més, Sr. Tadeo, no sé si li és suficient
o...

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I acabada l’exposició i el debat del pressupost de la
Conselleria d’Hisenda i no havent més temes a tractar s’aixeca
la sessió.
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