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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si
es produeixen substitucions?

Sembla que no...

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa substitueix Miquel Gascón.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia,
Hisenda i Innovació, per tal d'explicar el Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2009 (RGE núm. 9662/08).

Passam, ara sí, a la compareixença de l’Hble. Sr. Conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació, per tal d’explicar el
pressupost de la seva conselleria per a l’any 2009, segons
l’escrit RGE núm. 9664/08. Hi assisteix l’Hble. Conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació Sr. Carles Manera i Erbina, a
qui saludam. Ve acompanyat del Sr. Fernando Luis Toll-
Messía, secretari general; Sr. Joan Rosselló Villalonga, director
general de Pressuposts i Finançament; Sr. José Luis Gil Martín,
director general del Tresor i Política Financera; Sra. Maria
Costa i Genovard, directora general de Patrimoni; Sr. Andreu
Sansó Rosselló, director general d’Economia; Sr. Antoni
Machado Lozano, director general de Tecnologia i
Comunicacions; Sr. Pere Antoni Oliver Reus, director general
de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació; Sra.
Maria Antònia Truyols Martí, directora general de Tributs i
Recaptació; Sr. Cristòfol Milán Mateu, interventor general de
la CAIB; Sr. Ramon Molina De Dios, cap de Gabinet; i Sra.
Rosa Estades Muntaner, cap de Premsa.

Té la paraula l’Hble. Conseller per fer l’exposició oral, sense
limitació de temps. Quan vulgui.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Abans d’entrar a comentar-los de manera detallada el pressupost
de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, permetin-
me que faci una síntesi comprimida de la situació econòmica en
la qual s’encabeixen aquests pressuposts, tal com vaig fer l’any
passat a la mateixa presentació.

Les coordenades econòmiques són de crisi en aquests
moments, com saben, amb un seguit d’elements que defineixen
aquest estat de l’economia a nivell internacional i de retruc a les
Illes Balears, caracteritzades per fortes turbulències financeres
que cada dia se veuen en els mitjans de comunicació, per
encariment del preu de les matèries primeres i de l’energia i, de
retruc, un problema que es deriva cap al mercat laboral, amb un
increment de la taxa d’atur pràcticament a tot el món. Aquestes
són les coordenades amb les quals el pressupost de la comunitat
autònoma s’ha elaborat i evidentment, com a part d’ells, aquest
pressupost de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació.

Els vull dir amb aquesta afirmació inicial que ens movem, per
tant, en un escenari incert, un escenari de dificultats i dins unes
previsions de creixement econòmic per a l’any 2009 que seran
aproximadament d’un 0,8% en relació amb l’any 2008.

Donam comptes, per tant, del pressupost per a l’any que ve
de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, de la qual
qui els parla és el màxim responsable. El volum de recursos per
a l’any 2009 de la conselleria és de 69.171.915 euros. Aquesta
quantitat suposa pràcticament un 5% en números rodons
d’increment en relació amb l’any 2008. Els puc dir, si m’ho
permeten, que hi ha una coherència entre els números d’aquesta
conselleria i els eixos polítics dels pressuposts de la comunitat
autònoma, en el seu conjunt, per a l’any vinent. D’una banda,
l’atribució al sector públic del paper de dinamitzador de
l’economia de les illes en un entorn, com deia al principi de la
meva intervenció, de crisi. Per tant, el sector públic com a
palanca, com a motor de creixement és també allò que es preveu
en els números de la Conselleria d’Economia, Hisenda i
Innovació.

En el cas d’aquesta conselleria, aquest paper netament
inversor, potent en la seva dimensió, està capitalitzat per la
Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i
Innovació i per la Direcció General de Tecnologia i
Comunicacions. Aquestes dues direccions generals veuen
créixer el seu capítol d’inversions per a la realització de
projectes que ben aviat els comentaré.

Aquests dos centres gestors tenen una importància cabdal en
la configuració d’això que nosaltres comentam com a nou
model de creixement, sustentat en el coneixement, anunciat ja
en el primer any de legislatura i que de mica en mica es va
configurant. Un model de creixement que descansa més sobre
la configuració d’un capital humà més potent, la inversió en
coneixement, en recerca, desenvolupament i innovació, i la
connexió sinèrgica amb el món de l’empresa, com més endavant
els detallaré.

L’altre eix vertebrador d’aquests pressuposts és la contenció
de la despesa corrent i el control pressupostari per fer front
precisament al moment dificultós pel qual travessa l’economia
balear. En el nostre cas, en el cas de la nostra conselleria, aquest
objectiu es materialitza de dues maneres. En primer lloc, en una
davallada d’un 104,6% del capítol de compres de béns i serveis.
En segon lloc, en l’augment del 10,6% del pressupost de la
intervenció general per tal de reforçar i escometre amb els
recursos adients, la seva actuació com a òrgan auditor intern de
l’Administració de la comunitat mitjançant actuacions que més
endavant els comentaré.

Cal destacar també en aquest pressupost la creació d’una
secció pressupostària nova, la de l’Agència Tributària de les
Illes Balears, en compliment de l’article 133 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears. Aquest òrgan autònom, amb
un règim jurídic i un pressupost propi, serà l’encarregat de la
gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació dels tributs que
hi pertoquen. I posarà especial esment en la millora dels serveis
prestats a la ciutadania, la implantació de noves tecnologies en
l’àmbit tributari, la lluita contra el frau fiscal, un element central
amb l’enorme colAlaboració amb l’agència estatal. I la
potenciació de la colAlaboració amb altres administracions
públiques.
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La creació d’aquesta Agència Tributària pròpia correspon a
un criteri únic en matèria tributària, fonamentat en principis
d’objectivitat, d’eficàcia, d’eficiència i de transparència. Ha
suposat, de fet, la desaparició de la secció pressupostària de la
Direcció General de Tributs i Recaptació. El pressupost de la
nova Agència Tributària de les Illes Balears per a l’any 2009
serà de 15.885.008 euros.

Començaré l’exposició dels detalls per seccions
pressupostàries, iniciant aquesta alAlocució amb la Secretaria
General de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació,
responsable de gestionar els serveis comuns de la conselleria, de
dur a terme una bona política de contractació, de fer que la
gestió econòmica sigui àgil i òptima, i de l’assessoria jurídica de
la conselleria. El pressupost d’aquesta secció per a l’any 2009
és de 22,1 milions d’euros, un 140% més que l’any anterior. El
principal motiu d’aquest important increment és, d’una banda,
la transferència de 12,9 milions d’euros a l’Agència Tributària
de les Illes Balears, necessària perquè aquest nou organisme
assumeixi les despeses de personal corrents i dels interessos de
bestretes als ajuntaments; i d’una altra, la transferència d’1,2
milions d’euros per a inversions i despeses de capital. Cal
recordar que enguany el pressupost que es transfereix a
l’agència, tant de capítol 4 com de capítol 7, estava
comptabilitzat a la Direcció General de Tributs, que, com ja
hem dit, desapareix del nostre organigrama de la conselleria.

Seguim amb el pressupost de la Direcció General
d’Economia, concretat en 810.795 euros per a l’exercici de les
seves funcions de planificació i ordenació econòmica generals,
promoció de l’economia productiva, seguiment de l’activitat
econòmica, anàlisi de conjuntura i estadística. Cal destacar el
nou impuls que rebrà l’Institut Balear d’Economia, dependent
d’aquesta direcció general, en el seu paper assessor del Govern
i promotor de l’anàlisi, la reflexió i la recerca econòmica, tan
importants en el moment actual de crisi. Entre d’altres
actuacions, l’Institut Balear d’Economia organitzarà per a l’any
2009 jornades de reflexió i debat i impulsarà una nova colAlecció
de publicacions d’investigació i de divulgació econòmiques.

D’altra banda, l’àrea estadística és desenvolupada des de
l’IBESTAT, entitat autònoma que es configura com una secció
pressupostària pròpia, lligada a la Direcció General d’Economia
i que té un pressupost per a l’any 2009 d’1,1 milions d’euros.
Des d’aquest organisme es posarà especial èmfasi a promoure,
dirigir i coordinar l’activitat estadística d’interès per a la nostra
comunitat autònoma. D’aquesta manera, les principals
actuacions que es duran a terme giren al voltant de tres grans
eixos. 

En primer terme, el desenvolupament de la Llei
d’estadística, la qual cosa contribuirà al desplegament d’unitats
estadístiques a les conselleries i consells insulars, així com la
redacció del primer Pla d’estadística de la comunitat autònoma
i del corresponent programa anual estadístic. En segon terme, la
realització d’operacions estadístiques pròpies. Aquest és un
element que ve a trencar la política del seu antecedent, l’IBAE,
que fonamentalment es dedicava a la difusió de dades que
havien confeccionat altres organismes. És una aposta, per tant,
per a la confecció d’estadística pròpia de la comunitat
autònoma, sorgida des del Govern. Pel que fa a la difusió de
dades es treballarà bàsicament des de la nova pàgina web de
l’IBESTAT, a la qual s’incorporaran els productes de les seves
explotacions, així com d’altres dades.

La Direcció General de Patrimoni té un pressupost de 5,8
milions d’euros, un 22% menys que l’any anterior. Explica
aquesta davallada el fet que s’ha acabat de pagar l’Hospital
Militar. Aquesta direcció és la responsable de l’actualització
permanent de l’inventari general de béns i drets de la comunitat
autònoma, amb la comptabilitat patrimonial, així com de la
gestió de la situació jurídica dels béns immobles de la nostra
comunitat. 

Dins aquesta direcció general, la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa és el màxim òrgan consultiu i
d’assessorament en matèria de contractació. Per tant, és
l’organisme que unifica les actuacions dels diferents òrgans de
contractació de l’administració i vetlla pel compliment de les
observacions que en aquesta matèria formulen els òrgans de
control extern en les seves funcions de fiscalització de la gestió
de la despesa pública.

Dependent d’aquesta Direcció General de Patrimoni hi ha
l’empresa CAIB Patrimoni, amb un pressupost de 3 milions
d’euros, que té com a objectiu principal gestionar l’execució de
les obres de la seu de la Conselleria de Salut i del Polígon de
Son Angelats.

Seguim amb la Direcció General de Pressuposts i
Finançament, que té un pressupost de 726.989 euros. Té
encomanades les funcions de coordinació del procés de
preparació, execució i control dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma i de seguiment i anàlisi del sistema de
finançament autonòmic. Un tema que, com vostès saben, està
avui en dia en el centre del debat econòmic i administratiu de la
comunitat, a banda també de treballar amb el sistema de
finançament dels consells insulars i de les corporacions locals.

Quant a la Intervenció General, el seu pressupost
experimenta un increment del 10,6% fins arribar als 5,1 milions
d’euros. Davant la davallada del seu capítol 2 de despeses
corrents, en un 3,5%, el capítol de personal és el responsable de
l’augment d’aquesta secció pressupostària, com a conseqüència
del desplegament de les intervencions delegades, aquestes
unitats creades pel Decret 32/2008, publicat el 25 de març del
2008, ubicades a les diferents conselleries; hem de permetre, de
fet ho estam fent ja, un major control de la despesa, així com un
coneixement continu del nivell d’execució pressupostària per
part dels centres gestors.



540 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 29 / 4 de novembre del 2008 

 

La Direcció General del Tresor i Política Financera
gestionarà 1 milió d’euros l’any que ve. Incorpora el
desplegament i l’aplicació de les competències que en matèria
d’ordenació del sector financer estableix l’Estatut d’Autonomia.
Entre d’altres, s’hi inclouen la supervisió i l’ordenació de les
entitats financeres amb seu al territori balear, com són les caixes
d’estalvi, les mutualitats de previsió social, mitjancers
d’assegurances, cooperatives de crèdit, caixes rurals,
cooperatives d’assegurances i seccions de crèdit financer de les
cooperatives d’àmbit general. Addicionalment, el programa
gestiona el patrimoni de capital que manté el Govern amb les
societats de garantia recíproca. Cal destacar que durant aquest
exercici es coordinaran totes les tasques per a la posada en
marxa de la ja esmentada Agència Tributària pel que fa a la
gestió de tresoreria sota el principi de caixa única.

La Direcció General de Tecnologia i Comunicacions, amb
un pressupost de 9.562.359 euros, s’encarregarà de la gestió de
les següents funcions: en primer lloc, el servei intern de
comunicacions del Govern; en segon terme, els serveis públics
de cara al ciutadà o d’altres administracions, on s’inclouen,
entre d’altres, la millora de la xarxa de transport i difusió de
ràdios i televisions i els certificats d’emissions
electromagnètiques amb la instalAlació d’un sistema automàtic
de mesures de polAlució electromagnètica; i finalment, el servei
d’ordenació i regulació de les telecomunicacions, desenvolupant
el Pla director sectorial de telecomunicacions. 

Els grans reptes que té per endavant aquesta direcció general
són d’una banda el procés de migració dels serveis analògics de
la televisió cap a nous serveis digitals terrenals, o TDT. En
aquest sentit es faran tots els esforços tècnics i de difusió
necessaris per arribar a l’apagada analògica amb les majors
garanties de cobertura.

Un altre repte, substancial al nostre parer, és la gestió de les
iniciatives del Pla Avanza per a la implantació a Balears de la
societat de la informació. L’import del Pla Avanza per a l’any
2009, derivat de les addendes 2008-2009, dels projectes
ciutadania digital i PIME digital ascendeixen a la quantitat
d’1.392.094 euros de capítol 6 i 637.172 euros en capítol 7. 

D’aquesta direcció general depèn l’empresa pública Balears
Innovació Telemàtica, SA, que comptarà amb un pressupost de
9,6 milions d’euros per tal de donar suport informàtic i
tecnològic al Govern de les Illes Balears, en matèria
d’infraestructures i xarxes de comunicació, de seguretat de la
informació i de serveis de valor afegit, com ara el seu call
center.

L’altra gran direcció general inversora, com deia al principi
de la meva intervenció, d’aquesta conselleria és la de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Aquesta comptarà
amb un pressupost que s’acosta als 24 milions d’euros. L’any
2009, senyores i senyors diputats, suposarà la posada en marxa
del nou Pla de la ciència, tecnologia i innovació a les Illes
Balears 2009-2012. Es preveu que el Govern de les Illes Balears
l’aprovi el mes de desembre del 2008. Aquest pla representa
l’eina clau per reforçar i articular el sistema d’innovació de les
nostres illes. La missió, per tant, és situar Balears en una posició
avantatjosa a Europa en el sistema de recerca i innovació
mitjançant una política pública integrada en el conjunt d’agents

públics i privats, que promogui la societat del coneixement per
tal d’aconseguir un desenvolupament econòmic sostenible.

Des d’aquesta perspectiva es dibuixen els següents objectius
concrets. Primer, avançar en la valoració de la ciència i del
talent per procurar beneficis socials i empresarials. Segon,
incorporar la innovació com a filosofia i tasca a les empreses,
entitats i administracions. Aquestes actuacions previstes s’han
subdividit en uns eixos específics. El primer l’hem qualificat
com la gestió del talent, els grans objectius d’aquest eix són
formar i retenir personal investigador i de suport a la recerca,
incorporar personal investigador d’excelAlència, competitiu i
productiu. 

Dins d’aquest eix s’incorporen les següents actuacions
específiques: ofertes de beques pre-doctorals i borses de viatge,
coordinació amb el Pla nacional, en concret amb els programes
Ramon y Cajal i Juan de la Cierva, Torres Quevedo,
incentivació de la incorporació i intensificació de l’activitat
investigadora, el conegut com programa I3 i impulsar el
cofinançament del fons d’investigació sanitària (FIS); per altra
banda, la convocatòria per a la incorporació de personal
investigador doctor a centres o unitats de recerca o
desenvolupament tecnològic i innovació, alhora que la
convocatòria de tècnics de suport a la investigació.

Un segon eix específic és el de recerca. Els objectius
d’aquest eix programàtic són: incrementar el percentatge de la
despesa de recerca més desenvolupament sobre el PIB, que ara
se situa al voltant del 0,3% de la renda regional al 0,5 en 4 anys;
enfortir les infraestructures i els equipaments científics i
tecnològics; ajudar els projectes competitius; i potenciar les
activitats emergents, establint nous mecanismes de valoració de
la recerca.

Per tant, les actuacions a fer per a l’any 2009 són les
següents: ajudes a grups competitius; posada en marxa de noves
estacions biològiques del projecte Xarxa d’Estacions
Biològiques a les Illes Balears per aconseguir instalAlacions
adequades i suficients per al treball experimental a les nostres
illes; i enfortir les infraestructures i equipaments científics i
tecnològics, sobretot en l’edificació d’edificis de R+D+I al Parc
BIT. Aquesta darrera és una actuació amb una inversió prevista
de 8 milions d’euros per a l’any 2009.

L’eix d’innovació es basarà en la pràctica d’unes actuacions
també concretes, el desenvolupament d’infraestructures de
serveis a les empreses, ajuda a les petites i mitjanes empreses,
perquè sigui més fàcil la seva accessibilitat a serveis avançats,
activitats de promoció de l’oferta i accions dirigides a
desenvolupar i implantar noves empreses; incrementar el valor
afegit de les activitats del sector turístic i donar suport al
manteniment de la identitat regional i al desenvolupament
sostenible; enfortir la política d’innovació turística, mitjançant
la posada en marxa de nous edificis de centres tecnològics, en
concret el Centre Tecnològic de Recerca i Desenvolupament en
Turisme, CIDTUR, i el Sistema d’Observació Costaner de les
Illes Balears, SOCIB.
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És important remarcar, senyores i senyors diputats, la
política de clústers que s’ha promocionat de forma intensa des
de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació; aquest és un
assumpte prioritari en polítiques d’innovació comunitàries,
nacionals i regionals, avalades per tota casta de bibliografia
econòmica de primer nivell. Cerca en aquest aspecte aquesta
política promoure la innovació en el teixit productiu de sectors
complementaris a l’activitat turística; és el que parlam de
diversificar el sector terciari de l’economia i anar cap a
activitats de caràcter quaternari i quinari. Això no són pures
especulacions teòriques, sinó que en aquests moments tenim
constituïts diferents clústers empresarials ubicats en el Parc Bit,
el més important d’aquests, el més significatiu, tal vegada el
més potent, el clúster de turisme, el qual encabeix pràcticament
una seixantena d’empreses turístiques, amb una destinació
específica de producció de software que s’exporta a altres
indrets. Des d’aquesta plataforma es gestionen en aquests
moments 3 milions de llits a tot el món des d’aquest clúster
empresarial. El clúster audiovisual és una altra proposta que té
ja la seva configuració; el clúster aeronàutic; el clúster
biotecnològic, amb una connexió molt sinèrgica amb la
Universitat, i el clúster nàutic.

Un quart eix és la transferència de coneixement. En aquest
aspecte hi ha un programa de fomentar la creació d’empreses
innovadores, de base tecnològica, amb especial referència a les
involucrades a la cadena de valor turística. Com veuen, posam
un èmfasi molt específic en tot el que representa un avantatge
comparatiu de la comunitat autònoma de les Illes Balears, val a
dir l’economia turística, l’economia de serveis amb totes les
seves derivades.

Aquí tenim un punt central que són els promotors
tecnològics. Impulsam i impulsarem beques de formació per a
la redacció de projectes d’R+D+I a les empreses; impulsar una
bioincubadora per a noves empreses biotecnològiques en un
edifici ubicat en el Parc Bit, de serveis comuns.

Cream una nova línia de finançament, de projectes
anomenats projectes tractors que facilitin la creació d’spin offs,
amb la colAlaboració de grans empreses turístiques i d’altres
sectors. Al mateix temps, ajudam que es patentin els resultats de
la investigació per a la seva comercialització i foment de la
cooperació entre els centres tecnològics de les empreses de les
Illes Balears, mitjançant convocatòria pública de projectes
d’R+D+I per a entitats.

Un altre eix d’actuació és l’eix de governació i capital
social. Aquí tenim fites importants que són l’organització de la
Setmana de la Ciència i de la Fira de la Ciència. L’any 2009,
continuar una política que aquesta política fa des de fa una sèrie
d’anys, una política que aplaudim que perllongam, continuam
la ColAlecció de la Ciència a les Illes Balears per divulgar
precisament el coneixement científic i fer-lo arribar el màxim
possible a la societat; l’organització del Fòrum Internacional
d’Investigació en Cuina i Nutrició a la Mediterrània i el treball
iniciàtic per confegir el Museu de la Ciència de les Illes Balears.
Es faran en el decurs del 2009 tota casta de reunions i de
trobades per posar les primeres passes decidides cap a la
redacció del projecte tècnic de construcció i de realització de
programes i continguts de l’activitat d’aquest nou museu.

D’aquesta Direcció General d’R+D+I hi penja l’empresa, o
diguem-ne l’ens Parc Bit i la Fundació IBIT. El primer
d’aquests, el Parc Tecnològic de les Illes Balears, gestionarà
l’any 2009 un pressupost de 7,5 milions d’euros, per
desenvolupar totes aquelles actuacions que el condueixen a
configurar-se com el centre físic i motor de la innovació
d’aquestes illes. Aquestes són, entre d’altres, l’atracció
d’activitats d’I+D+I i d’altres activitats empresarials d’alt valor
afegit. Això és el que ha dut que en el parc i en el decurs de
pràcticament els darrers dotze mesos s’hagin instalAlat més de
50 noves empreses, pràcticament totes aquestes, amb un 70% en
la seva configuració de personal, empreses amb capital humà
potent, titulats superiors i per tant amb alts valors afegits en el
que representa l’economia del coneixement. A més, el parc
estableix contactes amb altres institucions, com cambres de
comerç, centres tecnològics, la Universitat i emprenedors a
nivell regional, així com altres parcs tecnològics d’altres indrets,
el Ministeri d’Educació i Ciència, la Comissió Europea,
etcètera.

El que volem en definitiva és rubricar, consolidar, potenciar
aquest espai innovador de referència per a les nostres illes. Això
és el que nosaltres entenem que albira aquest model de
creixement, el que representa l’aportació de recerca més
desenvolupament i de forma molt notable la innovació, suposa
un actiu crucial.

La dada disponible en aquests moments és en aquest sentit
ilAlustrativa, aquestes activitats econòmiques, la major part
d’aquestes ubicades en el Parc Bit, aporten al nostre producte
interior brut regional, a hores d’ara, el 5,6% d’aquesta generació
de renda; és a dir, tres vegades i mitja més que l’aportació, per
exemple, de l’agricultura. I tot això, consumint poc capital físic
i amb un contingut potent de capital humà.

La Fundació IBIT, l’altre consorci que es vincula a la
Direcció General d’R+D+I és un centre de dinamització i
transferència tecnològica, reconegut per la Comissió
Interministerial de Ciència i Tecnologia i amb socis tecnològics
a tota Europa. Comptarà amb un pressupost de 6 milions
d’euros. Durant el 2009 donarà un impuls decidit a les seves
activitats de difusió i promoció de les tecnologies d’informació
i comunicació, de foment i gestió de la innovació, de
transferència de tecnologia, així com de projectes de recerca i
desenvolupament tecnològic, alhora que de formació i servei a
les empreses.

Totes aquestes actuacions agrupades es fan sota la nova
marca, si m’ho permeten, la nova marca paraigües, que és Acció
Bit i que són totes les executades per la Direcció General de
Tecnologia i Comunicacions, la Direcció General de Recerca i
Innovació, BITEL, la Fundació IBIT i el Parc Bit. En el seu
conjunt, rebran un 46% més de recursos que fa dos anys.
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Això demostra clarament, com indicava a l’inici de la meva
exposició, que aquesta conselleria, que aquest Govern continua
treballant per configurar una nova forma de créixer, la qual cosa
els coment en reiterades ocasions en aquesta exposició, una
nova forma de créixer per a la nostra economia, on el
coneixement i el capital humà siguin elements competitius de la
nostra economia regional.

Finalment, per acabar la meva exposició, cal donar compte
de les seccions pressupostàries 31, de Serveis Generals, i 32,
d’Ens Territorials. En el primer cas, els Serveis Comuns
disposen d’un pressupost de 19,9 milions d’euros, un 10,6%
més que l’any precedent; aquest augment s’explica perquè en
aquesta secció s’hi adscriuen les subvencions a petites i mitjanes
empreses que tenguin aprovades operacions financeres
regulades en alguns dels dos convenis subscrits entre la
comunitat autònoma i l’Institut de Crèdit Oficial, ICO, per als
interessos de les operacions financeres i per al cost de l’aval
que, com a requisit han de formalitzar amb ISBA Societat de
Garantia Recíproca. Així, l’increment d’aquesta partida avala el
compromís del Govern amb el suport a l’activitat emprenedora,
especialment necessària, absolutament peremptòria en temps de
crisi econòmica.

En el cas de la secció d’Ens Territorials, té el gruix de la
seva pujada en l’augment del 19,6% experimentat pel capítol de
transferències de capital, la qual cosa garanteix un impuls de
l’activitat inversora i per tant dinamitzadora de l’economia,
realitzada per part dels consells insulars. Aquesta secció
pressupostària recull les dotacions econòmiques a transferir als
consells, d’acord amb la normativa existent, per un import de
193,9 milions d’euros. I recull, entre d’altres aspectes, el
finançament per al manteniment de les carreteres, les
transferències en matèria de joventut i lleure; les atribucions de
competències en matèria de serveis socials i Seguretat Social i
el cost efectiu de les competències a assumir pel Consell Insular
de Formentera.

Res més, aquestes són les línies bàsiques de l’actuació de la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, resto a la seva
disposició per a qualsevol aclariment. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió, per la qual cosa deman als portaveus si volen aquesta
suspensió, podem continuar. Podem continuar?

Idò així, per tal de formular preguntes o observacions, tot
seguit procedirem a la intervenció de grups parlamentaris de
menor a major.

Per part del Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr.
Mayans, per un temps de deu minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot, agrair la
compareixença del conseller i del seu equip. Ell ha repetit
moltíssimes vegades, com ell mateix ha reconegut, que una
nova forma de créixer o un dels eixos del creixement o una de
les vies del creixement actual han de ser les noves tecnologies,

la innovació i en definitiva la posada en funcionament de
moltíssimes de les coses que ha comentat.

I en aquest sentit, m’agradaria preguntar-li, que ens detallàs
un poc l’apagada analògica i l’encesa digital, si ens pot
desglossar per illes un poc com té previst fer-ho i quin
pressupost hi ha destinat a cadascuna de les illes; si hi ha
qualque inversió nova que s’hagi de fer a cadascuna i, sobretot
també, com he dit i repeteix, el pressupost que cadascuna té
assignat perquè en juliol, crec que és juliol o a la meitat de l’any
que ve, avançar-nos un poc al període en què la resta de
comunitats ho faran, tenguem l’apagada analògica.

I en aquest sentit, també m’agradaria preguntar-li, hi havia
dos, que vaig preguntar també l’any passat, projectes pioners,
Formentera Digital i Calvià Digital, en quin procés d’execució
es troben, si té pensat destinar-los més pressupost perquè acabin
d’executar-se completament; concretament a l’illa de
Formentera encara hi ha pendents coses de la segona fase; i si
té pensat també acabar-los i en quin sentit ha pensat també
acabar-los.

Per altra banda, també m’agradaria que ens detallàs, a
l’anterior compareixença no ho hem aconseguit, les inversions
de caràcter immaterial del programes 521A i B i 541 i 542
sumen totes 8 milions i busques d’euros, si ens podria
especificar un poquet més en què té pensat o a què estan
consignades aquestes inversions que detalla vostè com a
immaterials.

Per altra banda, a la Direcció General de Patrimoni hi ha
consignats 2.700.000 euros en inversió de terrenys; ens
agradaria saber on i si ens pot concretar la ubicació d’aquests
terrenys.

Igualment també en edificis, el subprograma 541A de la
Direcció General de Recerca, en què hi ha consignats 4.500.000
euros, amb xifres rodones.

I per acabar, em referesc al que vostè ha comentat en el
darrer paràgraf, ha dit que una partida de 190 i busques de
milions d’euros de transferències als consells en molts de
conceptes, si podria desglossar un poc per consells insulars a
cadascun el que li pertoca.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Carretero, per un temps de deu
minuts.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, agrair la presència
i les explicacions del conseller, així com la presència de tot
l’equip que l’acompanya.
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Avui matí podíem escoltar en el plenari com un portaveu del
Partit Popular es queixava que el PSOE mai no explica el seu
model de creixement, jo crec que vostè ha fet unes pinzellades
prou interessants que donen indicis i clarifiquen molt bé quin és
aquest model de creixement cap el qual el PSOE vol caminar.
Per tant, compartim els eixos de la seva política, consideram
que fa una anàlisi de la situació econòmica totalment encertada,
tot i que l’encariment de matèries primeres i energies sembla
que se suavitza, però en canvi doncs l’increment de l’atur tots
sabem que anirà a més i que és un procés que serà dolorós.

Per tant, dins aquest escenari incert que vostè dibuixava i
amb unes previsions de creixement molt baixes, consideram que
els eixos que vostè aquí ha exposat són els encertats. En primer
lloc, valoram positivament l’esforç inversor que es fa a tot el
pressupost en general, però concretament també a la seva
conselleria; uns programes d’inversió totalment innovadors els
quals aposten per les noves tecnologies. I per altra banda, també
valoram positivament la contenció de la despesa corrent i
sobretot valoram com a absolutament necessari aquest
increment dels controls; aquesta aposta per desplegar
intervencions delegades a totes les conselleries, creim que sí que
és ver que representa un increment de la despesa corrent, però
s’ha constatat que és absolutament necessari.

També ens ha agradat escoltar tota la llista de projectes
engrescadors que vostè aquí ha exposat. I per tant, res més,
manifestar que valoram positivament tant el que fa en el conjunt
del pressupost, per l’anàlisi que vostè ha fet de la situació
econòmica, com pel que fa en el cas concret de la seva
conselleria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carretero. Té ara la paraula el Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Tadeo, per un temps de deu minuts,
quan vulgui.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Primer
de tot, agrair al conseller i als alts càrrecs que l’acompanyen que
vengui avui aquí a explicar les línies del pressupost de la seva
conselleria i també aprofitar per felicitar-lo per al dia de la seva
onomàstica.

Dit això, creim que també podem fer una referència al
caràcter general dels pressuposts, com vostè bé ha fet també; dir
que presenten aquests pressuposts, i com ha dit abans també el
conseller de Presidència, que mantenen el ritme inversor i que
a la vegada mantenen la despesa social. Són dos paràmetres que,
quan un es mira els pressuposts, per una banda, nosaltres creim
que la despesa social disminueix percentualment com a pes dins
el pressupost; i veim també a la memòria que quant a
inversions, en termes relatius les inversions perden pes específic
i passen d’un 8,34% a un 6,8% i en termes absoluts perden 32
milions, que és un 11,49%, també demanar senzillament
l’explicació per què diuen que mantenen el ritme inversor. I el
conjunt també de les operacions de capitals perden pes específic
i davallen un 0,48 punts percentuals.

També, i seguint amb aquest ànim d’aprofitar aquesta
compareixença per aclarir i demanar els dubtes que tenim quant
al pressupost, l’endeutament que figura és de 742 milions
d’euros; demanar quin és l’endeutament també de les empreses
públiques o què suposa tot l’endeutament que tendria la
comunitat autònoma, tenint en compte les amortitzacions, que
quedaria un endeutament dins el pressupost de la CAIB de 662
milions.

I també quin seria l’endeutament global de la comunitat
autònoma a finals de l’any 2009, una vegada complert el
pressupost.

Creim que senzillament són uns pressuposts fets com bé
diuen, amb un caràcter, en un marc de crisi, jo trob que això
pràcticament es veu a la compareixença que hem tingut
anteriorment i també ho podem veure a la compareixença o dins
aquesta conselleria, a la secció 14. Clar, quan entram i valoram
o veim que inicialment el pressupost creix un 5,05% i el
conseller ens diu que el capítol 2 davalla un 100 i busques per
cent, jo ho tenc quantificat en 4,6 milions d’euros, és cert que
això és així, però no deixa de ser cert que el capítol 4, de
transferències corrents, s’incrementa en 13 milions d’euros, que
és, com és lògic, o com vostè també ha dit, per al tema de
l’Agència Tributària.

Crec que si un fa una anàlisi com vostè ha fet, tal vegada
hem mirat d’una altra manera, els números sabem que de
vegades es poden interpretar de distintes maneres, essent els
mateixos números, però si anam repassant direcció general per
direcció general, veim a la Secretaria General, com he dit, 12,9
milions d’increment, que és bàsicament per a l’Agència
Tributària; la Direcció General d’Economia es manté; la
Direcció General de Patrimoni disminueix 1,7 milions d’euros
en el capítol d’inversions pel tema d’una inversió concreta, ara
no me’n record, allò de l’hospital militar, trob que ha fet el
comentari ... La Direcció General de Pressupost i Finançament
s’incrementa en uns 112.000 euros, tot capítol 1, el que és la
Direcció General de la Tresoreria Política Financera també es
manté, el que és la Direcció General de Tecnologia i
Comunicacions el programa 521A disminueix 0,2 milions
d’euros i el 521B s’incrementa en 0,4 milions d’euros. És a dir,
que la direcció general senzillament s’incrementa en 0,2 milions
d’euros, el mateix passa amb la Direcció General de Recerca de
Desenvolupament Tecnològic i Innovació on el capítol 541A
s’incrementa en 3,5 milions i el 542A disminueix en 3,1
milions.

Això fa que, en definitiva, quan un s’ho ha mirat així, posat
d’una altra manera de com vostè ho ha explicat, sembla ser que
és la conselleria per pes específic inclús dins el global del
pressupost i fins i tot quan un fa una abstracció, si podem fer
una abstracció, i és una, entre cometes, una pregunta que li faig
per tenir clar el que és la conselleria o com hagués estat la
conselleria tenint en compte que no hagués aparegut l’agència
tributària i tenguessin el que és la Direcció General de Tributs.
És clar, si un agafa el total de la conselleria, 69 milions..., 69,
171 milions d’euros, aquí restam les transferències de l’Agència
Tributària i li sumam el que era l’antiga direcció general de
tributs, ens donaria que la conselleria a la secció 14 baixaria i no
arribaria a 66 milions d’euros, amb una reducció de 2.365.111
euros, nombres fets, sé que no són del tot correctes, una
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disminució percentual que tendria la conselleria del pressupost
de 3,59%. 

És a dir, que quan passam el pressupost bàsicament, trob que
l’actual diferència radica  en el fet que desapareix la Direcció
General de Tributs i apareix l’Agència Tributària quan les
memòries de l’Agència Tributària i la Direcció General de
Tributs són pràcticament idèntiques, tenen exactament els
mateixos objectius. Hi ha un increment en aquest sentit del
programa 613A, gestió i inspecció de tributs, de 7 milions
d’euros i del 613B, de 0,4 milions d’euros, en total un increment
de 7,4 milions d’euros. És a dir, una volta que un fa aquests
comptes que li acab de comentar, el que és realment la
conselleria a part de perdre pes específic el que està clar és que
el capítol 1 s’incrementaria en 1,5 pràcticament milions d’euros,
el capítol 2, 1, 4. Aquí també voldria demanar el perquè a
l’Agencia Tributària apareixen 3 milions que són els 3 milions
que apareixen de capítol 3. El capítol 6 incrementaria 2,3
milions quant a inversions i el capítol 7 disminuiria la
transferències de capital en 3,3 milions d’euros. 

En definitiva, crec que quan va comparèixer l’any passat i
va dir que hi havia un increment d’un 7,9% 2007-2008 i que açò
anava destinat bàsicament a R+D+I, crec que aquests
pressupostos l’increment que tenen no va cap a inversió cap a
R+D+I, és una consolidació probablement del que hi havia, són
uns pressupostos que sabem que estan fets en un marc de crisi,
en unes previsions de creixement al voltant -com ha dit- del
0,8%. Aquí el que creim és que hi ha un estancament del que és
R+D+I i en aquest sentit li volíem demanar, quin pes total té al
pressupost el que és R+D+I, quan l’any passat ens va dir que era
el 33%, segons la compareixença de l’any passat?, volem saber
què representa ara i quan deim que era un 0,4 sobre el producte
interior brut també saber dins el que és l’any 2009, què
representaria?

A partir d’aquí, senzillament vull fer-li unes preguntes molt
concretes. La direcció general com han dit és una de les més
importants de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació,
saber el que és en el Programa 541A, al capítol 4, de
transferències corrents, que (...) 1,4 milions d’euros, capítol 6 un
increment de 4,5 milions d’euros, capítol 7 una disminució de
transferències de capital de 2,5 milions d’euros, saber açò
damunt... açò representa un increment de tres i mig, saber, sobre
el que hi havia l’any passat, quines són les novetats clares, si
pot especificar les novetats que hi ha quant a l’any 2009.
Igualment al 542A saber la reducció del capítol 4 i la reducció
del capítol 7 d’1 milió i 2,6 milions exactament a què es
refereixen. També li anava a demanar, ja ho ha fet el portaveu
d’AIPF, sobre el tema de la inversió immaterial, també em sum
a la seva petició.

Senzillament, el que més m’agradaria que em pogués quedar
clar és el tema de com influeix que hagi desaparegut la Direcció
General de Tributs i que aparegui l’Agència Tributària damunt
els pressupostos i damunt el que és la inversió d’R+D+I quant
als comentaris que hi va haver a la compareixença per als
pressupostos de l’any 2008.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Té novament la paraula el Sr.
Conseller en torn de rèplica per un temps ilAlimitat.

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

Bé, moltes gràcies per les aportacions fetes i per les seves
preguntes. Intentaré respondre a la quantitat de qüestions, de
detalls que m’han fet, si me’n deix alguna per favor disculpin-
me i les aclariré en una altra intervenció.

En relació amb les qüestions que em formulava el diputat Sr.
Mayans, li he de dir que en relació amb l’aturada analògica a
Formentera s’ampliarà la potència ja feta, aquesta és la previsió
del 2009, a Menorca la inversió prevista és de 3 milions d’euros,
a Eivissa també de 3 milions, a Mallorca de 6 milions. Això són
quantitats aproximades perquè els projectes individuals ja
s’estan tancant, dependrà en aquest sentit de la situació en què
es trobin les infraestructures actuals.

Relació Formentera digital, com passa amb una altra situació
consemblant que és Calvià digital, depenen de la relació que
tenen amb el Pla Avanza, en aquests moments i l’any que ve cal
dir que hi ha noves convocatòries respecte a això, per ciutats
digitals en relació amb el Pla Avanza i en el qual evidentment
participarà l’illa de Formentera.

El desglossament que em demanava per illes, del 190 i
escacs milions d’euros, serien -això està recollit a la secció 32
del pressupost- a Mallorca són -li donaré els números de
caràcter més rodó- 119,7 milions, -ho dic per no entrar en massa
números a la dreta, diguem-ne-, a Menorca 27 milions, a Eivissa
28,7, a Formentera 10,1 i inversions no territorialitzades 8,2
milions d’euros, això és el que representaria aquesta xifra que
li he comentat abans.

En relació amb el que em demanava de la Direcció General
de Patrimoni, en concret amb una partida de 2 milions d’euros
per terrenys, es tracta de convenis subscrits amb l’Ajuntament
des Mercadal, l’Ajuntament d’Algaida i la Junta de
Compensació de Son Pardo, que són 2,1 milions d’euros
exactament, la partida que vostè solAlicitava.

 Quan a allò que afecta l’endeutament de la comunitat
autònoma, passant a temes més de caràcter genèric, i comentant
algunes de les apreciacions que feia el Sr. Tadeo, li he de dir
que mantenim la nostra idea que el pressupost, entenc que vostè
feia una referència de caràcter general al pressupost de tota la
comunitat autònoma, mantenim que el pressupost té un perfil
netament social, un pressupost on el 66% del seus recursos,
2.350 milions d’euros, es consagren a polítiques sanitàries,
educatives, socials, etc., entenem que el perfil és netament
social i que hi ha un manteniment del ritme inversor de l’ordre
de 730 milions d’euros al pressupost de la comunitat autònoma.
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Pensin que altres economies regionals s’han plantejat
seriosament una contracció als capítols d’inversió en els seus
exercicis pressupostaris i de manera molt particular en tot allò
que afecta investigació més desenvolupament. 

L’endeutament de la comunitat autònoma seria un
endeutament net de 662 milions d’euros i les empreses
públiques, les empreses sotmeses al sistema de comptabilitat
europeu, tendrien un endeutament del 68,5 milions i la resta de
62. És a dir, un total d’uns 130,5 milions d’euros bruts, és a dir,
uns 90,5 milions d’euros nets. Aquesta seria la situació de
l’endeutament que es generaria en el proper pressupost 2009.

El tema de la investigació més el desenvolupament, és un
tema central per a la comunitat autònoma i per a aquesta
conselleria, he intentat comentar-los de manera desglossada
l’esforç inversor que es fa en aquest capítol i vull apuntar
precisament que el gruix dels capítols inversors de la conselleria
es destinen a tot el que és investigació més desenvolupament
més noves tecnologies, un increment de més del 40% en relació
amb l’any 2007, de manera que l’any 2009, l’increment que hi
hauria aplicat a R+D+I, se situaria al voltant al 10% en relació
amb l’any passat. 

Per tant, aquest seria un increment global en dos anys de
més del 40% d’increment en partides dedicades a R+D+I. És
important mantenir aquesta idea que els he comentat a
l’exposició de la importància, de la fortalesa d’aquestes
inversions, sobretot si es comparen amb -com els deia- altres
casos on la inversió en R+D+I no només no creix, sinó que s’ha
contret, comunitats autònomes com la de València o com la de
Madrid, per posar dos exemples recents. L’aposta que es fa és
nítida en aquest aspecte i sobretot en totes aquelles àrees que
afecten nous projectes, noves convocatòries i la incentivació de
polítiques en relació amb el món de l’empresa i les polítiques
emprenedores.

Precisament en la pregunta que em feia en els programes
d’inversions immaterials, tenim aquí distintes aplicacions
destinades precisament a tot el que representa innovació R+D+I,
en concret tenim la Setmana de la ciència, tenim la Fira de la
ciència, tenim altres activitats colAlaterals de la Direcció General
de Recerca i també tenim els projectes d’inversió que es
materialitzaran amb la convocatòria del Pla Avanza 2009. Hi ha
també en aquestes partides, projectes d’inversió de
telecomunicacions sobretot en l’adquisició de software i
projectes també relacionats amb el Pla Avanza en la
convocatòria que es faci a nivell de les addendes signades amb
el ministeri.

El pressupost d'I+D+I sobre la conselleria representa
pràcticament un 35% en relació amb tot el gruix de la
conselleria, és una aposta per tant netament clara per aquestes
polítiques i els he de dir que malauradament és molt complicat
o molt difícil donar una xifra, una dada de percentatge d’I+D+I
sobre el PIB de la comunitat autònoma, això s’ha de fer a nivell
de tota la comunitat, no només d’una conselleria com és la que
jo represent. 

Pensin que les polítiques d’I+D+I són polítiques
transversals, la Conselleria d’Hisenda i Innovació abasta una
part substancial, però pensin que aquí hauríem de sumar tot el
que representa l’assignació de recursos a la Universitat de les
Illes Balears, que correspon a una altra conselleria o totes
aquelles partides que afecten directament la Conselleria de
Sanitat on la inversió, o més ben dit l’assignació de recursos en
I+D+I representa en aquests moments un percentatge important
de la investigació de la comunitat autònoma. 

És molt difícil per tant fer aquest càlcul en aquests moments,
però indubtablement el que sí els puc aventurar és que el camí,
el recorregut que es fa intenta entroncar amb aquest 0,5%
d’inversió en I+D+I sobre el producte interior brut.

No sé si em deix alguna qüestió de més detall, si em
disculpa, Sr. Tadeo, perquè m’ha donat una sèrie de fites molt
ràpides i no m’ha donat temps a prendre nota dels programes i
de les quantitats concretes, però els grans trets crec que estan
contestats, i si hi ha algun inconvenient estic a la seva disposició
per aclarir-ho. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica...no vol la
paraula. Sr. Tadeo per un temps de cinc minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, Sr. Conseller, només... bé, en el
tema de les inversions diu que hi ha una inversió de 730 milions
d’euros, passa que la pregunta torna ser la mateixa, realment
perd pes sobre el pressupost i dir que es manté el mateix ritme
inversor, trob que almenys se’n va un poc per avall, és una
manera de dir-ho quan es presenten els pressupostos, però trob
sincerament que no m’ha contestat la pregunta, m’ha dit quin és
el volum, la quantia total, però la pregunta és, es manté el ritme
inversor o se’n va per avall?, perquè el que veim al que és la
memòria del pressupostos de la comunitat autònoma que en
principi disminueix en 32 milions d’euros, un 11,49%.

Hi havia distints... sobretot, el que li havia comentat era el
tema de la Direcció General de Recerca i Desenvolupament
Tecnològic i Innovació, aquí el que veig és que si bé el
Programa 541A puja 3,5 milions d’euros, incrementant molt el
capítol 6 d’inversions, 4,5 milions, aquí era el més explícit
possible el que li demanava en aquest capítol i després en el
542A el que és sobretot la transferència de capital que també
disminueix en 2,6 milions d’euros. 

Després també el tema que consider capital per poder
entendre els pressupostos, al qual no m’ha fet referència, supòs
que se n’ha oblidat, és el tema de com influeix dins la
conselleria la desaparició de la Direcció General de Tributs i
que aparegui per una altra banda com una secció independent,
que no té a veure amb la conselleria, l’Agència Tributària,
perquè això al que al nostre grup parlamentari ens dóna és que
realment el pressupost de la... si poguéssim fer d’alguna manera,
homogeneïtzar el pressupost amb l’any 2008, ens dóna una
disminució de 3,59% i més quant al que és la memòria que està
als pressupostos, que presenten de l’Agència Tributària és quasi,
quasi una còpia literal, no m’ho he acabat de mirar tot
exactament, però quasi, quasi és una còpia literal de la Direcció
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General de Tributs i si l’Agència Tributària damunt la Direcció
General de Tributs tenia un increment de 7 milions d’euros,
hauria de, a la memòria, i deman també que si m’ho poden fer
arribar, que és diferent i per una equivocació s’ha transcrit
literalment el que era la Direcció General de Tributs, idò que me
la facin arribar. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Novament en torn de
contrarèplica té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí, evidentment, insistesc que la política d’inversions del
Govern és una política que manté la seva tònica inversora, tenim
present l’escenari pressupostari i econòmic en el qual ens
movem, hem de pensar que estam davant una situació en la qual
la contracció dels ingressos és un fet destacable tant pel que fa,
sobretot més dit, pel que fa a tributs cedits que cauen en un
percentatge rellevant, s’ha pogut -diguem-ne- apaivagar aquesta
caiguda amb el bon funcionament de l’IRPF previsible, però la
caiguda dels ingressos a nivell de tributs cedits és una variable
significativa amb la qual cosa això deriva cap a una major
política d’endeutament, que vostè també ha comentat i que jo li
he intentat també ilAlustrar.

En aquest escenari, pens que la comunitat autònoma
mantengui un nivell d’inversions entorn a 730 i escacs milions
d’euros és una política d’inversions potent en els moment en
què estam immersos. 

En relació amb la pregunta que em fa sobre l’Agència
Tributària sobre quin és l’impacte de la formació de l’agència,
bé, nosaltres hem dit i a la meva exposició he intentat aclarir-ho,
que el que passa és que desapareix la Direcció General de
Tributs en aquest aspecte i el que succeeix és que els recursos
es transfereixen per dir-ho de qualque manera a l’Agència
Tributària, de manera que el pressupost de l’Agència Tributària
és més o menys el que tenia la Direcció General de Tributs amb
els increments de capítol 1, motivat pels traspassos dels llocs
base de la Secretaria General a aquesta Agència Tributària, més
els llocs de feina derivats del Tresor, els quals passen a
l’Agència Tributària. En aquest aspecte, representaria aquest
volum de pressupost dels 15,8 milions d’euros en total dels
capítols pressupostaris.

Però evidentment, el que hem fet és eliminar una direcció
general i tot el contingut pressupostari i humà, més els canvis
que s’han d’encabir dintre del capítol 1 d’aquesta nova entitat,
la qual necessita un personal diferenciat en aquest aspecte,
aleshores és el que justificaria aquesta partida pressupostària.

En relació amb els programes d’investigació, l’increment del
capítol 4, el qual vostè demanava, del subprograma, és com a
conseqüència de l’augment de convocatòries fetes amb ajudes
a grups emergents i a personal tècnic i de suport. El que es vol
des de la conselleria és donar un cobertura, donar una ajuda, una
empenta a grups emergents, entenent que la política d’R+D+I,
la que acaba d’alguna forma dotant de major contingut les
partides d’investigació, són les partides de personal investigador
que tenim, a banda d’infraestructures que es puguin motivar i
altre tipus d’equipament; però evidentment el personal
investigador és el que dóna entitat i regularitat a la política
d’I+D+I i en aquest sentit es tracta de donar ajudes a grups
emergents, per la qual cosa s’explicaria aquest increment.

I per altra banda, el capítol 6 comprèn una partida per a la
construcció d’edificis en el Parc Bit, una partida de 4,5 milions
d’euros, que representa una inversió precisament adreçada a
confegir, a dotar de millor entitat les inversions relatives a
investigació més desenvolupament. Això és el que explicaria
aquesta composició en aquestes partides.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només queda
agrair la seva presència i la dels seus acompanyants, i s’aixeca
la sessió.
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