
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 351-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VII legislatura Any 2009 Núm. 51
 

Presidència
de l'Honorable Sra. Antònia Gener i Bosch

Sessió celebrada dia 3 de novembre del 2009, a les 18,30 hores 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

COMPAREIXENÇA de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, per tal d'explicar el Projecte de llei RGE núm. 13990/09, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010. 1002



1002 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 51 / 3 de novembre del 2009 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam una nova sessió de
compareixences i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Sí, Sra. Presidenta, Maria Torres substitueix Miquel Gascón.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa a Joan Boned.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda, per tal d'explicar el Projecte de llei RGE núm.
13990/09, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010.

Passam a la compareixença de l’Hble. Conseller
d’Economia i Hisenda per tal d’explicar els pressuposts de la
seva conselleria per a l’any 2010.

Assisteix l’Hble. Conseller d’Economia i Hisenda, Sr.
Carles Manera i Erbina, a qui saludam, acompanyat dels
següents alts càrrecs: el Sr. Ramon Molina de Dios, cap de
Gabinet; Sr. Fernando Lluís Toll-Messía Gil, 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 Genovard,
directora general de Patrimoni; Sr. Andreu Sansó Rosselló,
director general d’Economia; Sra. Maria Antònia Truyols Martí,
directora general de Tributs i Recaptació, i el Sr. Cristòfol
Milan Mateu, interventor de la Comunitat Autònoma.

Té la paraula l’Hble. Conseller per fer l’exposició oral per
un temps indeterminat.

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

Moltes gràcies, bones tardes. Abans d’entrar en el debat o en
el tema de la Conselleria d’Economia i Hisenda, em permetran
que faci una breu introducció del pressupost de la comunitat
autònoma atenent que soc el responsable de l’elaboració dels
comptes públics en general i, simplement, fer aquesta exposició
breu de les línies bàsiques del pressupost de la comunitat, i
després entrar directament al que afecte la Conselleria
d’Economia i Hisenda.

Bé, l’elaboració del pressupost del 2010 ha estat una
elaboració molt complicada, motivada principalment per la
baixada d’ingressos de la comunitat autònoma, una baixada
d’ingressos molt important que ha oscilAlat, en termes
percentuals, entre el 20 i 30 i escaig per cent de caiguda de
distintes figures tributàries, i això evidentment ha suposat uns
problemes en el capítol d’ingressos de la comunitat autònoma.
Aquesta davallada d’ingressos s’explica per l’impacte de la crisi
econòmica, una crisi econòmica que ja a les acaballes del 2008

es va manifestar de manera rellevant i durant tot el 2009 s’ha
desenvolupat de forma més severa, fins a la projecció que fem
en el 2010, que continua essent un escenari de recessió
econòmica, al nostre parer, per a la comunitat autònoma.

Hem previst un decreixement de la nostra economia el 2010
d’almenys 1,5% i una contracció del volum d’ingressos, com
deia, molt determinant, que en alguns casos arriba a més del
30% en algunes figures tributàries. Tot això ha significat, com
poden suposar, un escenari complex per a la Conselleria
d’Economia i Hisenda i per a tot el Govern a l’hora de quadrar
els comptes públics.

Davant aquesta situació s’ha optat per desenvolupar la
política d’endeutament públic, per fer front a les inversions;
unes inversions que consideram peça central de la política
econòmica del Govern, talment com va ser ja el 2009 i el 2008;
mantenim d’alguna forma aquesta política inversora, representa
el 2,65% sobre el producte interior brut, és una xifra
sensiblement superior a la del 2009, que arribava al 2,5, 2,55%
sobre el producte interior brut, de manera que hem aportat, per
tant, aquesta tendència clara, nítida, de política econòmica
inversora als comptes públics per palAliar la caiguda severa dels
ingressos tributaris i de la caiguda severa dels ingressos en
general.

El nou model de finançament contribueix a palAliar també
parcialment aquesta caiguda d’ingressos. Les previsions
d’entrada del nou model de finançament són de 210 milions
d’euros el 2009 i de 330 milions el 2010, per tant una xifra amb
una tendència gradual fins arribar a l’acord que ja coneixen de
500 milions d’euros en els exercicis 2011-2012 i l’ajustament
a la mitjana de finançament per càpita a la comissió mixta
corresponent.

En definitiva, aquesta és la situació en la qual hem hagut
d’elaborar el pressupost públic de la comunitat autònoma, amb
dos elements que consideram positius o esperançadors de cara
a l’exercici 2010: el primer, és la recuperació lleugera, però
tangible, de l’economia alemanya, per una banda, i de
l’economia britànica, per una altra, amb taxes de creixement
esperades el 2010 del 0,3, en el cas germànic, i del 0,9 en el cas
britànic; de manera que els dos principals mercats emissors de
turistes a la comunitat autònoma experimenten, segons les dades
d’auguris econòmics de distintes institucions, un creixement
econòmic tangible, no massa poderós, perquè no arriba a l’1%,
però si més no un creixement econòmic en positiu. Atenent que
nosaltres som una economia altament internacionalitzada, la
més internacionalitzada de l’Estat, això, sens dubte, és un
element a considerar positivament.

El segon element és la taxa d’activitat econòmica de la
nostra comunitat autònoma, és una taxa d’activitat que és la més
elevada de tot l’Estat, les dades són de l’Institut Nacional
d’Estadística, i fins i tot, amb dades d’avui mateix, amb les
dades difícils de l’atur, que vostès ja coneixen, la taxa
d’activitat de la comunitat autònoma és de les més elevades de
l’Estat. Fins al mes de setembre era la més elevada de totes, per
damunt del País Basc, de Catalunya i de la Comunitat
Valenciana, aquestes dades les tenen vostès a l’Institut Nacional
d’Estadística, són dades oficials. De manera que són dos
elements, al nostre parer, de fortalesa dintre d’un marc, dintre
d’un escenari de crisi de forma que permeten albirar que la
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capacitat de resistència de l’economia balear, tot i l’escenari
dificultós, és més elevat que en el conjunt de l’Estat espanyol en
aquests moments; sense negligir, sense eludir les severes
conseqüències negatives que té la recessió de l’economia, la
caiguda dels ingressos, la contracció de l’activitat econòmica.

Aquest és el marc, per tant, en el qual els pressuposts
s’elaboren, al qual les distintes conselleries han hagut de fer
front i en aquest sentit el que hem fet és, precisament, ajustar els
pressuposts públics a aquesta caiguda d’ingressos amb el
mecanisme palAliatiu del nou model de finançament i de la
política d’inversió pública, via endeutament. Això ha
representat caigudes a distintes conselleries, que els consellers
aniran desgranant aquí, de l’ordre del 15% en alguns casos,
exceptuant les conselleries que tenen un perfil més netament
social, com són Educació, Sanitat, Treball i Afers Socials. En
aquest sentit, de cada 100 euros 70 es consagren a política
social, de manera que el perfil del pressupost va en aquesta
direcció, en un moment de crisi econòmica, i es focalitza
precisament en aquest tipus d’activitat de caràcter social.
Aquest és l’objectiu central del pressupost de la comunitat
autònoma que, a més a més, incorpora un element nou al nostre
parer, que és l’entrada de totes aquelles partides que es
refereixen al Pacte per la competitivitat, l’ocupació i la cohesió
social, això, per primera vegada queda plasmat a un document
annex al pressupost i que representa els compromisos signats
dels 17 grans acords entre el Govern balear, les patronals i els
sindicats, representen pràcticament 539 i escaig milions d’euros,
per cobrir aquests compromisos.

De manera que amb tot aquest escenari de complexitat, de
dificultat, el Govern fa un esforç inequívoc per la inversió
pública, per mantenir els acords als quals es va arribar amb
aquest gran Pacte per la competitivitat, l’ocupació i la cohesió
social i tirar endavant en la mesura de les disponibilitats
pressupostàries, amb un escenari complex de recessió, la
política econòmica.

Dit això, els explicaré el que representa tot plegat, la
translació de tot plegat a la Conselleria d’Economia i Hisenda.
La nostra conselleria en aquest sentit, la Conselleria
d’Economia i Hisenda davalla el seu pressupost un 15%, en
relació amb l’exercici 2009. Es tracta, per tant, d’una de les
davallades més importants de totes les conselleries del Govern.
Malgrat aquesta retallada, els serveis bàsics que presta aquesta
conselleria no es veuran afectats, aquesta és la voluntat
inequívoca de l’equip de la conselleria i s’ha de dir que un cop
traspassades les competències d’innovació i de noves
tecnologies a una altra conselleria, evidentment la Conselleria
d’Economia i Hisenda es converteix de facto en prestadora de
serveis interns i transversals a d’altres departaments
governamentals. Recordin que l’any passat, millor dit, enguany,
amb el pressupost del 2009, nosaltres estàvem encara, dintre de
la Conselleria d’Economia i Hisenda hi havia també la part
d’Innovació. Talment, com hauran vist a la Conselleria de
Presidència, hi ha hagut una segregació d’una part de les seves
escomeses a una altra conselleria, la qual cosa explica que els
serveis que prestam en aquests moments siguin de caire intern,
transversal a d’altres departaments.

La tresoreria, la política financera i pressupostària, la
intervenció general, la gestió del patrimoni, la gestió tributària,
així com l’anàlisi i planificació econòmica mantindran els seus
nivells d’eficiència en el servei, tot i la important davallada en
els pressuposts, gràcies a una determinació de prioritats. En
aquest sentit, pensam que una de les àrees de més importància
en moments de dificultats econòmiques, és, precisament, la
Intervenció General, per la seva funció de control intern de la
despesa. Per aquest motiu, la baixada en l’assignació
pressupostària d’aquest departament gairebé no arriba a l’1% i
se situa en els 5,1 milions d’euros. D’aquesta manera es
garanteixen els recursos per al desenvolupament de la tasca
d’auditories, de la tasca de revisió de comptes tant pel que fa al
control de les empreses, com pel que afecta la justificació dels
fons de la Unió Europea. Es dóna cobertura igualment al
funcionament de les intervencions delegades, creades pel Decret
32/2008 i ubicades a les diferents conselleries, les quals
permeten, com deia, un control més acurat de la despesa i un
coneixement continu del nivell d’execució pressupostària per
part dels centres gestors.

A més d’aquest control intern, la política financera es
converteix en un eix d’actuació d’especial incidència en el marc
de crisi actual a l’hora de definir línies d’endeutament de la
comunitat autònoma i del sector públic i de gestionar, no ens
enganyem, les limitacions existents per mor de la manca de
liquiditat en el sistema. La Direcció General del Tresor i
Política Financera és al respecte l’òrgan responsable d’aquesta
definició i gestió, així com del compliment de les obligacions de
pagament de la comunitat autònoma. Per donar resposta a
aquests reptes, la direcció general compta amb un pressupost
d’1 milió d’euros, la qual cosa representa una baixada del 2,3%
en relació amb l’exercici vigent. A més a més, aquest
departament incorpora el desplegament i aplicació de les
competències que en matèria d’ordenació del sector financer
estableix l’Estatut d’Autonomia. Entre d’altres, podem incloure
aquí la supervisió i ordenació de les entitats financeres amb seu
al territori balear, com son les caixes d’estalvi, les mutualitats
de previsió social, mitjancers d’assegurances en colAlaboració
amb el ColAlegi de Mitjancers d’Assegurances, cooperatives de
crèdit, caixes rurals i seccions de crèdit financer de les
cooperatives d’àmbit general.

A més, aquesta direcció general gestiona igualment el
patrimoni de capital que manté el Govern a les societats de
garantia recíproca, les quals desenvolupen una tasca fonamental
en el suport financer als emprenedors i petits empresaris de la
nostra comunitat, gent que continua també creant riquesa,
malgrat les actuals condicions severes, com deia al principi,
dures, de contracció econòmica.

Vista la Intervenció i la Direcció General del Tresor, passem
ara a les tasques d’anàlisi de planificació econòmica i de
prospectiva, aquestes són desenvolupades per la Direcció
General d’Economia i prenen també un protagonisme en
l’actual entorn, en el seu paper d’assessor de la presidència i en
general de l’equip del Govern de la comunitat autònoma.
Aquesta direcció general disposarà d’un pressupost de 750.087
euros, quantitat que representa un 7,4% de caiguda respecte de
l’any en curs.
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L’àrea de funcions estadístiques es defineix i desenvolupa
des de l’IBESTAT, entitat autònoma que es configura com una
secció pressupostària pròpia i que té un pressupost de 914.576
euros, que és un 17% menys que l’any 2009. Les principals
actuacions en aquesta àrea giren envoltant de tres grans eixos:
el primer és el desenvolupament de la Llei d’estadística, la qual
cosa suposa el desplegament d’unitats estadístiques dels
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, el qual
fonamentalment es dedicava a la difusió de dades que havien
confeccionat altres organismes. I finalment, en tercer lloc, pel
que fa a la difusió de dades, es treballarà bàsicament des del nou
lloc web de l’IBESTAT al qual s’incorporaran els productes de
les seves explotacions, així com d’altres dades.

Quant a la Direcció General de Pressuposts i Finançament,
el seu paper en la determinació de mesures de contenció en la
despesa, així com en la fixació del nou model de finançament de
la comunitat ha estat cabdal. Seguint la línia de contenció i de
rigor pressupostari, aquest departament, les seves partides
experimenten una contracció del 7,5%, que li proporcionen
recursos per abordar les seves funcions de preparació, execució
i control dels pressuposts generals de la comunitat autònoma i
de seguiment i anàlisi del sistema de finançament autonòmic,
finançament dels consells insulars i de les corporacions locals.

Amb l’exemple de contenció i rigor pressupostari que ocupa
la Conselleria d’Economia i Hisenda destaca la Direcció
General de Patrimoni, que decreix un 18% en la seva assignació
pressupostària, el seu pressupost 4,8 milions d’euros. Aquest
òrgan, recordem-ho, és el responsable de l’actualització
permanent de l’Inventari general de béns i drets de la comunitat
autònoma; de la gestió de la situació jurídica dels béns
immobles; de la tramitació dels imposts de béns immobles i dels
imposts de circulació de vehicles propietat de la comunitat
autònoma, així com de la gestió de les assegurances dels
vehicles i del Registre de patents i marques.

Dintre d’aquesta direcció general, la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa és el màxim òrgan consultiu i
d’assessorament en matèria de contractació, aquesta junta
unifica actuacions de diferents òrgans, de contractació amb
l’administració autonòmica i vetlla pel compliment de les
observacions que en aquesta matèria formulen els òrgans de
control extern en les funcions de fiscalització. També aquesta
junta gestiona el Registre públic de contractes de la comunitat
autònoma i el Registre de contractistes.

Un altre servei de la Direcció General de Patrimoni és el
Gabinet tècnic de supervisió de projectes, que supervisa els
expedients d’expropiació i els expedients d’afeccions a domini
públic de la Conselleria de Mobilitat, el cas del domini públic
ferroviari, així com el control i seguiment de la realització dels
projectes ferroviaris.

L’empresa CAIB Patrimoni depèn també d’aquesta direcció
general; aquesta empresa gestionarà un pressupost de 7,8
milions d’euros front als 3 milions de l’any 2009. Expliquen
aquest increment l’inici de l’explotació del Parc de Bombers, la
qual cosa suposarà uns ingressos de 2,4 milions d’euros; de la
nova seu de la Conselleria de Salut, que revertirà 1 milió
d’euros i dels ingressos que percebrà del lloguer de l’edifici de
Son Rossinyol, 1,3 milions d’euros, el qual allotjarà el personal
de l’EBAP i de la Conselleria de Medi Ambient. I alhora
permetrà, per un altre cantó, eliminar despeses de lloguer.

La Conselleria d’Economia i Hisenda també té una altra
empresa que depèn d’ella, que és l’empresa Parc Bit, centre que
millor representa el canvi de model econòmic que el Govern ha
liderat i que ha vist duplicar, en menys de dos anys, el nombre
d’empreses i treballadors allà ubicats. El seu pressupost és de
5,8 milions euros, lleugerament inferior al de l’any passat. Hem
de dir que en el cas del Parc Bit l’esforç que s’ha fet durant els
dos darrers anys i el que es continuarà fent l’any 2010 és un
esforç notable, precisament per dibuixar, per delinear aquesta
nova forma de créixer, que no eludeix el model vigent, el model
de sol i platja, el model de l’economia turística, però que
desenvolupa totes aquelles activitats més intensives en
tecnologia, en capacitació del capital humà, etcètera. Vull
recordar tot just dues dades que em pareixen cabdals: la
primera, el nombre d’empreses establertes a hores d’ara, i la
previsió que tenim el 2010 és una previsió optimista, és de 60
el 2007 a pràcticament 112 el 2009, i la incubació d’empreses
ha passat de 6 el 2007 a 42 el 2009. És una aposta, per tant,
inequívoca per aquesta forma de créixer, menys consumidora de
territori, més intensiva en tecnologia i en capacitació del capital
humà.

Aquesta és l’aposta de la conselleria, l’aposta del Govern i
en el cas del nostre pressupost té translació pressupostària
concreta per a l’any 2010, amb aquest pressupost al Parc Bit
que, a més a més, plantejarà altres extensions, una extensió
concreta en el cas de l'illa de Menorca en el Polígon de la
Trotxa a Alaior.

Quant a l'òrgan responsable de gestionar els serveis comuns
de la conselleria, així com del bon funcionament de la
contractació, la gestió econòmica interna i l'assessora jurídica,
la Secretaria General és la figura clau, disposarà de 17,8 milions
d'euros, xifra que és gairebé un 20% inferior a la de l'exercici
2009. D'aquest volum, 11 milions es transferiran a l'Agència
Tributària de les Illes Balears, necessaris perquè aquest
organisme autònom creat enguany, en compliment de l'Estatut
d'Autonomia assumeixi despeses de personal, despeses corrents,
interessos de bestretes als ajuntaments. A més, es transferirà un
milió d'euros més per finançar inversions i despeses de capital.
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El pressupost de l'Agència Tributària coincideix amb l'esforç
de contenció i austeritat realitzat per la conselleria en baixar el
seu volum de recursos un 15% fins el 13,8 milions d'euros.
Aquesta davallada se suma a la moderació ja aplicada al seu
primer pressupost el 2009. Aquest fet no només no ha estat un
obstacle per a la seva consolidació a l’Administració de la
comunitat, sinó que la feina feta per l’Agència en el seu primer
any d’activitat ha revertit al nostre parer en una notable millora
del servei prestat a la ciutadania, la implantació de noves
tecnologies a l’àmbit tributari, la lluita contra el frau fiscal i la
potenciació de la colAlaboració amb altres administracions
públiques.

Finalment, i acabo ràpidament, cal retre 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 9,7 milions d’euros, un 51,4% menys que l’any
vigent, que el 2009. Aquesta reducció s ‘explica pel traspàs a la
Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia de les competències
relatives a tecnologia i comunicacions que, en conseqüència,
obliga a pressupostar per part d’aquesta conselleria els crèdits
corresponents a contractes, com els de telefonia, adquisició i
suport de llicències informàtiques, manteniment d’equips,
d’informació i anàlegs. Romanen en aquesta secció les
subvencions a petites i mitjanes empreses que tenguin
aprovades operacions financeres regulades en algun dels dos
convenis subscrits entre la comunitat autònoma i l’Institut de
Crèdit Oficial, pels interessos de les operacions financeres i pel
cost de l’aval formalitzat amb ISBA, Societat de Garantia
Recíproca.

En el cas de la secció d’ens territorials, el seu volum
pressupostari creix un 0,77% amb l’objectiu de mantenir
l’activitat inversora dels consells insulars. Les dotacions
econòmiques a transferir als consells, d’acord amb la normativa
existent pugen a 195,4 milions d’euros i recullen, entre d’altres,
el finançament per al manteniment de carreteres, per les
transferències en matèria de jovent i lleure, per les atribucions
de competències en matèria de serveis socials i Seguretat Social
i pel cost efectiu de les competències a assumir pel Consell
Insular de Formentera.

Moltes gràcies per la seva atenció i estic a la seva disposició
per a qualsevol aclariment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions. Demanam als portaveus si volen fer ús d’aquest
temps o si podem continuar.

Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per part del Grup Popular volem
fer aquest recés de 45 minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò així, se suspèn la sessió i a les 19,45 tornam a reprendre-
la.

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem la sessió. Correspon ara la intervenció dels grups
parlamentaris. Per part del Grup Parlamentari Mixt, no intervé.
Per part del Grup Parlamentari PSM-BLOC intervé el Sr.
Barceló per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull agrair la
presència del conseller d’Economia i Hisenda, Sr. Carles
Manera, i de tot el seu equip que l’acompanya, i fer una
referència obligada a la situació econòmica general i a la
situació pressupostària general, ja que el Sr. Manera l’ha feta.

Efectivament ens trobam davant una situació de vertadera
crisi econòmica, d’un exercici pressupostari, l’actualment
vigent, molt complicat, i les previsions per a l’any que ve també
complicades, sobretot en referència al que seria la davallada
d’ingressos, que des del nostre punt de vista marca per tant tot
aquest pressupost del país en general, tant de la Conselleria
d’Economia i Hisenda com en la seva globalitat. De fet avui
mateix hem tengut coneixement de les dades de l’atur a les Illes
Balears, en concret s’han incrementat en 9.567 persones
aturades aquest mes d’octubre passat, el que significa un
43,25% més en relació a l’octubre del 2008. Evidentment són
unes xifres que ens ha de preocupar a tots i que ens estan
marcant lògicament quina és la tendència actual. Estam en un
mes, el mes d’octubre, que agafa sempre el final de temporada
turística, per tant sempre sol ser un mes especialment dificultós,
però aquesta vegada amb un avançament, crec jo, del que seria
el final de la temporada turística i per tant en aquest sentit
mostram la nostra preocupació per aquestes dades que s’estan
produint.

També és vera que el Sr. Conseller introduïa alguns
elements positius que jo crec que s’han de tenir en compte, com
és la recuperació dels mercats britànic i alemany, de l’economia
britànica i alemanya, que això pot tenir una important incidència
a la nostra economia, com podria ser també el fet de la taxa
d’activitat econòmica a què feia referència el Sr. Manera, que a
pesar de les dificultats que tenim a les Illes Balears, a pesar
d’això continuam essent un país que té empenta, que no està
aturat i que està per tant fent feina.

També ha fet referència al nou model de finançament. No
insistiré massa en la nostra posició en relació al nou model de
finançament. Ja vàrem manifestar en el seu moment que
consideràvem que tot i que les previsions per al 2009 i per al
2010, a les quals el Sr. Carles Manera ha fet referència,
incrementen i milloren el model que hi havia vigent actualment,
el model que es va posar fa set o vuit anys, i per tant en aquest
sentit no hi ha res a dir, però sí que pensam, i així ho hem dit i
així ho hem reiterat en diverses ocasions, que estam per davall
de les previsions del que esperàvem, del que consideràvem just
per a les Illes Balears, i fins i tot les previsions que es fan de
cara al futur nosaltres consideram que, un, dependran de
l’evolució dels ingressos, de l’evolució per tant econòmica, per
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tant aquestes quantitats són amb els nombres que tenim del
2007, però que d’aquí a dos, tres anys, evidentment aquestes
previsions entenem que poden haver-se de refer i poden no
complir-se aquestes previsions que tendrem. I per altra banda
també hem de recordar que a pesar d’aquesta millora pensam
que seguirem a la part baixa del que rebem, a la part baixa de la
mitjana de l’Estat, i per tant hem d’esperar a veure també si es
compliran aquelles clàusules en què hi ha hagut un compromís
polític per part del Govern de l’Estat i a partir d’aquí, per tant,
haurem de ser molt vigilants amb el compliment del que s’ha
dit, que realment s’arribarà a aquesta mitjana, s’arribarà als
ingressos que s’han pressupostat i s’han previst. En aquest sentit
per tant instarem, lògicament, el Congrés de Diputats i el Senat
perquè es facin les correccions legislatives oportunes per tal que
pugui ser una fórmula que asseguri que realment les Illes
Balears arribaran a través del fons de competitivitat i del fons de
suficiència a aquesta mitjana.

En general estam davant uns pressuposts austers; per tant
encoratjam el conseller d’Economia i Hisenda en la tasca difícil
que li correspon d’execució pressupostària per al pròxim any,
tant la que li correspondrà de la seva conselleria en concret com
del conjunt del pressupost del país, perquè la veritat és que
creim que s’ha fet un gran esforç, s’ha de fer un gran esforç, no
queda més remei amb aquests nombres i amb aquesta situació,
però tots tenim ben clar i som ben conscients que executar
aquests pressuposts amb aquests nombres no serà tasca fàcil,
sobretot per assegurar que els serveis bàsics quedin garantits.
Vostè n’ha fet referència a la seva intervenció, crec que un dels
objectius del Govern ha de ser garantir que tots els serveis
públics, que tots els serveis bàsics es puguin dur a terme, es
puguin desenvolupar i no es vegin afectats en absolut per
aquesta baixada del pressupost de la comunitat autònoma. És
evident que s’haurà de fer un gran esforç però no precisament
en els serveis bàsics.

En tot cas volem dar-li l’enhorabona per donar exemple amb
la davallada del seu pressupost. Crec que com no podia ser
d’altra manera vostè mateix s’ha començat a aplicar la recepta
d’aquesta davallada del 15%, i evidentment també hem de dir
que estam convençuts que la Conselleria d’Economia i Hisenda,
per tant, serà la primera a fer aquest esforç de davallada
pressupostària, com ja així queda reflectit en el pressupost.

Per acabar jo destacaria dues qüestions. Una és la feina de
l’Agència Tributària; crec que l’Agència Tributària, que ha
començat, que està per tant com aquell que diu començant a
caminar, començant a funcionar, ara en aquests moments crec
que és més important que mai la seva tasca, tant per optimitzar
els recursos que puguin arribar, els ingressos que puguin arribar,
com en la lluita per evitar el frau fiscal; crec que són les
qüestions on hem de posar més èmfasi. És evident que la
comunitat autònoma ha optat en aquests moments, hem optat,
per no fer una pujada d’imposts, per tant hem d’aconseguir
optimitzar al màxim possible l’arribada d’imposts, l’arribada
d’ingressos en general i la lluita per evitar el frau fiscal crec que
haurà de ser un dels punts importants en aquest sentit.

I per altra banda l’altra qüestió que també destacaria és el
manteniment de la secció territorial d’ens territorials. Crec que
en un moment de crisi econòmica com l’actual és important
mantenir les aportacions als consells insulars. És evident que els
consells insulars en aquests moments dins aquesta etapa de
descentralització, dins aquesta etapa de noves competències que
han d’anar rebent, que es vagi complint el que ha marcat
l’Estatut d’Autonomia. És molt important per tant garantir
aquests recursos, garantir que arribaran, complir, i lògicament
crec que de cara a l’any que ve un dels objectius importants serà
lògicament, com no pot ser d’altra manera, la nova llei de
finançament dels consells insulars, crec que serà un dels grans
reptes que hem d’afrontar i que hem d’aconseguir complir entre
totes. 

I res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva
explicació, i gràcies a tots els alts càrrecs per la seva presència.

Està clar que hem de tenir els peus en terra i en el Grup
Parlamentari Socialista som plenament conscients de les
dificultats que representa haver de confeccionar uns
pressupostos dins la situació actual de crisi econòmica, crisi que
provoca que al mateix temps es multipliquin les necessitats i per
altra banda coincideixi açò amb una disminució substancial dels
ingressos. El felicitam, per tant, Sr. Conseller per haver
aconseguit aquest equilibri en aquesta situació tan difícil.

Per una banda s’ha iniciat un camí de millora progressiva de
la finançació per part d’aquesta comunitat que esperam que
continuï avançant, però no hi ha cap dubte, per altra banda, que
l’estructura tributària dels recursos propis és altament dependent
del ritme de creixement econòmic i per tant, quan aquesta
activitat econòmic se’n ressent, també se’n ressenten i molt els
ingressos de la comunitat. Aquesta és la realitat amb la qual s’ha
de fer feina. Vostè fixava aquesta caiguda en un 20 i un 30%
dels ingressos propis i açò no hi ha cap dubte que obliga a fer un
exercici d’austeritat. Per les dades que hem vist és obvi que
aquest govern ha fet aquest exercici d’austeritat, i per la nostra
banda si a l’austeritat afegim esforç inversor, que també veim
que es fa i de manera important, i manteniment de la protecció
social, aquestes són les premisses que el nostre grup considera
les més adequades per afrontar la situació actual de dificultats.
Per tant creim que són els paràmetres que ha utilitzat el Govern
i nosaltres donarem suport.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 51 / 3 de novembre del 2009 1007

 

Coincidim amb vostè, i ho volia assenyalar, en les fortaleses
que presenta la nostra economia, una alta taxa d’obertura o
d’internacionalització i una alta taxa d’activitat. Si afegim a
aquestes fortaleses aquest enorme esforç inversor que es fa tant
per la comunitat autònoma com per altres administracions com
la local o l’estatal, i també jo hi voldria afegit una altra fortalesa
per a aquestes illes que és el Pacte per la competitivitat,
l’ocupació i la cohesió social, si, com deia, tenim en compte
aquestes fortaleses tenim el convenciment que les Illes Balears
tindran les capacitats de sortir d’aquesta crisi econòmica i
tornarem a tenir, en un futur crec que pròxim, xifres de
creixement econòmic. He volgut ressenyar el Pacte per la
competitivitat, l’ocupació i la cohesió social ja que són 17
mesures aprovades pel Parlament que tenen translació real en
aquests pressupostos, i per açò la importància d’aquests
pressupostos i per açò també el volem felicitar.

Com deia crec que s’agafa el camí adequat per afrontar
aquesta situació. Crec que aquests pressupostos ajudaran a sortir
de la crisi i, a més, crec que les Illes Balears ho faran amb un
model econòmic millor a l’anterior, generador de més valor
afegit i sense provocar tants d’impactes mediambientals. 

Ja tindrem oportunitat d’analitzar més a fons els
pressupostos, ja rebrà vostè les nostres aportacions, però no pos
cap dubte que tindrà vostè el suport del nostre grup per a
l’aprovació d’aquests pressuposts.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carretero. I finalment per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies. Volem donar la benvinguda al conseller i als
càrrecs que l’acompanyen. Evidentment jo, després de tantes
floretes jo, floretes, no n’hi tiraré. L’únic que vull saber és que
anem al gra i que m’aclareixi una sèrie de dubtes que tenim
respecte del pressupost, així com li he de manifestar que he de
destacar que és un gran malabarista de la paraula, perquè diu
però no diu, però no acaba de dir. Per tant jo li faré unes
preguntes en concret i m’agradaria unes respostes clares.

En primer lloc vostè ha fet referència al fet que hi ha una
baixada d’ingressos. Jo li demanaria que em quantifiqués quins
són aquests, desglossat exactament quines quantitats d’impostos
està..., en quina quantitat i a quins s’està referint en concret.
També li agrairia que em contestés, quant a les inversions, quant
a valor absolut i percentual ha davallat o s’ha incrementat en
relació al pressupost de l’any 2009. També percentualment el
pes de les inversions sobre el total del pressupost que ens ha
presentat, davalla o s’incrementa? 

El deute que ve en aquests pressupostos és de 693 milions
d’euros i voldria saber quina explicació té que en el pressupost
de despeses, en el capítol 9, l’amortització de préstecs davalla
10,5 milions d’euros. I quina implicació tenen en el capítol 3 les
despeses financeres que incrementen uns 5,5 milions d’euros.

Volem demanar-li si se n’ha adonat que a la seva conselleria
a vostè l’han deixat, com aquell que diu, de mero contable,
perquè li han llevat el que vostès prediquen i el que era més
important i que defensa el model econòmic, que és el tema
d’innovació i tecnologia, que això ha passat a una conselleria,
Interior, que no té res a veure, perquè Interior és policia,
seguretat, emergències..., no té res a veure amb innovació i
tecnologia. Volem demanar-li quin motiu ha estat aquest.

Direcció General d’Economia. Vostès a la pàgina 384
apareix que un dels seus objectius com a activitat 2 és mantenir
i actualitzar el portal www.investinbaleares.com per atreure
inversions a les Illes Balears. Em podria dir quines inversions
han aconseguit durant aquest darrer any en base a aquests
objectius, a aquesta activitat? 

A Patrimoni, pàgina 416, hi ha el gabinet tècnic de
supervisió de projectes. L’any passat es van preocupar
d’enumerar un llistat dels projectes que s’havien fet l’any 2008;
aquest any no surt pràcticament res i nosaltres voldríem saber
quins són els projectes que s’han supervisat per aquest gabinet
tècnic durant aquest any 2009. I tenim coneixement que en el
llistat de l’any 2008 no va haver-hi cap projecte d’ABAQUA i
Ports; volem saber com és que no se supervisen per aquest
gabinet tècnic tots els programes que desenvolupen aquestes
societats perquè, bé, invocant el principi d’austeritat també seria
una manera d’estalviar doblers. 

Quant a la secció 31, que vostè ha enumerat, clar, ens
trobem que hi ha una davallada, vostè ha dit una davallada molt
important de 10,5 milions d’euros, i a la memòria que apareix
en el pressupost no es fa referència a res. O sigui, considerem
que una davallada tan important hauria d’haver tingut un reflex
perquè aquí és on està, en aquesta partida hi ha incardinades
totes les mesures pels efectes de subsidiar el que són els
interessos en els préstecs de l’ICO, i també les que són les que
reben les nostres petites i mitjanes empreses, i també per atendre
les necessitats de l’IVA, de l’ISBA, perdó, que és l’element
catalitzador del nostre teixit productiu. Voldria saber quines
partides es destinar per subsidiar aquests préstecs de l’ICO,
quines partides es destinaran a l’ISBA i quines inversions
efectivament s’han reduït amb aquesta secció 31 que vostè ha
insistit que era tan i tan important i en canvi s’ha vist tan
reduïda.

Després, quan també vostè ha parlat de Direcció de Serveis
Generals, parla com d’un gran èxit la davallada del capítol
primer, de personal, però és evident que el capítol primer de
personal se n’ha anat a Interior, a Innovació i Tecnològica, o
sigui, en realitat no és que hagin tingut una davallada sinó que
el que han fet és traslladar la gent d’una conselleria a l’altra. I
quant a transferències corrents també hi ha una davallada, però
és evident que també aquesta quantitat no és que hagi davallat,
no és que hagi davallat la conselleria aquesta sinó que s’ha
traslladat a l’Agència Tributària.
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També li volia demanar si vostè comparteix l’opinió que la
comunitat autònoma sortirà de la crisi quan surti, però sortirà
endeutada al límit. M’agradaria si comparteix aquesta opinió. 

I quant al Parc Bit, bé, el presentem com a gran model
econòmic, que també ja que som aquí podria explicar-nos
exactament què és aquest canvi de model econòmic perquè tot
el que tenim en els pressupostos més o manco estem allà
mateix, quin és aquest model econòmic de què vostès tant
parlen? En el Parc Bit veiem uns..., de l’any 9 al capítol 1 hi
havia pressupostat per a personal 552.000, i l’any 2010 aquest
pressupost hi ha al capítol 1 580.000. Clar, si el Parc Bit davalla
el seu pressupost en el 2010 a 5,8 i en el 2009 tenia 8,2, o sigui,
en el 2009 teníem un pressupost de 8,2 i en el 2010 ha passat a
5,8, quin sentit té baixar el total del pressupost i incrementar
personal?, és que tindrem més personal i no faran res?

I em fa l’efecte que per ara no tinc més preguntes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Ara correspon al conseller
contestar. Quan vulgui.

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

Moltes gràcies. M’ha fet una bateria molt extensa de
qüestions que intentaré respondre-li sense malabarismes
lingüístics. Si tenc algun defecte és que parl clar, jo, no podran
dir que parli amb doble llenguatge, jo quan dic una cosa, la dic
clara.

Bé, si li sembla començaré pel final que és el canvi de model
relacionat amb el Parc Bit. Com se’ns demana què significa
canviar el model de creixement, és clar, això és un tema -val a
dir-ho- complex, no és un tema senzill que es pugui despatxar
en dos minuts. 

Canviar el model significa que en una situació com la que
tenim en aquests moments a l’economia balear, que és una
economia madura, amb sector terciari, on el sector turístic
pràcticament representa el 60% de la generació de renda i el
sector terciari pràcticament el 80%, significa que aquesta
economia que està incardinada dintre d’un mercat mediterrani
elevadament competitiu amb competidors molt potents i molt
emergents, el cas de competidors turístics que tenen a més a
més costos laborals, ambientals i socials molt més baixos que
nosaltres i per tant, és difícil competir per la via dels preus, és
innegable que una economia com aquesta s’ha de plantejar una
altra manera de competir. La manera de fer-ho és a través d’allò
que tantes vegades hem anomenat com a qualitat del model de
creixement.

Qualitat és una paraula buida de contingut si no l’emplenam
de més detall. Qualitat significa majors inversions en el sector
productiu, majors inversions en l’educació, majors inversions en
la sanitat, majors inversions en política social, majors inversions
en infraestructura sostenible. Això és qualitat perquè això
redunda en positiu sobre el nostre model de creixement i ens
permet colAlocar la nostra oferta turística en circumstàncies
millors que Turquia, que Tunícia o que altres indrets. 

Evidentment, això implica necessàriament diversificar el
sector terciari de la nostra economia, necessàriament. No tenim
una altra via. No podem de cap de les maneres refusar el model
de sol i platja que és el que ens dóna competitivitat contrastada,
capacitat i penetració en el mercat internacional, això ho tenim
contrastat i és innegable, on podem obtenir rèdits diversificant
el nostre sector terciari anant cap a activitats de més valor
afegit, activitats de caire quaternari, el que els economistes
anomenen activitats de caràcter quaternari i quinari, és a dir, una
major sofisticació, si se m’apura, d’aquest model de creixement.

Turisme no són només turistes. Turisme són empreses de
medi ambient, empreses de tecnologia, empreses de disseny,
etc. Empreses socials, empreses d’oci, això també és turisme
perquè emana d’un tronc comú que és el turisme de masses.
Aquesta és la incidència.

Si vostè em diu: “on veu vostè que això estigui passant?” Jo
li dic: “al Parc Bit està passant”. Això no és fer volar coloms ni
és una projecció abstracta d’un professor universitari, això està
contrastat. Hi ha dades contrastades respecte a això. Des de
l’any 2007, des del setembre del 2007 es va engegar una política
de clústers empresarials, era inexistent en aquesta comunitat
autònoma. 

El clúster empresarial significa essencialment l’organització
empresarial, l’atmosfera empresarial i industrial i d’activitat
productiva i, en definitiva, tirar endavant projectes homologats
pel Ministeri de Ciència i Tecnologia corresponent i anar cap a
activitats de major valor afegit. Tenim per tant distints clústers
dintre del Parc Bit: clúster turístic, clúster biotecnològic, clúster
audiovisual, etc., que significa doncs que pràcticament 3.000
persones fan feina, totes, bé totes no, però en un percentatge
elevadíssim de l’ordre del 60% amb titulacions mitjanes i
superiors, titulacions universitàries o graduats o, perdó o
carreres de cicle curt o carreres de llicenciatura, de cicle llarg,
per tant, un capital humà elevadament capacitat que, a més a
més, és capaç, des d’allà, de gestionar 4 milions de llits al món,
55.000 amarraments i d’exportar tecnologia balear per gestionar
24 aeroports a tot el món. Poca broma per tant, parlam d’un
model diferent de creixement que, en absolut, no arracona ni
rebutja ni renuncia al model vigent. El model vigent és
fonamental, fonamental, però no hi ha cap mena de dubte que
una economia madura com la nostra ha d’anar en aquesta línia.

Vostè té al pressupost distints indicadors respecte a això. Té
els acords que s’han fet en investigació, desenvolupament i
innovació, els acord que s’han fet, aquests 17 grans acords del
Pacte per la competitivitat, un d’aquests, específic, és l'R+D+I.
Aquí té vostè una assignació pressupostària concreta que la
consellera d’Innovació explicarà, sobre aquest tema. Té el
plantejament d’inversió d’edificis en R+D+I en el Parc Bit, 19
milions d’euros per a l’any que ve, 19 milions d’euros per a
instituts de recerca i d’innovació l’any que ve i té altres partides
corresponents que afecten allò que representa aquesta nova
manera de treballar o aquesta nova focalització del creixement
econòmic, tot el que representa la Direcció General d’R+D+I,
que està en una altra conselleria, o la de Noves Tecnologies
aniria en aquesta direcció,144 milions d’euros tot plegat
comptant la transferència a la Universitat, 144 milions i escaig
d’euros.
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Per tant, pensam que ni és una perspectiva estrictament
teorètica o abstracta o nebulosa, sinó que té concrecions
tangibles en el pressupost i que s’ha fet política en els darrers
dos anys respecte d’això i crec que s’ha fet -si m’ho permet-
amb èxit en aquest camp, amb un èxit que és bàsicament dels
grups empresarials que ja han liderat això, però sens dubte amb
el suport inequívoc del Govern. Per tant, aquí hi ha hagut...
aquest és el nou model. Val a dir -i ho sintetitzo-, intensiu en
capital, amb majors valors afegits, connectat amb l’exterior i
que no representa una política de crossa pública de subvenció,
no, no, parlam d’una política d’auxili, d’ajuda, de treball
conjunt amb el món empresarial.

Per tant, si té ocasió de parlar amb aquests representants
empresarials, els clústers, veurà que la seva perspectiva és
animosa de cara al futur, el corolAlari de tot això ha estat la
instalAlació al Parc Bit d’una empresa de tanta entitat i
rellevància mundial com és Microsoft.

Microsoft, vostè sap que és empresa líder al món en termes
de software, ha instalAlat al nostre parc el primer centre del món
en innovació turística que fa Microsoft, el primer centre del
món, no n’hi ha d’altre enlloc, està aquí, amb tecnologia punta,
la mateixa tecnologia que s’utilitza en el Silicon Valley la tenim
aquí en l’àmbit d’aquesta gran empresa.

Per tant, si em permet que parli de manera tan apassionava
sobre aquest punt és perquè són temes concrets, no teòrics, ni
representen malabarismes lingüístics, són temes concrets que es
poden comprovar tant des d’un punt de vista de l’economia
aplicada com a la seva translació en el pressupost de la
comunitat autònoma.

Passaríem ara a temes més concrets que vostè m’ha
demanat. Si me’n deixo algun, disculpi’m, recordi-m’ho i li
contestaré després. Inversió de l’any 2010, 676 milions d’euros;
inversió 2009, 732, hi ha una reducció del 7,6%, 2010 en relació
amb l’any 2009. No obstant això, si comprova... veu la
magnitud dels nombres, parlam d’una aposta inversora molt
potent en un escenari de contracció pressupostària. Pensam que
feim un enorme esforç i duim, utilitzam en aquest sentit l’eina
del deute públic com a instrument absolutament legal que
podem fer servir fins al 2,5% del nostre producte interior brut
que és el que ens marca el Consell de Política Fiscal i
Financera.

Aquest és el nostre objectiu i l’utilitzam precisament perquè
amb una contracció enorme dels ingressos si es vol fer política
econòmica no queda altra alternativa que fer-ho així, fer-ho així
que és com ho fan per tot el món. No ens hem inventat res aquí.
Ho fan per tot el món, ho fa l’economia americana, fins i tot
l’economia alemanya, l’economia que vostès enalteixen molt i
que em sembla molt bé en aquests moments, l’economia
francesa, l’economia britànica, economies de tall liberal fan
exactament això, val a dir apostar per a la inversió pública.

Sra. Sugrañes, el que no és de rebut en un escenari de
contracció econòmica és reduir la despesa pública. Això és el
que és molt difícil de vendre perquè realment resultarà
complicat tirar endavant projectes en polítiques estrictament
ortodoxes en termes monetaris i en termes pressupostaris, seria
realment complicat. No hi ha ningú que ho faci, absolutament
ningú. Jo li deman que m’assenyali un sol país en el món que
faci una política econòmica on la inversió pública en escenari de
crisi no es tengui com a palanca. Nosaltres feim això, una
política de tall keynesià en aquest sentit que se’n despreocupa
des d’un punt de vista, i no ho dic en to pejoratiu, ho dic entre
cometes, se’n despreocupa del dèficit públic en aquests
moments, sabent que és greu, que s’ha de corregir en el decurs
del cicle, nosaltres som conscients que el dèficit públic s’ha de
corregir en el decurs del cicle, però ara no toca, ara toca invertir
perquè si no invertim no tenim el motor necessari per tirar
endavant els projectes de la comunitat autònoma.

El pes de la inversió sobre el pressupost és del 20,2%. L’any
2009 era del 20,5%. Sí, 20,2 el 2010, 20,5 el 2009. La inversió
sobre el producte interior brut és del 2,56 i l’any 2009 era
lleugerament inferior, 2,4 i escaig, sobre el producte interior
brut. 

La caiguda dels ingressos. Les dades que li podem donar
amb relació a les caigudes d’ingressos tributaris es refereixen al
primer trimestre del 2009, en aquest moment, són dades
liquidades, dades que estan a disposició de les entitats públiques
i són les més recents que disposam. El primer trimestre és una
caiguda del 69% en impostos de transmissions patrimonials;
actes jurídics documentats, el 60%; successions i donacions,
més o manco un 30% i taxa del joc, més o manco un 15%.
Aquesta seria la previsió. 

En el cas d’IRPF i IVA la previsió de la caiguda ja per al
2010, ara li parl d’una previsió de caiguda que el Ministeri
d’Economia i Hisenda ens envia -com vostè sap- a les acaballes
de juliol perquè puguem pressupostar, com vostè sap d'IVA i
IRPF vénen determinades les perspectives d’ingressos pel
Ministeri, la previsió de la caiguda està al voltant dels 400 i
escaig milions d’euros en termes absoluts. Una caiguda que pot
oscilAlar al voltant del 30% en termes relatius.

Em parla de la secció 31, de la caiguda que no apareix a la
memòria, a la nostra memòria, això apareix a la memòria de la
Conselleria d’Interior atenent que hi ha tota una sèrie de serveis
de caràcter comú que depenien de la Conselleria d’Economia,
Hisenda i Innovació i que ara pengen, si em permet l’expressió,
de la Conselleria d’Innovació. A la memòria corresponent a
aquesta conselleria vostè trobarà tot el que representa
expedients vinculats a la Direcció General de Tecnologies de la
Informació i de la Comunicació: telefonia; noves tecnologies de
la informació i comunicació; manteniment dels serveis
informàtics; adquisició de software vinculat a programes de
personal, de seguretat, de processament de dades, etc. Això ho
trobarà vostè detallat a la memòria, però no a la de la
Conselleria d’Economia i Hisenda sinó a la que té l’afectació
del servei, que és la Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia.
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Vostè, a tall d’aquesta darrera intervenció, em demanava,
també, si no record malament, el motiu del canvi de la
conselleria, vostè em demanava això: a veure, com pot suposar
les decisions de composició d’un govern són del president de la
comunitat autònoma, de totes maneres pensi una cosa que és
important retenir, jo puc entendre la seva prevenció al respecte,
la puc entendre, però hi ha una qüestió que em sembla important
que no es pot descuidar, les escomeses que té la Conselleria
d’Interior, la vella Conselleria d’Interior per entendre’ns,
exceptuant-ne les competències de Justícia que s’han aportat ara
des de la Conselleria de Presidència, tenen un enorme
component tecnològic, un enorme component tecnològic.
Entenc el que vostè m’ha dit, ho entenc, no dic que la seva
intervenció sigui esbiaixada, ho entenc, però té una certa
justificació que tot el que representa noves tecnologies i
innovació, etc., s’aglutini en una sola unitat, diguem-ne,
d’actuació en política general. 

La transferència de Justícia, o millor dit, passar Justícia a
aquesta conselleria també s’explica per les escomeses que ha
d’anar agafant en termes de, precisament, Interior i les seves
competències, però no és, en absolut, excèntric, si també m’ho
permet així, que una conselleria que té un perfil netament
tecnològic aglutini aquest tipus de competències, no és excèntric
tampoc. Entenc el que vostè diu, però no em sembla excèntric,
li ho dic seriosament, si no li diria una altra cosa, és així.

A la secció 31, d’Hisenda, el desglossament, vostè té capítol
2, les dietes dels parlamentaris, els consellers que no són
parlamentaris, els convenis amb ISBA, el programa jurídic del
Govern, la Westlaw. En el capítol 4 té les convocatòries d’ISBA
i d’ICO, les té recollides en aquest capítol 4 i en el capítol 6 té
el fons FEDER per a programes informàtics, que són 3,4
milions d’euros. Aquí hi ha una aplicació per a l’entitat ib-salut
per implementar el sistema comptable, el SAP. Després té els
contractes de manteniment precisament d’aquest sistema
comptable al Govern gestionades des de la Intervenció. En el
capítol 7 allò referit a la societat recíproca ISBA en fons de
provisions tècniques la nulAlitat del consorci del Parc de les
Estacions. En el capítol 9 les amortitzacions segons calendari de
cada operació. I en el capítol 3, té vostè, l’augment de les seves
quantitats perquè augmenta el deute, el deute augmenta a la
comunitat autònoma i, evidentment, les despeses financeres
també experimenten, en aquest sentit, un creixement.  

No sé si m’he deixat res, Sra. Sugrañes, si m’he deixat
alguna cosa recordi-me-la. Repassaré les meves notes, però
pens, no ho sé, crec que li he contestat pràcticament tot. En
qualsevol cas estic a la seva disposició per a qualsevol altre
aclariment o per complementar la informació que li he donat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Continuam amb el torn de
contrarèplica per part dels grups parlamentaris que així ho
desitgin. Sra. Sugrañes, té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em torn a referir a l’objectiu 4,
activitat segona, mantenir i actualitzar el portal
investinbalearics.com per atreure inversions a les Illes Balears.
M’agradaria saber, aquest darrer any, quines atraccions ha
tengut perquè hem vist que moltes empreses realment se n’han
anat de les nostres illes. Vull dir, voldria saber l’efectivitat
d’aquesta porta.

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

Sí, perdoni, m’havia oblidat, efectivament, d’aquest punt,
ara ho he vist. Nosaltres el que hem fet, des de la Direcció
General d’Economia, ha estat precisament fer una plana web
que exemplifiqui una mena d’atracció inversor per a l’inversió
estrangera. La veritat sigui dita la capacitat per a l’exercici 2009
ha estat absolutament nulAla en aquest sentit, no tenim en
aquests moments dades que ens permetin dir que hi ha hagut
empreses estrangeres que s’han vist atretes per aquest reclam,
diguem-ne, informàtic que hem fet, però pensam que en un
escenari com el que vivim, on és necessari la inversió, pensam
que és un esforç relativament petit, parlam d’aplicar una plana
web, de dissenyar-la d’una manera eficient per vendre-la a
l’exterior i penjar-la des de la Direcció General d’Economia, per
cridar l’atenció precisament que Balears és un centre inversor
que aporta tranquilAlitat, solidesa institucional i una posició
avantatjosa en el mercat mediterrani del turisme de masses, i de
retruc, important també per aquesta diversificació que li
comentava abans.

Per tant, nosaltres pensam que aquest tipus d’iniciatives
poden ajudar a atreure inversors i estarem, com no pot ser d’una
altra manera, expectants a veure si això succeeix, però li he dir
que no tenim resultats, en aquests moments, tangibles al
respecte.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Moltes gràcies, Sr. Conseller, per la seva presència
i les seves explicacions, i també gràcies als alts càrrecs que
l'acompanyen. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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