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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, Sra. Presidenta, Cristóbal Huguet substitueix
Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Marc Pons.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies.

Passam al debat del primer punt de l’ordre del dia d’avui, al
qual assisteix l’Hble. Conseller Sr. Carles Manera Erbina,
acompanyat dels següents alts càrrecs: el Sr. Ramon Molina,
cap de Gabinet; la Sra. Maria Antònia Truyols, directora de
l’Agència Tributària; el Sr. Joan Rosselló, director general de
Pressuposts, i la Sra. Maria Pilar Tous, cap de Premsa.

I. Compareixença RGE núm. 2613/10, solAlicitada
per quatre diputats membres de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, adscrits al Grup Parlamentari Popular, de
l'Hble. Conseller d'Economia i Hisenda, per tal d'informar
sobre el Pla estratègic de subvencions del Govern de les
Illes Balears per al 2010.

L’ordre del dia d’avui, com deia, consisteix a la
compareixença RGE núm. 2613/10, del conseller d’Economia,
Hisenda i Pressuposts, solAlicitada per quatre diputats a la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, per tal de celebrar una sessió informativa sobre el Pla
estratègic de subvencions del Govern de les Illes Balears per al
2010.

Així, idò, té la paraula l’Hble. Conseller per tal de fer
l’exposició oral. Quan vulgui.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, intentaré ser el més
sintètic i alhora donar la informació precisa disponible atenent
que el tema que ens ocupa, que és el Pla de subvenció, és un
tema farragós, si em permeten l’expressió, és un tema avorrit,
si també em permeten que ho digui així de clar, per la seva
extensió i literalitat, i en aquest sentit em sap greu no poder fer
per ventura una intervenció una mica més política en aquest
aspecte.

D’entrada, com vostès saben, la tramitació del Pla de
subvencions de caràcter estratègic és responsabilitat de la
Secretaria General de la Conselleria d’Economia i Hisenda, això
s’estableix a la normativa corresponent i s’aprova pel Consell
de Govern. L’acord del Consell de Govern sobre aquest pla es
va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el dia 30 de
gener de l’any 2009 i establia clarament que tots els crèdits

pressupostaris estaven sotmesos a l’efectiva existència, com no
pot ser d’una altra manera, de crèdit suficient. Per aquest motiu,
les informacions que jo els puc trametre a la meva intervenció
provenen d’informacions prèvies, emanades per les conselleries,
que nosaltres hem sistematitzat i que recullen, per tant, quines
són les línies d’actuació de les conselleries en relació amb les
subvencions, i crec que entendran l’estat d’execució de
cadascuna d’elles, els criteris de prioritat, etcètera, correspon -
crec que seria incorrecte fer-ho d’una altra manera- als
consellers i conselleres que són els que han d’explicar, si ja no
ho han fet, les línies mestres del seu pla de subvencions
particulars en aquest aspecte.

Em limitaré a fer un relat sobre els principals enunciats i, si
m’ho permeten, m’estendré, com també és normal, en la meva
conselleria, a la Conselleria d’Economia i Hisenda.

Bé, si anam a pams i passam a conselleria per conselleria, i
abans d’entrar en aquesta descripció, els diré que el Pla
estratègic de subvencions obeeix essencialment a unes
premisses clares de política econòmica que du a terme el
Govern de les Illes Balears, en primer lloc, una política
econòmica focalitzada en la política social, això s’ha revelat
amb els distints exercicis pressupostaris, amb totes les
discussions que vostès vulguin però que nosaltres hem
emfatitzat de manera clara en les partides corresponents, per
tant aquesta és una línia política d’actuació també en el
programa de subvencions.

En segon terme, una política també adreçada a estimular
l’economia productiva, això també és un altre element important
que es recull en els documents pressupostaris des del 2008, seria
una segona línia fonamental.

I una tercera línia important és treballar amb colAlectius de
caràcter vulnerable, considerats així des d’una perspectiva
convencional, també per donar els suports escaients en funció
de les disponibilitats pressupostàries.

Per tant, en aquest Pla estratègic de subvencions trobaran
vostès les línies mestres, les línies medulAlars de la política
econòmica del Govern de les Illes Balears.

Anam ara a la descripció, els diria que a la Conselleria anam
conselleria per conselleria, la d’Habitatge: palesa una sèrie de
línies d’actuació, ajudes per a l’accés a l’habitatge en
arrendament, presenta quatre línies concretes. Per altra banda,
ajudes per a l’adquisició d’habitatges, amb tres línies concretes.
Ajudes per a actuacions de rehabilitació, amb dues línies; ajudes
per a la implantació de mesures de l’estalvi energètic; ajudes per
a la millora d’accessibilitat d’edificis, amb dues línies, i ajudes
per a actuacions d’urbanització en matèria de sòl i específiques
per a grups de protecció preferent.

Ja en aquestes línies d’actuació en aquesta conselleria,
concretament la d’Habitatge, es pot veure clarament aquesta
perspectiva que els deia al començament de la meva
intervenció, aquesta línia de força de treballar precisament en
aquest tipus d’actuacions que intenten, diguem -ne, redinamitzar
el teixit productiu i alhora ser sensible a colAlectius amb
dificultats.
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Quant a la Conselleria de Salut i Consum, hi hauria una sèrie
d’apartats que valdria la pena comentar: per una banda, tenen
vostès subvencions destinades a associacions de pacients de
malalties cròniques i als seus familiars, amb la finalitat de
donar, precisament, suport a les associacions de malalts crònics
i a les seves famílies. En segon lloc, hi ha unes línies també de
subvencions a associacions que realitzen programes
d’intervenció a l’àrea de la SIDA, amb la finalitat de donar
suport a aquestes activitats i programes que faciliten la
consecució del Pla específic de la SIDA. En tercer lloc,
trobaríem el mateix, el mateix condicionant, la mateixa
filosofia, si m’ho permeten, en el camp de les drogues, també
ajudes precisament de suport a les famílies i a programes
d’intervenció preventiva en el camp de les drogues. També una
quarta àrea de treball de la Conselleria de Salut i Consum se
centra en tot el que afecta la investigació i el desenvolupament,
de manera especial en problemes de salut més prevalents a la
nostra comunitat i específicament l’esperonament de tesis
doctorals en el camp de la medicina. Es tracta, per tant, de
fomentar en aquest sentit programes de recerca, que alguns
d’ells tenen una dimensió internacional potent en aquests
moments del que signifiquen les ciències de la salut.

Hi ha, per altra banda, ajudes directes als pacients, amb la
finalitat de millorar la qualitat de vida dels pacients;
subvencions per a reunions científiques de temàtica d’interès
sanitari, això també es dóna precisament per obtenir aquest tipus
d’intercanvi d’experiències, de complicitat entre comunitats
científiques destinades al camp de la salut, això és una àrea
també de treball en aquesta conselleria; subvencions destinades,
per altra banda, a consumidors i usuaris en la idea de fomentar
justament l’associacionisme en aquest camp.

De manera que a la Conselleria de Salut i Consum, com
poden comprovar també les línies mestres van en aquesta idea
que els comentava de caràcter genèric a l’inici de la meva
intervenció.

La Conselleria de Treball i Turisme tendria una sèrie
d’actuacions que serien les següents, en concret: en el camp del
turisme, el foment de la promoció turística amb quatre línies
concretes, des d’assistències a fires, nous mètodes de
comercialització, fins i tot ajudes a projectes de recerca, sempre
en el camp de la promoció turística. Per altra banda, aquesta
conselleria té la potestat de les subvencions en el camp de la
comunicació, com vostès saben, els ajuts als mitjans de
comunicació, a través de la Direcció General de Comunicació.

Pel que afecta Treball, tenen vostès aquí una sèrie de línies
de feina que s’han impulsat, que són, per una banda, la
integració laboral de persones amb discapacitats a centres
especials d’ocupació, tant en empreses privades com en
empreses públiques, hi ha ajudes a la seva formació;
contribucions igualment a la seva contractació indefinida. Per
altra banda, increment de la contractació estable i foment de
l’economia social, això pensam que és un tema prou important,
es tracta d’incidir sobre processos de desestacionalització a
zones turístiques, d’ajudes a la contractació indefinida de dones
joves i homes majors de 45 anys; ajudes genèriques a la
formació dels treballadors, destacant aquí, per exemple, com a
un punt a subratllar, el Pla de suport al sector del calçat. També
troben ajudes prèvies a la jubilació per a processos de
reestructuració d’empreses, colAlectius vulnerables que afecten

tant les mateixes persones que estan en aquesta situació, com
serveis d’acompanyament en l’ocupació.

Corporacions locals i consells, també es donen tres línies
concretes de subvencions: ajudes a corporacions locals per a
contractació de persones desocupades; ajudes a l’orientació
laboral per a l’ocupació i assistència per a l’autoocupació, i
ajudes per a agents d’orientació i desenvolupament local.

Seguesc amb aquesta conselleria, com veuen amb aquest
perfil netament d’economia productiva i de colAlectius amb
dificultats, com comentàvem, seguesc amb aquesta descripció:
ajudes a associacions empresarials i a associacions sindicals,
també es contemplarien des d’aquesta conselleria; programes
experimentals d’ocupació, foment de treball autònom, economia
social, responsabilitat social empresarial. I finalment dos
elements importants que són el foment de nous jaciments
d’ocupació: empreses d’inserció, escoles taller i foment de
prevenció de riscos laborals.

La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia té una sèrie
de línies d’actuació en el Pla de subvencions que es focalitzen
d’una manera molt clara en el que representa l’estímul de
l’economia productiva, per un cantó, l’ajuda a les petites i
mitjanes empreses de forma preferent, però també en tot allò
que afecta un nou model de consum energètic, tal vegada si
volen llevar això de nou model perquè és complicat acceptar-ho,
per ventura, a hores d’ara quant a l’energia tenint present les
dades que tenim, però sí un plantejament de consum més
responsable en el camp energètic, aquesta és una de les línies
d’actuació. Jo els diria que aquí hi ha la Direcció General de
Comerç, que realitza convocatòries dirigides a empreses i a
ajuntaments per estimular, precisament, la innovació en el
sector comercial; la Direcció General d’Energia, com els deia,
que treballa en convocatòries per ajudar a reduir el consum
energètic, fomentar l’ús més racional de l’energia; treballar en
recursos energètics renovables, dirigits a particulars, a empreses
privades, públiques, etcètera; la Direcció General de Promoció
Industrial, que treballa amb un objectiu clar i és diversificar en
la mesura del possible els nostres sectors productius, millorar-ne
el producte final i incrementar la competitivitat.

Són temes, com poden entendre, difícils en un panorama
industrial dominat per determinades orientacions en el camp de
la indústria a nivell internacional, però que amb aquestes
indústries resistents a Balears, nucleades entorn de petites i
mitjanes empreses, doncs aquesta és la feina que s’executa des
de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia per facilitar la
feina d’aquestes petites empreses.
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La Direcció General d’Indústria té convocatòries pel
procediment anticipat de despesa per renovar les instalAlacions
elèctriques de baixa tensió, fetes amb anterioritat al gener del
74. Els beneficiaris aquí són persones físiques, entitats sense
lucre, comunitats de propietaris i després la secretaria general
que també realitza operacions sobretot de finançament de
capital circulant.

Per tant, aquestes serien las línies de treball d’aquesta
conselleria.

La de Medi Ambient té unes línies de treball que serien el
finançament d’inversions als espais de rellevància ambiental a
les Illes Balears; tota la qüestió que envolta els parcs naturals,
a les àrees d’influència socioeconòmica dels parcs naturals; la
implantació de l’Agenda Local 21 a municipis de les Illes
Balears també té aquest suport de la conselleria de manera
específica.

Hi ha altres actuacions que passo a descriure molt
ràpidament: foment de la gestió forestal sostenible; eliminació
de biomassa forestals residual; premis fins i tot anuals a
empreses per a projectes innovadors, per reduir emissions i
millorar l’estalvi energètic, en una relació molt directa amb la
Conselleria de Comerç, que comentàvem abans;
ambientalització de centres educatives a les Illes Balears; ajudes
per a municipis per implantar projectes per reduir gasos d’efecte
hivernacle.

La Conselleria d’Educació i Cultura té unes línies d’actuació
que tendrien com a eixos claus, per una banda, intentaré
sintetitzar-ho el màxim perquè aquesta té una copiosa
documentació, intentaré sintetitzar-ho el màxim: hi ha un seguit
d’ajudes importants des de la Direcció General de Cultura, amb
subvencions per donar suport a activitats de promoció i
projecció exterior.

La Direcció General de Política Lingüística té dotze línies
concretes, si a qualcú els interessa les podem desagregar.

La Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció
Educatives té deu línies, aquí van des d’intercanvis escolars en
llengua estrangera, cursos d’immersió lingüística, de postgrau,
ajudes a auxiliars de conversa, ajudes per a millores a les
biblioteques escolars, etcètera, fins a aquestes dotze línies.

La Direcció General de Planificació i Centres, nou línies,
aquí hi ha ajudes per a les federacions de pares, ajudes a les
organitzacions sindicals d’ensenyament privat concertat, ajudes
a menjadors escolars, ajudes a transport, ajudes als ajuntaments
per als serveis educatius de 0 a 3 anys, ajudes per a innovació
educativa i millora de serveis també als ajuntaments, ajudes per
sostenir centres d’educació infantil 0-3 anys, ajudes per a
l’adquisició de llibres de text, etcètera.

Direcció General d’Innovació i Formació de Professorat, té
nou línies, aquí des d’ajudes per a edició de materials didàctics,
educatius i formatius fins a rutes literàries, rutes científiques,
immersió lingüística, vacances escolars, etcètera.

Personal docent, planteja ajudes a les organitzacions
sindicals.

La Direcció General d’Universitats té tres línies concretes:
per al desplaçament de l’alumnat; per a l’alumnat universitari de
programes internacionals de mobilitat i per a actuacions de
dinamització de la vida universitària.

Finalment, la de Formació Professional té cinc línies que
impliquen ajudes a escoles de música, a ajuntaments per a
cursos d’aprenentatge professional, ajudes a entitats sense ànim
de lucre i ajudes a millor expedient acadèmic.

La Conselleria d’Afers Socials tendria aquest perfil: hi ha
ajudes des de la Direcció General d’Immigració, particularment
subvencions en matèria d’immigració, adreçades a entitats
locals. Hi ha, per altra banda, l’Agència de Cooperació
Internacional, amb tres línies: convocatòria de cooperants,
d’educació, de cooperació al desenvolupament.

La Direcció General de Joventut té cinc línies, aquí trobaran
vostès subvencions en matèries d’escola de formació
d’educadors, projectes destinats en el marc del programa
d’acció La Joventut en Acció de la Unió Europea, etcètera, fins
a cinc línies que les tenim aquí detallades, si els interessa les
podem recuperar.

La Direcció General d’Atenció a la Dependència té quatre
línies: la convocatòria de subvencions destinades a entitats
sense ànim de lucre per desenvolupar precisament programes en
matèria d’acció social; la convocatòria dels ajuts econòmics
individuals destinats a sufragar despesa i assistència a gent gran;
convocatòria d’ajuts per adquirir productes de primera
necessitat i convocatòria d’ajuts econòmics individuals, per
sufragar despeses d’assistència personal a persones amb grau de
dependència important.

Conselleria d’Innovació. La Conselleria d’Innovació tendria
també un programa molt ample d’actuacions, que les intentaré
sintetitzar. La Direcció General de Funció Pública té una única
línia d’actuació, adreçada a ajudes a sindicats.

La Direcció General de Recerca té denou línies en total, aquí
tenc detallat cadascuna d’elles, els objectius i efectes, per si
poden ser del seu interès, hi ha des de beques predoctorals per
a la formació de personal investigador; ajudes per a la
divulgació científica i tecnològica; borses de viatge destinades
a beneficiar beques predoctorals; ajudes per a la contractació
d’investigadors del Programa Ramon y Cajal; concursos de
fotografia; ajudes a xarxes i grups interdisciplinaris; ajudes per
al desenvolupament d’infraestructures científiques i tècniques;
convocatòria d’ajudes per a patents; centres tecnològics; R+D+I
per a empreses; R+D+I per a empreses amb projectes europeus,
són convocatòries diferents; ajudes per a empreses de nova
creació; política de clústers; assistència a congressos;
organització de congressos. Tot això, ja els dic, fins a una
vintena llarga d’accions concretes que es desenvolupen des
d’aquesta conselleria.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 74 / 19 d'octubre del 2010 1453

 

La Conselleria de Presidència presenta una sèrie
d’actuacions, que passo també a comentar-los: la materialització
mitjançant convocatòries d’una sèrie d’actuacions que van, en
primer lloc, emanen de la Direcció General de Relacions
Institucionals que ha convocat ajudes a associacions per al
desenvolupament de l’acció cívica, la convivència i el capital
social.

La Direcció General de Relacions Institucionals en matèria
de participació ciutadana intenta en aquest sentit tirar endavant
tot un programa d’actuacions que abasta també el que
representen polítiques de qualitat dels serveis. La Delegació de
la Presidència per l’Esport disposa d’una línia de subvencions
per facilitar desplaçaments d’esportistes i clubs de les Illes
Balears, per assistir a les competicions oficials dels diferents
calendaris federatius, es finança des d’un 50 a un cent per cent.
Per altra banda, d’acord amb el Pla estratègic de subvencions
també té una línia de subvencions per adquirir material esportiu
de clubs i esportistes. 

Com vostès saben, aquesta conselleria té les competències
d’agricultura, i en matèria d’agricultura recull nombroses línies
de subvencions, amb l’objectiu comú de donar suport i afavorir
el desenvolupament del sector primari, agrícola i ramader; i amb
caràcter general, les convocatòries de 2010 s’han duit a terme
seguint les previsions establertes en el Pla estratègic.

Finalment, la Conselleria d’Economia i Hisenda té les
següents línies que els passo a comentar. Són línies que afecten
sobretot processos més aviat de finançament o processos
d’aportació de liquiditat al teixit productiu i a l’economia
balear. Tenim les ajudes de la comunitat autònoma línies ICO
2010, això parteix d’un seguit de colAlaboracions entre l’ICO i
l’administració balear, es va signar el 4 de març, i té aquest
tipus d’ajudes que són ICO inversió 2000, és una antiga línia
PIME, la que funcionava abans; les ajudes que es plantegen són
costos de l’aval 100% del primer any i 50% la resta; ajudes al
tipus d’interès 0,75% per a tota la vida del préstec. Això quant
a línia ICO inversió 2010.

Línia ICO emprenedors 2010, també hi ha ajudes al cost de
l’aval del cent per cent i del 0,75% en els tipus d’interès.
Treballam també en una línia ICO d’economia sostenible 2010,
ajudes també del cent per cent el primer any, 50% la resta i el
0,75% d’ajudes del tipus d’interès. I l’ICO liquiditat 2010 és
ajudes al cost de l’aval del cent per cent el primer any, 50% la
resta. Aquí l’objectiu central de la conselleria és donar suport a
les PIME en general, particularment als emprenedors i
autònoms, precisament per facilitar el seu accés a crèdit i en
concret, l’accés a línies ICO fins a uns 30 milions d’euros, amb
possibilitat d’augmentar aquest import en funció de la demanda.

Hem tengut en aquest sentit noves línies que ja els he
comentat, la línia d’economia sostenible, la línia de liquiditat i
de capital circulant que ha tengut en aquest sentit un
funcionament prou acceptable. S’estima que el 2010 amb
aquesta política de treball, d’ajuda, poden arribar a beneficiar-se
fins a 500 PIME, emprenedors i autònoms, ajudant a crear
aproximadament 2.500 nous llocs de feina directes.

En definitiva, he intentat no aclaparar l’auditori amb
excessius detalls d’aquests plans. Consider que vostès tenen un
panorama precís del que està fent el Govern quant el Pla de
subvencions. La quantificació de tot això crec que és
competència dels consellers que han d’explicar de manera molt
precisa i oportuna quines són les seves aportacions i les
quantitats que s’amaguen darrera aquestes línies. 

I per cloure, deixin-me que recordi el que he dit al principi,
si vostès recorden les meves paraules, es tracta d’unes línies
d’actuació que intenten en moments particularment difícils en
l’economia balear, treballar amb aquestes apostes de política
econòmica que afecten -com els deia- l’economia productiva i
dintre d’ella, la indústria, l’energia, el turisme, l’agricultura i
també el que significa l’ajuda a colAlectius que tenen majors
dificultats en el mercat de treball o que fins i tot en són fora.

Moltes gràcies per la seva atenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procediria ara a la suspensió
de la sessió per un temps màxim de 45 minuts, si algun grup ho
solAlicita. No? Continuam i per tal de formular preguntes o
observacions intervé en primer lloc el Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Huguet per un temps de deu
minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller i alts càrrecs, bones tardes i benvinguts. Jo
començaré recordant l’exposició de motius de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions, tot i que després hi
ha un text refós, etc., però l’exposició de motius continua en
vigor i naturalment també alguns dels articles a què faré
referència.

Eren els moments en què s’havia aprovat la Llei d’estabilitat
pressupostària, seguint polítiques que avui en dia també són
molt actuals i afecten de manera important el sector públic,
l’economia, l’ocupació, etc. I deia: “en este proceso de
consolidación presupuestaria no sólo ha tenido unos efectos
vigorizantes sobre nuestro crecimiento, sino que además ha
fortalecido nuestros fundamentos económicos...”. Continua i
diu: “uno de los principios que va a regir esta nueva Ley
general de subvenciones que, como ya se ha señalado, están
inspirados en la Ley de estabilidad presupuestaria, es el de la
transparencia. Esta mayor transparencia, junto con la gran
variedad de instrumentos que se articulan en la ley, redunda de
forma directa en un incremento de los niveles de eficiencia y
eficacia en la gestión del gasto público subvencional. En esta
linea de mejora de la eficacia, la ley establece la necesidad de
elaborar un plan estratégico de subvenciones que introduzca
una conexión entre los objetivos y efectos que se pretenden
conseguir con los costes previsibles y sus fuentes de
financiación”.

Jo trob que no és de més en aquesta compareixença citar per
què hi ha un Pla estratègic de subvencions, imposat des
d’aquesta llei del 2003 i jo faria referència bàsicament a l’article
8, que és el que realment crea, “que los órganos de las
administraciones públicas, cualquiera de los entes que se
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propongan en el establecimiento de subvenciones, con carácter
previo deberán concretar en un plan estratégico de
subvenciones, los objetivos y efectos que se pretenden con su
aplicación en el plazo necesario para su consecución, los
costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose
en todo caso al cumplimiento de los objetivos en ...”. Fins i tot
parla de què s’ha de fer una avaluació de tot açò i en cas que
l’eficàcia no s’hagi aconseguit, és a dir, els objectius de
cadascuna d’aquestes subvencions que vostè ha explicat, encara
que per damunt, no s’aconsegueixi, o que els costos siguin
desorbitats, es puguin suprimir, modificar, etc.

La compareixença era un poc en aquesta línia. A mi no em
sap greu, ni em queix de com vostè ha plantejat l’explicació. En
el fons estic convençut que li hem fet un favor perquè vostè
repassi les quantitats que hi ha de línies de subvenció en aquesta
comunitat i que tal vegada des del seu departament puguin
revisar algunes d’aquestes línies que poden ser duplicitats o ni
tan sols alguna d’elles convocada. Jo no li deman perquè no és
del seu departament, però sí quan estigui en el seu departament,
faci mirar si s’han convocat per exemple, programes
experimentals el 2008, el 2009 i el 2010 a la Conselleria de
Treball; o quantes vegades s’ha fet el de desestacionalització.
Més que res per posar-li exemples d’algunes de les
convocatòries, n'hi posaria més, però les de treball són les que
més seguesc, que jo no he estat capaç d’aclarir si s’han formulat
o no, però que són, com vostè ha citat, al Pla de subvencions.

Una altra qüestió. Vostè ha fet referència al Pla estratègic
aprovat pel Consell de Govern el 30 de gener del 2009, on
naturalment ni les conselleries que vostè ha detallat eren les que
són ara, a les quals vostè ha fet referència, ni tampoc les
direccions generals, ja que del seu departament n’hi ha
transferides a Innovació, a Turisme i a açò que vostè ha citat
aquí, no hi eren, etc. 

Què vull dir amb açò? Vull dir, Sr. Conseller, que tal vegada
per aquests principis d’eficàcia, eficiència i transparència, ... no
importa recordar-li, però la gestió de les subvencions ha de
respondre naturalment a publicitat, transparència, concurrència,
objectivitat, igualtat i no discriminació; eficàcia en el
compliment dels objectius fixats per l’administració que
convoca i atorga les subvencions i eficiència en l’assignació i
utilització dels recursos públics, és molt difícil, vostè ha dit “és
feixuc explicar-ho tot”, és molt difícil, de la manera que se fan
les publicacions, és a dir, aquest pla era del 2009 al 2011. I és
veritat que hi ha rectificacions dels annex d’aquest pla, en
funció de les conselleries, és ben cert, però són difícils dues
coses, la més important, que els ciutadans, els beneficiaris que
tenen opció a assistir a aquestes convocatòries sàpiguen, d’acord
amb la llei que estableixi les estratègies de subvencions, puguin
saber realment quines subvencions hi ha que els puguin anar bé.

Li diré més, abans d’ahir em vaig permetre al portal del
ciutadà del Govern de les Illes Balears treure la relació dels
ajuts, beques i subvencions. N’he sumat 333 entre les tres coses,
vostè n’ha dit moltíssimes més, encara que només les ha
anomenat succintament. És a dir, el ciutadà -açò és el que
voldria que vostè i jo puguem constatar i li deman a vostè que
si ho constata no importa ho reafirmi, però sí que prengui
mesures per corregir-ho-, el ciutadà hauria de tenir, no sé si en
aquest portal o a un altre lloc, la possibilitat de veure quin tipus
de subvencions hi ha i accedir-hi. El més lògic seria un pla de

subvencions com es feia fins que vostès van arribar al Govern,
és a dir, anualment, en el moment d’aprovar el pressupost
perquè el Pla de subvencions, òbviament va lligat al pressupost
a aprovar per a aquell any si hi ha modificacions, de tal manera
que sigui molt més fàcil i molt més accessible aquesta
convocatòria.

Però també ho hem de mirar des del punt de vista del control
que ha de fer vostè com a conseller responsable dels recursos
econòmics i de l’oposició que som aquí, avui matí ho recordava
i per tant, ho tenc a la memòria, l’article 40 del nostre Estatut,
l’apartat primer que diu “que representam els ciutadans de les
Illes Balears -dic el Parlament-, aprovam els pressuposts -
esperem que enguany també, Sr. Conseller- i controlam el
Govern”. És molt difícil i els donarà molta feina a vostès, a
nosaltres res perquè no en tenim d’altra llevat d’aquestes i
algunes altres que les lleis també ens donen, però és molt difícil
fer el seguiment de si es fan les convocatòries, de si es fa la
gestió correcta dels doblers i sobretot si s’aconsegueixen els
objectius. 

Jo li deman amb aquesta compareixença que crec que tot açò
s’ha de millorar molt i s’ha de corregir -repetesc- amb dos
objectius només, un que els ciutadans tenguin millor accés a les
convocatòries, més aquesta transparència, etc.; dos, que vostè
com a responsable pugui..., tal vegada ho hauria pogut resumir
més, però no sabem quin és l’import total de les subvencions,
vostè ha acabat dient també les quantitats. Escolti, a mi em
bastaria la suma total del que vostè ha relacionat. No ho sabem.
En aquest moment tal vegada es pugui saber, ben segur que es
pot saber, però en aquest moment no ho sabem de manera fàcil;
i tercer, que puguem fer un seguiment els qui l’han de fer, a qui
ens pertoca controlar el Govern, respecte de si es fan les
convocatòries a temps o no.

Miri, li podria citar convocatòries, com per exemple la
Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa, que té
quatre línies en el Pla estratègic, però en fa moltes més. En té
una convocada fa poc de més de 800.000 euros, cada una
d’aquestes línies, una de 450.000 i tres de 300.000 és el que hi
ha en el Pla estratègic. Així, Sr. Conseller, els funcionaris que
facin aquesta feina crec que serà una tasca feixuga, com vostè
ha dit, però poc útil, no vull dir inútil, però poc útil, que facilita
poc els objectius del fet d’haver establert aquesta. I que no ajuda
al que en definitiva sembla que és la clau de tot el funcionament
del sector públic: l’estabilitat pressupostària.

No em vull estendre més, li agrairé que en la línia que acab
d’exposar, vostè es manifesti i que, sobretot, ens marqui línies
per millorar aquesta situació.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Per part dels grups parlamentaris
no hi ha intervencions. Per tant, passam la paraula novament al
Sr. Conseller. Quan vulgui.

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

Moltes gràcies. Bé, el primer de tot agrair moltíssim la
intervenció del Sr. Huguet, les seves aportacions em semblen de
tot punt assenyades i totalment compartides pel conseller
d’Economia i Hisenda, perquè vostè se centra en dues coses
fonamentals, al meu parer, la transparència amb el tipus de
gestió pública, donar rigor i comunicació a tot el que s’està fent
i, en aquest sentit evidentment aportar la màxima informació a
la ciutadania. Jo estic d’acord amb vostè que les administracions
ens hem d’esforçar més per comunicar millor el que feim i
sobretot quan hi ha convocatòries, com vostè molt bé deia, que
estan subjectes a una sèrie de lleis, a una sèrie de normes i que
han de ser iguals per a tothom. De manera que jo en aquest
aspecte li don tot el suport a les seves paraules i les faig meves
en aquest sentit.

El seguiment de les subvencions seria un altre element que
vostè comentava. Jo crec que això és absolutament rellevant
també, saber quin és el grau d’eficàcia i eficiència, com vostè
comentava en relació a aquest tema, de forma que, Sr. Huguet,
no li puc dir altra cosa, estic d’acord, he pres nota de tot el que
m’ha comentat al respecte.

L’única petita acotació que segur que vostè coneix és que
alguns dels aspectes que es comenten, que vostè diu
precisament estan recollits a un projecte de llei del bon govern
i que ha aprovat el Consell de Govern i que s’haurà de discutir
a la cambra. Hi ha aspectes que vostè comentava que trobarà
dins l’articulat d’aquesta llei que hem aprovat per part del
Consell de Govern. 

En qualsevol cas, el responsable de les finances, de la
hisenda el que ha de fer és precisament recollir aquest guant, en
el millor sentit del terme, i treballar precisament per veure que
les partides s’ajusten als objectius que es varen marcar i que hi
hagi el màxim de transparència i de rigor en l’execució dels
pressuposts. En aquest sentit li agraesc molt la seva intervenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de rèplica té la paraula el Sr. Huguet
per un temps de cinc minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies per la seva benevolència perquè és difícil contradir
el conseller després de les seves paraules. És obvi que no hi ha
hagut contradiccions. Però sí  que li vull agrair la seva resposta
per una banda. I per l’altra, he llegit l’exposició de motius
d’aquest projecte de llei, m’agrada el contingut de l’exposició
de motius, però no tant el contingut del text articulat, on se parla
d’un observatori i d’una estructura pròpia del Govern. 

Jo crec que l’avaluació de les polítiques del Govern, de
l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat dels serveis públics, s’hauria
d’encomanar a uns avaluadors externs. És a dir, a mi
m’agradaria que aquesta llei acabés incorporant que anualment
el Parlament encomanarà al Govern què s’ha d’avaluar, quines
línies, etc. De tal manera que tenguem..., com es fa a moltes
empreses privades, a les més punteres, i com se fa també en
polítiques de la Unió Europea, avaluadors externs. Jo sé que
l’Estat té la seva pròpia agència des del 2006 per avaluar, també
alguna cosa es podria encomanar o acordar amb aquesta agència
estatal, però crec que el resultat millor seria aquell que el
Parlament pogués encomanar, per exemple unes línies de
subvenció de la Seguretat Social als empresaris per agafar
treballadors que ens avaluï i anar a les entitats professionals
d’avaluació perquè açò, primer crec que seria més econòmic i
donaria estímul que hi hagi un sector privat que participi en el
control del sector públic; i segon perquè segurament també seria
més rigorós o més objectiu i menys depenent del mateix govern
que és el que ha de ser avaluat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. I ja per acabar aquest torn
d’intervencions té la paraula novament Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies. Només fer-li una puntualització. Jo crec que,
si les seves paraules coincideixen amb les meves i les meves
amb les seves, a nivell de la filosofia del tema, jo crec que s’està
d’acord en la necessitat de fer un major rigor pressupostari, un
major control, conèixer el grau d’eficàcia i eficiència. Si la
discrepància es troba -entre cometes, la discrepància- en
l’instrument, això és un tema que es pot discutir des d’un punt
de vista parlamentari. Vull dir, no crec que tengui una dificultat
insalvable

Segurament la nostra perspectiva o el nostre projecte és
utilitzar els recursos públics precisament per fer aquests
controls, vostè pensa que això seria més eficient si
s’externalitzàs d’alguna manera, tendrem exemples pels dos
cantons de bon funcionament i de mal funcionament, vull dir
que hi ha de tot a la vinya del Senyor, en aquest aspecte no hi ha
ningú que tengui la veritat absoluta, del que es tracta és
d’utilitzar els recursos públics de la manera més eficient
possible en un temps de recursos escassos, però crec que
aquesta no hauria de ser una discrepància insalvable perquè
vostès i nosaltres poguéssim treballar conjuntament en una llei
que va en la línia que vostè deia, de manera que els convid a
treballar en aquest aspecte.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 
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II. Debat de l'escrit RGE núm. 3086/10, presentat pel Sr.
Carles Manera i Erbina, president de l'Agència Tributària
de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe del
funcionament de l'Agència Tributària pel 2009.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de l’escrit RGE núm. 3086/10, presentat
pel Sr. Carles Manera i Erbina, president de l’Agència
Tributària de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet
l’informe de funcionament de l’Agència Tributària del 2009. 

El debat s’ha ordenat per la Mesa de la comissió en reunió
celebrada el dia d’avui. En primer lloc, intervendrà el president
de l’Agència Tributària de les Illes Balears, l’Hble. Sr. Carles
Manera.

EL SR. PRESIDENT DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE
LES ILLES BALEARS (Carles Manera i Erbina):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El que els presentaré és una
síntesi de l’informe general, que s’ha enviat al Parlament,
precisament d’aquest primer any de funcionament de l’Agència
Tributària de les Illes Balears. 

Els he de dir que dia 1 de gener del 2009 per donar
compliment a les previsions de l’Estatut d’Autonomia s’inicia
l’activitat de l’Agència Tributària de les Illes Balears. Això
comporta un nou model d’organització de l’administració
tributària. Val a dir que en aquest cas el que vàrem fer va ser
suprimir la Direcció General de Tributs, en aquest aspecte hem
fet una passa diferent a la d’altres comunitats autònomes que
han mantingut aquesta direcció general i alhora han creat
l’Agència Tributària, al nostre parer es podrien donar casos de
duplicitat i el que vàrem fer va ser suprimir la Direcció General
de Tributs i el personal i el nou organigrama el vàrem adaptar
a la nova agència tributària de les Illes Balears que emana com
els dic de l’Estatut. 

El que feim amb aquesta eina és intentar apropar més
l’administració tributària als ciutadans. Poden entendre que no
és un tema fàcil, tot el que representa tributs i impostos, etc., és
vist amb molta prevenció, cosa que entenc, però que
evidentment hem de superar aquests esculls i aquestes
problemàtiques.  Hi ha una línia d’actuació, diguem-ne,
fundacional de l’Agència Tributària, per dir-ho d’alguna
manera, que és treballar contra el frau fiscal, és a dir, desvetllar
els problemes d’ocultació a la tributació i en aquest sentit, amb
aquestes dues premisses bàsiques el que hem fet és, pensam, i
els puc dir que ho dic amb un cert orgull, és implantar una
administració que crec que està demostrant tenir qualitat,
agilitat, eficàcia i que està essent propera al contribuent.

En aquest aspecte no és aliè la utilització que hem fet de les
noves tecnologies de la informació i la comunicació, és a dir,
hem fet un programa d’actuació molt important. Els he de dir
que els costos que ha representat tot plegat per a
l’Administració pública han estat en la línia del que era l’antiga
direcció general de Tributs, de manera que s’ha actuat amb una
enorme economia de recursos en aquest sentit.

El pla d’actuació que està detallat al document ample
concreta tretze projectes que serien els següents, tenen
actuacions programades en el decurs del 2010: hi ha per una
banda un pla de control tributari, aquí les actuacions han estat
346 informes i comprovacions realitzades per la Gestió
Tributària, hi ha 3 informes emesos a petició de la Gestió
Tributària sobre procedència de devolucions, 1 informe sobre
valoracions d’accions i 1 informe del Servei d’Atenció al
Ciutadà. Això quant al Pla de control tributari.

S’ha treballat en una segona línia, l’Oficina Tècnica de
Selecció dels Contribuents, això s’ha fet a través d’un
desglossament de les figures tributàries, l’impost sobre
patrimoni, l’impost sobre successions i donacions, l’impost
sobre transmissions, etcètera. Això s’ha fet també fent aquesta
selecció tributària.

El Servei de Renda Àgil és una tercera línia de la qual estam
particularment satisfets. S’ha realitzat en un període comprès
entre el 7 de maig i el 30 de juny. S’han elaborat un total de
53.073 declaracions, per via telemàtica 37.388 i més de 1.000
esborranys confirmats. Són xifres que no tenen parangó amb
èpoques anteriors. S’ha fet per tant, una feina molt àgil en
relació amb el que és el Servei de Renda Àgil.

S’ha treballat de manera intensa en un servei d’ajuda als
contribuents, en aquest aspecte per facilitar, com els deia, la
connexió entre l’Agència Tributària, el que són els tributs de
tots, i la ciutadania. S’ha creat i mantingut una pàgina web
perquè en aquest aspecte d’ha creat una carpeta fiscal, això
facilita moltíssim les actuacions tributàries d’empreses i
contribuents. S’han establert nous programes web
d’autoliquidació en aquest aspecte.

 Un setè element és la gestió de cues, s’ha implantat un
sistema de gestió de cues per distribuir l’atenció del contribuent
en funció del servei demandat. Saben que això de les cues és un
tema que impacta molt negativament sobre els serveis públics
i si un a més ha d’anar a pagar tributs, no els ho vull comentar,
vull dir si a més que vaig a pagar un impost he de fer cues, és
complicat, no? Per tant, s’ha treballat en aquesta línia de gestió
de cues i amb resultats també elevadament positius.

S’ha treballat en un pla de formació, amb un acord signat
amb l’Escola Balear d’Administració Pública per dissenyar un
programa, un itinerari formatiu especialitzat en matèria
tributària. Pensam que necessitam personal que tengui un perfil
orientat en el que són les hisendes locals i sobretot el que és la
tributació.

S’ha desenvolupat l’organització de l’Agència Tributària, en
aquest sentit s’han aprovat relacions de llocs de treball, s’han
assumit gradualment procediments relacionats amb matèria de
funció pública i gestió parcial de nòmina de personal. S’ha fet
una altra feina que va generar una certa polèmica en el seu
moment, que ha estat el treball en les oficines liquidadores. En
aquest aspecte s’ha denunciat el conveni subscrit entre
l’Agència Tributària i les oficines liquidadores a càrrec dels
registradors mercantils i la propietat de districte hipotecari. Els
he de comentar que els resultats a hores d’ara, els indicadors
disponibles són igualment positius en relació amb la nova
estructura que s’ha muntat i a més amb un estalvi notori per a
les arques de la comunitat autònoma.
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S’ha fet anàlisi de compliment de la normativa aplicable en
matèria de protecció de dades. Això és molt important, tenim
present el material sensible que tenim. Es treballa, com a
dotzena línia, en producció d’informació estadística. En aquest
aspecte són importants les dades estadístiques que emanen tant
de l’Agència Tributària de l’Estat com les que es poden generar
des de la nostra agència tributària a partir d’informacions de
caràcter trimestral en evolució de recaptació tributària, tant
d’impostos propis com cedits, i s’ha treballat en suport a la
gestió recaptadora d’entitats locals. 

Aquí s’ha fet una feina -pensam- molt important quant a
agilitat de gestió, de control, de resolució de recursos. S’han
signat nous convenis, els n’esmentaré alguns: Alcúdia,
Binissalem, Palma. S’ha treballat en gestió tributària de fems,
impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana i altres conceptes, amb Binissalem, Búger, Campanet,
Manacor, Mancor de la Vall, Sant Joan, Santa Maria del Camí,
Valldemossa. S’han treballat també gestió d’expedients
sancionadors a Inca, Palma, Sant Joan i Valldemossa; recaptació
de quotes d’urbanització amb Andratx, etc.

En definitiva, un treball molt sinèrgic entre l’Agència
Tributària, la nova agència tributària, i el conjunt de la
comunitat autònoma.

Pensam que ha estat molt important en aquest aspecte, ho
voldria esmentar com un punt i apart, la Comissió de lluita
contra el frau fiscal. Aquí hem fet un esforç molt rellevant amb
sessions contínues de connexió entre la nostra agència tributària
i l’Agència Tributària de l’Estat, en aquest sentit hem intentat
al màxim coordinar esforços, compartir informació disponible
i prendre les determinacions pertinents.

Crec recordar que fruit d’aquesta colAlaboració ha estat un
resultat d’uns 30 o 40 milions d’euros si no record malament de,
diguem-ne, control d’aquest frau fiscal, d’aflorament en
definitiva d’aquesta dificultat només en un anys, la qual cosa és
un resultat, pensam que força positiu en relació amb els inicis de
l’Agència Tributària.

S’han fet un seguit de modificacions que tenen vostès a
l’informe més detallat. En definitiva, s’ha treballat
conjuntament amb distintes administracions per donar la major
agilitat possible a aquesta agència tributària.

Per acabar els donaré dues dades, petites dades de tipus
recaptador, les xifres de recaptació d’ingressos tributaris: l’any
2009, l’Agència Tributària ha gestionat un total de 845,6
milions d’euros; 385 milions corresponen a tributs estatals
cedits; 86, a tributs propis; 364, a tributs locals, i 365.000 euros
a altres organismes. Pràcticament per tant, com veuen, és un
volum considerable d’actuació de treball. 

Pensam que hem tancat un any 2009, el primer any de
funcionament de l’agència amb uns resultats que puc qualificar
sense por a equivocar-me de molt positius en relació amb el que
podíem tenir abans amb una direcció general de tributs i amb la
complicitat i l’aposta tant de la directora de l’agència com del
seu equip que han treballat colze a colze amb la conselleria i
amb l’Agència Tributària de l’Estat, precisament per obtenir
aquests resultats que crec que són força positius i que ens
tranquilAlitzen en relació amb els tributs.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

Per tal de fixar posicions procedeix ara la intervenció dels
grups parlamentaris. Per part del Grup Parlamentari Socialista
intervé el Sr. Carretero, quan vulgui.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. President. Molt breument, és per manifestar
que compartim aquesta valoració positiva que ha fet el conseller
respecte als inicis d’aquesta nova figura que tenim amb
l’Agència Tributària de les Illes Balears. Vull aprofitar per
felicitar especialment pel fet, per la valentia demostrada en el
fet de denunciar els convenis amb els registradors de la
propietat que, efectivament, ha donat molt bon resultats quant
a estalvi de recursos públics quant a eficàcia i quant a
proximitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carretero. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
senzillament, per cortesia, vull agrair les explicacions del
conseller que ve avui aquí i que ens ha explicat l’informe de
l’Agència Tributària, del primer any de funcionament.
L’Agència Tributària neix d’un consens que ve del consens que
hi va haver a l’Estatut, nosaltres sempre hi vàrem estar d’acord
en aquest sentit. Sí és cert que als dos darrers pressupostos,
2009 i 2010, sempre hem manifestat la nostra preocupació
perquè no hi hagués un increment de cost en passar de la
Direcció General de Tributs a l’Agència Tributària, però bé,
senzillament li vull agrair una vegada més les explicacions
quant a aquest informe del primer any de funcionament de
l’Agència Tributària. 

Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Té novament la paraula el Sr.
Conseller.

EL SR. PRESIDENT DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE
LES ILLES BALEARS (Carles Manera i Erbina):

Res a dir, vull agrair les aportacions que s’han fet i estar a la
disposició dels diputats i diputades per a qualsevol aclariment
que tenguin en relació amb aquest tema.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, entenem per tant que no es presenten
propostes de resolució.

Per tant, no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la
sessió, no sense abans agrair la presència, l’assistència del Sr.
Conseller i dels seus alts càrrecs, moltes gràcies.
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