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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats i diputades. En
primer lloc volem manifestar als diputats i a les diputades
d’aquesta cambra el més sentit condol per la defunció del pare
del secretari primer de la Mesa, el Sr. Eduard Riudavets.
L’acompanyam tots en el sentiment.

I. Debat de totalitat dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2008, amb
l'esmena a la totalitat, de devolució, RGE núm. 3192/07,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, i fixació de les
quantitats globals.

Iniciarem el debat de pressupostos generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008 amb l’esmena a
la totalitat de devolució núm. 3192, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, i la fixació de les quantitats globals. Per
tot això, i en primer lloc, el Sr. Conseller d’Economia, Hisenda
i Innovació, Sr. Carles Manera i Erbina, farà la presentació del
Projecte de llei de pressupostos generals de la comunitat per a
l’any 2008.

Sr. Manera, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, el
pressupost de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
2008 puja a 3.323 milions d’euros. Aquesta xifra suposa
gairebé el 15% d’increment en relació a l’any 2007. En
diferents compareixences parlamentàries s’ha tingut ocasió de
conèixer les línies mestres de cada conselleria en relació al
pressupost exposades pels consellers i per les conselleres de
forma força detallada, de manera que el que tractaré tot seguit
ressaltarà els eixos programàtics fonamentals de l’acció
pressupostària per a l’any 2008.

Però abans d’entrar en el contingut genèric del pressupost
2008 permetin que em centri en unes coordenades generals que
estableixen el marc econòmic i pressupostari d’aquesta
comunitat i que em semblen fonamentals, ja que condicionen
tota l’acció de govern que es pensa desenvolupar. 

En primer lloc el context conjuntural de l’economia balear.
Ens trobam en un escenari econòmic de fortalesa de l’economia
de les nostres illes definit per uns indicadors que conviden a la
tranquilAlitat institucional. Set punts de caràcter més aviat
endogen, interns, i dos punts de perfil exogen, externs, es
destaquen. Quant als interns cal subratllar, primer: la nostra
taxa d’atur és de les més baixes de tot l’Estat, sigui quina sigui
la font que es faci servir, segons l’enquesta de població activa
per davall del 5% en el tercer trimestre del 2007, amb una xifra
del 4,4%, gairebé la meitat de la mitjana espanyola, situada en
el 8%. Quant als registres de la Seguretat Social la taxa d’atur
a les Illes se situà al 7,7% a l’octubre, front al 9,6% de mitjana
estatal.

En segon terme la creació de llocs de treball és dinàmica a
la comunitat autònoma, si atenem les xifres d’afiliats a la
Seguretat Social, que superaren els 500.000 el mes de

setembre. En tercer terme, la previsió de la temporada turística,
ja en la seva fase més baixa, és així mateix positiva de cara als
mesos de novembre i desembre. En quart terme, les
disposicions d’efectiu i compres a Balears amb targetes de
crèdit emeses fora d’Espanya en euros corrents -m’estic referint
al sistema 4B i Servired- s’han incrementat en pràcticament un
12% entre gener i octubre en relació a l’any anterior. 

En cinquè lloc, les variables referides a rendibilitat
empresarial són igualment ilAlustratives per a les nostres illes:
segons l’Institut Nacional d’Estadística els ingressos hotelers
han remuntat des del mes de juliol, creixent una taxa del 6,9%
en tota la temporada, dades veritablement remarcables que tot
plegat constaten una recuperació tangible dels comptes de
resultats de les empreses balears dedicades el turisme. Això
coincideix amb la informació proporcionada recentment per
Exceltur, és a dir, l’organització més emblemàtica del gran
empresariat balear, particular l’hoteler. Per altre cantó les
darreres xifres facilitades per l’Instituto de Estudios Turísticos,
la despesa dels turistes internacionals a les Illes Balears fou de
4.668 milions d’euros el tercer trimestre, xifra similar a la de
l’any 2006, la qual cosa suposa que la despesa mitjana ha
augmentat un 12,6%.

En sisè terme preveim un menor impacte de la crisi
immobiliària a la Balears, segons aportacions de diferents
institucions, entre elles molt recentment l’Associació
Professional d’Experts Immobiliaris; si l’ajustament del sector
immobiliari es fa via ajustament de preus, l’impacte sobre
vendes no té perquè ser molt greu, atès que el mercat hauria de
mostrar, al nostre entendre, certa flexibilitat. En fi, en setè lloc,
el nostre creixement econòmic mesurat mitjançant la magnitud
del Producte Interior Brut colAloca l’evolució esperada de
Balears en una línia d’avanç que nosaltres concretam en el
2,8% per al 2008; la dada en qüestió no es distancia gaire
d’altres previsions fetes per altres organismes, dècima amunt,
dècima avall, i que en rigor poc diuen del comportament real
d’una economia aquests lleugers desencontres; la coincidència,
per tant, és força més evident.

Les causes exògenes que expliquen aquesta diagnosi
positiva a la qual em referia abans se centren en dos factors que
pensam rellevants. Primer: l’Economic Forecast Spring de la
Comissió Europea assenyala una previsió de creixement
econòmic 2008 per a Alemanya del 2,4%, amb increments del
2,3 en el consum privat i, el que resulta també destacable, la
reducció de la taxa d’atur del 7,3% al 6,5. Segon: aquest
document que he esmentat explica que Gran Bretanya
experimentarà un creixement econòmic del 2,5%, un 2,2%
d’increment en el consum privat i una taxa d’atur que també es
redueix, en relació al 2007, al voltant del 5%. El que vull dir
amb això, senyores i senyors diputats, és que els primordials
mercats emissors de turistes a les Illes palesen indicadors de
previsió positius, confirmats a més a més per les dades més
recents recollides a la World Travel Market de Londres,
celebrada fa pocs dies. Cal recordar que el cicle econòmic
balear es troba inserit en el dels mercats internacionals, de
manera que les bones perspectives per a Alemanya i Gran
Bretanya són una notícia positiva per a l’economia balear.

Ara bé, un aspecte crucial s’ha de prendre amb enorme
prevenció: l’evolució del preu del petroli, que a hores d’ara
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arriba a un sostre molt elevat que té més a veure amb
moviments especulatius i polítics d’aquesta crucial matèria
primera que amb una escassetat real en la capacitat productiva.
La fortalesa de l’euro sobre el dòlar suavitza els impactes sobre
les economies europees, tot i que es tensiona a l’alça el procés
d’inflació. L’equació entre preu de l’energia, fortalesa
monetària europea i necessitat d’exportacions dels líders de la
Unió fan preveure una certa contenció en els tipus d’interès,
malgrat el repunt inflacionista. Aventurar més seria agosarat i
poc responsable; per això cal ser cautelosos front els avatars
que pot experimentar l’economia internacional en els propers
mesos, tot i que Balears manté, com deia, amb dades objectives
un panorama tranquilAlitzador en relació a altres indrets. 

No obstant això els he de dir que al Govern li preocupa més
com es creix que quant es creix. En economies madures com la
de Balears ens hem d’acostumar a obtenir dades de creixement
més moderades però qualitativament més solvents. Aquesta
distinció entre el com i quant no és gens trivial, ja que les
nostres previsions descansen sobre una major recuperació del
sector serveis front a l’alentiment del de la construcció i un
èmfasi precís sobre unes infraestructures de caire eminentment
social.

Val a dir que aquesta lectura conjuntural no eludeix,
emperò, la consciència que l’economia balear manifesta també
problemes de tipus estructural que no es poden arraconar. El
primer és la caiguda de la productivitat; aquest és tal vegada el
vector més evident, fruit de la pauta de creixement que té
l’economia illenca, molt intensiva en força de treball. En el cas
de Balears es produeix, a més a més, un avanç demogràfic
rellevant de l’ordre del 30% entre 1999 i 2007, amb importants
fluxos d’immigració; aquest factor juntament amb el retrocés
del PIB han provocat una pèrdua de capacitat productiva per
càpita, segons aportacions de diferents organismes públics i
privats. El segon vector és l’existència de competidors cada cop
més forts en l’àmbit internacional del turisme de masses, el que
nosaltres hem anomenat com a destinacions emergents
consolidades: Turquia, Croàcia, Egipte i Tunícia entre d’altres;
això fa que Balears hagi de centrar la seva vessant de
competitivitat en la qualitat, atès que no es pot competir per la
via dels preus, un concepte aquest de la qualitat que cal
emplenar de contingut; per a nosaltres es tracta de majors
proteccions ambientals dels nostres primordials actius
econòmics -el paisatge el més rellevant-, la millor dotació de
serveis públics i l’aposta clara per la consolidació d’un capital
humà més format i capaç. Un tercer factor cabdal té a veure
amb el metabolisme socioeconòmic balear establert a partir
d’indicadors biofísics. Les externalitats econòmiques són
elevades a les nostres illes, fruit d’un model de creixement
territorialment expansiu, de manera que hom especifica un
dèficit ecològic força remarcable. 

Una vegada observat aquest panorama econòmic un altre
gran element, com anunciava al principi del meu discurs,
esdevé cabdal. Em referesc a l’herència que ha rebut aquest
govern. De les riqueses en serà l’amo un hereu, deia Horaci,
però en nosaltres aquesta categoria d’hereu es concreta en
l’esfera economicofinancera en una situació altament
preocupant per mor de dos factors seminals: primer, les
desviacions pressupostàries generades per una mala gestió en
àmbits concrets de l’Administració pública i, segon, un

forassenyat procés d’endeutament generat per imprudències
financeres i per jocs malabars pressupostaris que han nodrit de
manera circular el creixement del deute públic. No la voldríem,
senyores i senyors diputats, aquesta herència, no voldríem ser
uns hereus tan penalitzats, tot contradient així el gran poeta llatí
que abans he evocat, i els exemples que es poden posar són
nombrosos. És suficient que sàpiguen que les desviacions en la
construcció de les carreteres arribaren en molts casos al 300%,
que obres com el metro han conegut desviacions de 60 milions
d’euros, que el Palma Arena passà de 39 milions a 72 milions
executats, i que en àrees sensibles com la sanitat o l’educació
s’han generat desviacions enormes, de 102 milions i de 57
milions d’euros respectivament, una pèssima gestió que ha
portat uns resultats que condicionen de forma draconiana
l’exercici que s’obre el 2008. Tot plegat ha promogut que el
Govern hagi formalitzat l’elaboració d’auditories externes per
concretar l’abast de tots aquests despropòsits.

Quant al deute les ràtios són ilAlustratives, i provenen del
Banc d’Espanya en el seu darrer butlletí estadístic: 1.783,2
milions d’euros de la comunitat autònoma, als quals cal afegir
1.000 milions i escaig d’euros corresponents a empreses
públiques, fundacions i consorcis; tot plegat una xifra que
ronda els 3.000 milions d’euros. Això suposa una ràtio de deute
sobre el PIB del 6,7% quan el 2003 era del 3,5. El deute s’ha
multiplicat per 2,5, de manera que Balears se situa ara mateix
com la tercera comunitat autònoma més endeutada de tot l’Estat
en termes per càpita.

Senyors i senyors diputats, els he de dir clar i llampant que
no critic que una economia pública s’endeuti per acarar els seus
compromisos de govern; el que és insensat és que ho faci
perquè computa com a ingressos partides fictícies sense
compromís de despesa per part de l’Estat, tal i com s’ha fet a
Balears els exercicis 2006 i 2007. Aquest maquillatge
econòmic per amagar el deute s’ha revelat ineficaç: el deute es
destapà i els jocs malabars s’han esvaït. El govern anterior va
haver de fer front a un pla de sanejament 2006-2008 que ha
incomplert de forma clamorosa; a més la Sindicatura de
Comptes s’ha encarregat de posar el dit a la ferida, tot
denunciant aquestes pràctiques imprudents que nosaltres no
hem seguit de cap manera en el pressupost del 2008, pràctiques
imprudents, senyores i senyors diputats, que delaten un cop més
una gestió ineficient, presidida per una cridanera imprudència
financera i que entrebanquen en paralAlel el tancament de
l’exercici 2007.

Aquest, senyores i senyors diputats, és el nostre context
objectiu, tangible, avalat per dades de tota mena provinents no
només de l’esforç del mateix govern sinó també d’altres entitats
i institucions. Sobre ell treballam de valent des de principis de
juliol amb uns eixos bàsics de referència que quallen en el
pressupost de l’any 2008 i que ara els detall a partir de quatre
grans compromisos de política econòmica.

Primer, l’avanç de les polítiques socials. Tot i l’activa
dinàmica econòmica és un fet constatat que Balears disposa
d’escàs capital públic, fet reconegut per tota una potent
literatura econòmica. Les polítiques del Govern s’han
d’adreçar, per tant, a corregir aquests desequilibris en les
corresponents partides pressupostàries. La decisió del Govern
a l’exercici 2008 és impulsar aquelles polítiques que facilitaran



564 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 15 / 27 de novembre del 2007 

 

la vida diària de la població, el que nosaltres hem anomenat
infraestructures silencioses, per contrastar-les amb les
sorolloses o renoueres, com vulguin, pròpies de la legislatura
anterior, i que redundaran en els nivells de benestar directe de
les persones. Per exemple salut apuja el seu pressupost un
10,22%; educació, un 15,39%; afers socials, un 13,30%; i
habitatge i obres públiques, un 102,50%, amb una aposta ferma
per la millora de les xarxes secundàries, que és on es produeix
el 70% dels accidents a les nostres illes. En termes reals i no
nominals, és a dir, descomptat la inflació, aquestes conselleries
pugen amb escreix, més del 6%, com es pot comprovar. La
confrontació amb els exercicis anteriors és irrefutable, la clara
orientació social pressupostària és inequívoca, de manera que
prop del 70% del pressupost del 2008 es canalitza en termes
reals i no només nominals a polítiques de caire clarament
social.

Segon, millora de les condicions de competitivitat. El
Govern persegueix amb el pressupost 2008 fomentar l’ocupació
i augmentar la internacionalització de les nostres empreses, així
com impulsar la recerca, el desenvolupament i la innovació.
Seguim així una de les premisses del filòsof Emilio Lledó,
doctor honoris causa de la nostra universitat, per cert, quan
afirma que la riquesa d’un poble no és la del seu sòl sinó la del
seu cervell. Així el capítol d’R+D+I creix un 33% en relació a
l’any anterior. Són aquestes inversions clarament de futur, que
fugen del curt termini i que s’emmarquen en coordenades
estratègiques, reclamades al seu torn per organitzacions
sindicals i empresarials. El 2008 ha de ser, així mateix, un any
en què es concreti el pacte per la competitivitat, l’ocupació i la
cohesió social a les nostres illes, les bases del qual se signaren
el passat dissabte, un gran acord entre l’administració i els
agents econòmics i socials i que afectarà tots els sectors
econòmics.

Tercer, l’aposta pel transport públic; això s’especifica en els
programes de mobilitat, tant amb l’opció clara per la xarxa
ferroviària, amb un augment del 73% per a la Conselleria de
Mobilitat, com amb les millores -i subratllo el concepte de
millores- de les carreteres i de plans de mobilitat tant a
Mallorca, com a Menorca, Eivissa i Formentera. Aquestes
infraestructures, més respectuoses amb el medi ambient, ha de
facilitar un benefici efectiu en les comunicacions intrainsulars.

Quart, un millor equilibri territorial i una major
sostenibilitat; s’han de gestionar de manera més eficients els
actius ambientals amb noves polítiques adreçades a la
sostenibilitat territorial i assignar majors recursos als ens
territorials. L’any vinent s’iniciarà aquest camí amb gairebé un
20% d’augment del pressupost de la Conselleria de Medi
Ambient, i un increment de la dotació dels consells insulars del
8,59%. 

Hem de remarcar, senyores i senyors diputats, el marcat
caràcter inversor del pressupost. En el decurs del 2008 el
Govern de les Illes Balears invertirà un 28% més que l’any
anterior; la inversió arribarà d’aquesta manera a 709 euros per
habitant, fet que suposa un increment del 25,8% en relació al
2007. La inversió sobre el PIB passa així del 2,27% el 2007 al
2,83% el 2008, si es vol mesurar d’aquesta forma. Aquest
esforç de la inversió pròpia és només una peça de la política de
finançament en la qual treballam intensament. 

Recordem, perquè és fonamental per al present i el futur
d’aquesta comunitat, quina és l’estructura bàsica de l’edifici de
la política de finançament. En primer lloc, les inversions de
l’Estat a Balears a partir de la lletra emanada de l’Estatut; en
segon terme, la Llei de règim especial, en la qual treballarem
durant els propers mesos; finalment el tan necessari nou model
de finançament autonòmic, tema central. En aquest respecte, i
per tal d’unificar esforços crucials, estenem la mà des del
Govern a tots els grups polítics, inclòs el PP, tot seguint la línia
de colAlaboració en temes diguem-ne d’Estat amb l’oposició,
encetada tot just fa una setmana pel president Antich amb la
presidenta del PP a les Illes Balears.

Hem transitat amb èxit sobre el primer dels factors
anunciats, el de les inversions de l’Estat. L’acord amb el
Ministeri d’Economia i Hisenda, aplaudit pels agents socials i
econòmics, patronals i sindicats, sintetitza una inversió no
inferior a 2.800 milions d’euros executats en els propers 7 anys,
que són acumulables d’un any a un altre si no s’executen, és a
dir, ho reiter un cop més, no es perd ni un sol euro. 

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

El model de finançament autonòmic conforma una tercera
peça cabdal, sobre el qual el Govern treballa des de la mateixa
entrada del nou equip. El document estratègic que hem enviat
al Ministeri d’Economia i Hisenda, que és la tercera proposta
concreta rebuda pel Govern central, posa l’accent sobre el
vector de població a l’hora de calcular els recursos que
necessita la comunitat. 

Una altra característica general d’aquest pressupost i que
marca l’estratègia d’impuls a la productivitat de la qual parlava
a l’inici de la meva exposició és l’augment de les partides
destinades a recerca, innovació i desenvolupament tecnològic,
així com les dirigides a nodrir actuacions que pretenen reforçar
la competitivitat del nostre teixit productiu. Per això aquest
govern invertirà en la generació de capital humà que
contribueixi a la consolidació d’una estructura investigadora
potent; el nostre objectiu és aproximar les dades relatives a
R+D+I a les variables mitjanes estatals, comptant per això amb
la necessària implicació de la iniciativa privada. En aquests
moments el percentatge d’R+D+I sobre el nostre PIB és del
0,28%; un objectiu immediat per al 2008 és que aquest
percentatge arribi al 0,40%; som conscients que encara tenim
un llarg camí per recórrer, però pensam que aquest esforç va en
la direcció correcta per tal de situar Balears en paràmetres més
homologables en relació al seu entorn. 

Un dels principals centres d’operacions de les actuacions
institucionals en aquesta matèria ha de ser el parc tecnològic de
les Illes Balears, el Parc BIT, el qual encabirà, juntament amb
la universitat i les infraestructures sanitàries amb forts
components de recerca, cada cop més la investigació
competitiva. Des de la desclassificació de sòl residencial que
aquest govern va anunciar fa algunes setmanes amb l’objectiu
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de generar més sòl terciari per a empreses tecnològiques,
passant per la construcció del centre per institut de recerca que
s’iniciarà l’any vinent amb el cofinançament de la Unió
Europea, o l’impuls de la incubadora d’empreses, juntament
amb la constitució de la futura bioincubadora, són nombroses
les iniciatives que aquest govern està ja duent a terme per tal de
convertir el Parc BIT en un autèntic pol generador d’innovació,
on les empreses privades que ja estan instalAlades o ho faran en
un futur immediat trobin l’atmosfera econòmica positiva i les
sinèrgies adients per generar coneixement. Aquesta és una idea
embrionària de districte econòmic potent en què el sector
públic i privat es donin la mà tot formant clusters productius de
coneixement, emulant així exemples equiparables a d’altres
indrets espanyols i europeus.

Altres projectes concrets que se situaran el 2008 i
cristalAlitzaran en el decurs d’aquesta legislatura al si del Parc
Bit són el Centre d’Investigacions Turístiques i el Sistema
d’Observació Costanera de les Illes Balears, dos potents motors
d’investigació de primera fila que enllacen la recerca bàsica,
l’aplicada i els grups de treball vertebrats en institucions
rellevants, com el Centre Superior d’Investigacions
Científiques, la Universitat i l’Institut Mediterrani d’Estudis
Avançats. En aquesta mateixa línia la signatura molt recent
d’un conveni entre el Ministeri de Defensa i el Govern de les
Illes Balears per a la cessió de la fortalesa de la Mola, que
aglutinarà un centre d’investigació d’excelAlència, constitueix
un altre exemple prou eloqüent d’aquesta voluntat de
colAlaboració profitosa entre el Govern central i el de les Illes
Balears. Així mateix amb el nou pla de ciència i tecnologia, que
es començarà a dissenyar el 2008 i es perllongarà fins al 2012,
volem que les nostres illes siguin no només competitives en
serveis sinó avançades també en investigació. 

Però qualsevol pla cap a una vertadera societat del
coneixement passa per la implantació d’una política
tecnològica valenta i eficaç. Aquesta política ha de fer front a
dos reptes cabdals en aquesta legislatura: primer, l’aplicació de
la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics, i, segon, el calendari de l’encesa de les emissions
digitals de televisió i consegüentment l’apagada analògica. Així
doncs una línia d’actuació fonamental serà el desenvolupament
del Pla estratègic de telecomunicacions, que haurà de tenir com
eix central fer que la nostra comunitat autònoma es converteixi
en capdavantera en determinats indicadors, com ara l’accés de
les llars illenques a la televisió digital o el percentatge de
persones amb accés de banda ampla a la xarxa global a preus
comparables als europeus. 

Tenim previst redissenyar el portal de la comunitat
autònoma i continuar treballant en la construcció del portal
multiadministratiu, amb els objectius estratègics d’incorporar-
hi el major nombre possible de tràmits personals i empresarials,
d’establir vies interactives de comunicació amb la ciutadania
per conèixer els seus suggeriments i queixes, i també
d’estimular processos de democràcia electrònica. Finalment cal
fer una aposta decidida per la difusió i promoció de les TIC
entre els sectors més exposats a l’exclusió digital i pel software
lliure o de fonts obertes, tot perquè millora la competitivitat de
les nostres PIME del negoci tecnològic i ajudi perquè la
societat del coneixement arribi a tothom.

Però, com dèiem, senyores i senyors diputats, els esforços
per potenciar millors condicions a l’economia balear passen per
polítiques transversals que involucren la major part dels
departaments del Govern. Molt especialment, per la seva tasca
en l’articulació de programes cap a la millora de la
competitivitat del nostre capital humà, hem de destacar la
Conselleria de Treball i Formació, que veu créixer el seu
pressupost en un 25% tot encabint el SOIB. A més de fer
actuacions per a la millora de qualitat i productivitat del treball,
aquesta conselleria cerca reforçar la cohesió i la inclusió social,
millorar la formació i aconseguir la igualtat de gènere i
d’ocupació. Entre d’altres instruments, Treball coordinarà,
juntament amb les conselleries d’Economia, Hisenda i
Innovació i Turisme, amb la formació de tres meses
específiques i sota el lideratge directe del president, el ja
esmentat pacte de competitivitat, on participaran tots els agents
socials d’aquesta comunitat. Però també són fonamentals en
aquest context les seves actuacions contra la sinistralitat
laboral, l’impuls d’un sistema de responsabilitat corporativa i
la renovació del Pla d’ocupació. 

Tenint en compte l’afirmació anterior, que la formació del
capital humà i social és bàsic en tots els aspectes, econòmics,
socials i formatius, aleshores és fàcil comprendre com
l’actuació de la Conselleria d’Educació i Cultura juga un paper
cabdal. És per aquest motiu que el seu pressupost s’incrementa
en un 15% respecte a l’any anterior i té un caràcter
eminentment inversor. En aquest sentit destacam l’engegament
del Pla d’escoletes, al qual es dedicaran 3 milions d’euros, per
actuar des de la primera infància. Així, les actuacions de
millora de les dotacions d’equipaments i materials docents i la
creació de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar seran
altres factors d’inversió i de dedicació per part de la
conselleria.

En la línia de posar a l’abast de la ciutadania de les illes els
instruments necessaris per caminar cap a la societat de la
informació, allà on la participació és fonamental, la Conselleria
de Presidència encetarà el primer pla de participació ciutadana
a les Illes Balears, mitjançant el qual s’establiran els
mecanismes necessaris perquè els ciutadans participin de forma
real i efectiva en les polítiques públiques i desenvoluparà
programes d’informació i atenció a la ciutadania. El seu torn de
millora de la qualitat dels serveis públics, com ara el el II Pla
de qualitat dels serveis. El pressupost d’aquesta conselleria
puja un 9%.

Per la seva banda, les iniciatives de la Conselleria de
Turisme, el pressupost de la qual augmenta un 24% cap el
foment de la competitivitat de les Balears com a destí,
consistiran en actuacions de suport al sector privat, per tal
d’afavorir l’augment de la qualitat de l’oferta complementària
i de les pròpies zones turístiques. L’actuació ferma contra
l’oferta turística fora de normativa, l’inici de les obres del Palau
de Congressos de Palma, amb un partida de 10 milions d’euros
i l’impuls de la promoció de les marques comercials: Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, especialment en els mercats
emergents i convergents cap a la política econòmica de la Unió
Europea, com ara Polònia, Txèquia, Bulgària, o Rússia.
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Quant a la conselleria a la qual represent, la d’Economia,
Hisenda i Innovació, a més de les polítiques de recerca,
innovació i desenvolupament tecnològic ja detallades, és la
responsable de la posada en marxa l’any vinent de l’Agència
Tributària de les Illes Balears. Un instrument cabdal que es
recull a l’Estatut i que ha de facilitar l’accés dels administrats
a l’administració tributària. També s’ocuparà de la creació d’un
instrument de coneixement rigorós de la realitat de la
comunitat, l’Institut Estadístic de les Illes Balears (IBESTAD),
que començarà la seva activitat en el nou any. El seu primer
gran objectiu és engegar el primer Pla d’estadística de les Illes
Balears el proper any. 

No podem oblidar que les millores econòmiques des de
l’esfera pública han d’arribar no només als sectors serveis, sinó
també al sector primar. La Conselleria d’Agricultura i Pesca en
serà la responsable amb un Pla de desenvolupament rural que
impulsarà la innovació tecnològica, millorarà també la
competitivitat del sector agrari i pesquer, afavorirà la
incorporació de joves i garantirà el relleu generacional. El
pressupost d’aquesta conselleria augmenta un 8%.

També la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, que
veu créixer el seu pressupost en un 17,5%, destina importants
recursos a projectes de sostenibilitat i innovació. D’una banda
impulsarà projectes d’energies renovables, com ara la
conversió d’un abocador en parc d’energia neta i línies de
foment de l’eficiència energètica, tan del sector públic com el
privat. D’un altre cantó, des de la Direcció General de
Promoció, que disposarà de gairebé de 19 milions d’euros,
donarà suport a la modernització i internacionalització de les
empreses de Balears i crearà una nova línia d’ajut per facilitar
la inversió en R+D+I.

Però cap d’aquestes polítiques tendria sentit sense la
protecció del nostre principal actiu, el paisatge i el recursos
naturals. Per això la Conselleria de Medi Ambient gestionarà
l’any que ve un pressupost que és un 20% superior a de l’any
en curs. Entre d’altres iniciatives destacam el seu Pla de
qualitat de l’aigua potable, les inversions per a la millora de la
gestió de residus i depuradores, a les quals instalAlarà el
tractament terciari. L’ambiciós pla per reforestar els boscos. I
l’estratègia balear contra el canvi climàtic, un tema, els ho
assegur, que ens ho prenem seriosament.

L’altra conselleria responsable de fer polítiques rellevants
d’aquesta comunitat és sens dubte la de Mobilitat i Ordenació
del Territori, la qual combina aquesta funció amb una altra
primordialment social. Aquest departament, amb gairebé 100
milions d’euros de pressupost, es crea per formar un model
propi de transport a les illes sostenible, segur, accessible, eficaç
i amb vocació de servei públic i per materialitzar criteris
territorials de contenció. A l’àrea del transport públic,
fomentarà el transport colAlectiu a través d’ajudes a la inversió,
efectuarà noves inversions en infraestructures ferroviàries i
impulsarà el transport marítim amb descomptes del 50% per als
residents i el 39% addicional per a residents de Formentera en
els seus viatges a Eivissa.

Quant a la Conselleria d’Interior, que creix un 12%, el seu
projecte principal està en l’inici de gestions per a la creació de
la futura policia autonòmica, impulsar la nova llei i fer el
projecte de les seves noves instalAlacions. A més, elaborarà un
mapa de riscs de les Illes Balears. En relació a la formació dels
treballadors de l’administració de la comunitat, que se gestiona
des de l’EBAP, amb una partida de gairebé de 8 milions
d’euros, impulsarà el coneixement de llengües, fomentarà la
inserció laboral de les persones amb discapacitat i millorarà la
capacitació del personal dedicat a emergències i protecció civil.

I si la generació d’una societat competitiva és, com hem
vist, l’eix vertebrador de la política d’aquest Govern, no ho és
menys assegurar-li el major benestar. En aquesta línia
augmenta en més d’un cent per cent el pressupost de la
Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques per què pugui
realitzar, en coordinació amb la Conselleria de Mobilitat i
Ordenació del Territori, el Pla inversor en carreteres
secundàries i el seu ambiciós Pla d’habitatge de les Illes
Balears, amb actuacions com el foment del lloguer, la
rehabilitació dels barris, l’augment del patrimoni del sòl públic
i l’estructura de l’oferta per tal de facilitar habitatges per a
joves i famílies amb rendes baixes.

A més de les àrees d’Educació i Habitatge, la Salut és sens
dubte l’eix d’actuació eminentment social, amb un creixement
de més d’un 10% en la seva partida, la Conselleria de Salut i
Consum té la responsabilitat de gestionar una tercera part del
pressupost de la nostra comunitat. Des d’aquest departament es
durà a terme la construcció i millores de les infraestructures
hospitalàries i d ‘atenció primària, com el nou hospital de
referència i el nou Hospital d’Eivissa. A més, es crearà
l’Agència de Salut Pública, amb l’objectiu principal de
coordinar i integrar els diferents dispositius assistencials. En
l’àmbit del desenvolupament de les tecnologies de la
informació a la gestió i d’aquesta forma demostrant com de
transversals són totes les polítiques de generalització de les
TIC, la Conselleria de Salut estendrà a totes les illes la
implantació de la recepta electrònica i la història clínica
electrònica. També inclourà noves prestacions com ara la
fisioteràpia domiciliària per a persones amb problemes de
mobilitat, la podologia per a persones amb diabetis i malalts
vasculars i la dispensació de la píndola de l’endemà. 

L’atenció a la joventut és una de les tasques de la
Conselleria d’Esports i Joventut, àrea que experimenta un
augment del 3%. Aquest departament crearà l’Institut Balear de
la Joventut, per tal de defensar els drets dels joves, donar suport
als seus processos d’emancipació, impulsar la promoció
sociocultural i fomentar la participació i l’associacionisme
juvenil. A més, aquesta conselleria optimitzarà l’esport a les
illes potenciant esdeveniments esportius i impulsant programes
de formació de l’Escola Balear de l’Esport, entre d’altres
actuacions.

Per la seva banda, la Conselleria d’Afers Socials, Promoció
i Immigració, que encarna de forma eminent l’acció social
d’aquest Govern, veu créixer el seu pressupost en més d’un
13%. A l’exercici de la seva responsabilitat sobre la integració
social de les Illes dedicarà 47 milions d’euros a l’atenció a la
dependència i potenciarà la formació per a l’atenció de la
immigració i a l’atenció a la dependència. Així mateix,
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impulsarà un pacte per la immigració i un observatori de la
immigració a les Illes Balears, tot per facilitar la integració de
les persones immigrades quan arribin a les illes. Una acció
central d’aquesta conselleria serà desplegar la Llei de
dependència, amb una dotació de recursos propis de 14 milions
d’euros, als que cal afegir una xifra semblant provinent de
l’Estat. Tot un ambiciós programa inversor senyores i senyors
diputats, de millora dels sectors socials més modests, però que
involucra al seu torn de forma transversal tot l’espectre de la
nostra societat. A més, crearà un Observatori del Menor en la
línia d’actuacions per vetllar pels drets dels infants i
adolescents. I elaborarà un Pla director de cooperació que
prioritzarà les ajudes cap a països que originen immigració cap
a les nostres illes.

Com a tancament i resum del detall del pressupost de
despeses, el subtotal de les conselleries, de les quals tot just
acabam de desgranar les seves principals actuacions, perquè
totes elles han presentat els pressuposts en comissió, arriba als
2.938 milions d’euros. Aquesta xifra representa un 88,4% del
total dels pressuposts de la nostra comunitat per al 2008 i
experimenten un augment del 16,8% sobre l’exercici anterior.

El subtotal del Parlament i òrgans dependents arriba als
21,5 milions d’euros, la qual cosa representa el 0,65% del
pressupost i un increment de l’11,8%.

El subtotal de serveis comuns baixa un 2,32%, amb una
despesa de 136 milions d’euros.

També baixa el subtotal d’entitats autònomes un 12%, fins
a 55,7 milions d’euros. 

Les transferències als ens territorials apugen un 5,14% més
que el 2007 i representen un total de l’1,68% del total del
pressupost de la comunitat. En aquest respecte, permeti’m que
assenyali també unes pinzellades, uns comentaris breus, sobre
les principals línies pressupostàries territorialitzades. 

L’illa de Mallorca rebrà l’any 2008 un volum de recursos
superior als 500 milions d’euros, dels quals gairebé 94 milions
es dirigiran específicament a la ciutat de Palma. Algunes de les
inversions rellevants a destacar es refereixen a Habitatge i
Obres Públiques, amb 56,41 milions d’euros. Medi Ambient,
amb 97,83 milions d’euros. I Educació i Cultura de 31,52
milions d’euros. Amb un increment de gairebé el 37% sobre el
2007. Sembla que és una dada força important.

L’illa de Menorca accedirà a 120 milions d’euros, amb una
inversió important al dic de Ciutadella de 25 milions d’euros.
L’àrea de Medi Ambient serà la més beneficada amb 40,72
milions d’euros. Es fa doncs una aposta ferma, equitativa a una
illa que no sempre tengué un tracte favorable en anteriors
exercicis.

El Govern preveu destinar a Eivissa un volum de recursos
superiors a 120 milions d’euros, amb un esforç inversor per
part d’Habitatge i Obres Públiques de l’ordre d’uns 25 milions
d’euros. Alhora, es plantegen millores en els serveis sanitaris,
amb una inversió propera als 10 milions d’euros, tot destacant
el projecte del nou hospital, les reformes dels quiròfans de Can
Misses i nous centres de salut. S’invertiran així mateix 16,54

milions d’euros en temes ambientals i uns 10 milions d’euros
per a la millora de centres educatius públics.

Pel que fa a Formentera, es destinen recursos per valor de
15 milions d’euros. El Consell de Formentera percebrà en
concepte de competències transferides una partida de 8 milions
d’euros per garantir el seu correcte finançament, tot seguint així
la política del Govern, que ja ha adjudicat fa poques setmanes
recursos a aquest consell per engegar la seva posada en marxa.

En relació als ingressos, el gruix de l’estructura de
finançament de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
concretament el 53%, prové del sistema de finançament, amb
1.762 milions d’euros i un creixement del 14% sobre l’any
anterior. El rendiment dels tributs cedits nodrirà la comunitat
de gairebé 802 milions d’euros, un 24% del total dels nostres
ingressos i amb una progressió a l’alça del 16%. Mentre que el
rendiment dels tributs propis generarà 49 milions d’euros,
quantitat que suposa l’1,48% del total d’ingressos i un
increment del 4,6% en relació a enguany.

El deute, amb un total de 413 milions d’euros, té un pes del
12,4% del total d’ingressos del pressupost, tot incorporant les
amortitzacions. L’endeutament net que configuram en el
pressupost 2008 és de 371 milions d’euros, dels quals el 80,6%
es consagren a fer aflorar factures en els calaixos, desviaments,
desajustaments pressupostaris dels exercicis anteriors i
compromisos adquirits per l’anterior Govern. I la resta, com no
pot ser d’altra forma, a impulsar polítiques econòmiques
pròpies.

Respecte les mesures tributàries aplicables l’any 2008, que
estan incloses en el projecte de llei d’acompanyament, podem
destacar el següent. Quant a l’IRPF s’adapten les mesures
vigents a la nova delimitació terminològica i de contingut,
derivada de la Llei 35/2006, de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels
impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre
el patrimoni, particularment pel que fa al nou concepte de renda
subjecte a gravamen que es regula a l’article 15 de la llei
esmentada. Així mateix, de la deducció vinculada en terrenys
integrats en determinades àrees protegides, s’inclouen els
espais amb rellevància ambiental, regulats a la Llei autonòmica
5/2005, del 26 de maig.

Pel que fa a l’impost sobre el patrimoni s’introdueixen per
primera vegada dues mesures que afecten directament a aquest
impost. Primer, s’actualitza l’import nominal del mínim accent
establert a la normativa estatal, que passa de 108.182,18 euros,
mínim general, a 120.000 euros. A més, s’augmenta
substancialment pel que fa a contribuents discapacitats,
150.000 euros, respecte els contribuents discapacitats amb un
grau de minusvalidesa psíquica igual o superior al 33% i
inferior al 65%. I 300.000 euros per als contribuents
discapacitats que tenguin un grau de minusvalidesa física,
psíquica o sensorial igual o superior al 65%. El nombre de
potencials beneficiaris d’aquesta mesura fiscal beneficiosa és
de 32.500 persones.
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En segon terme, es deflacta l’escala del gravamen en el 2%,
que és el mateix percentatge que en relació a l’escala del
gravamen de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques,
es preveu justament en el projecte de llei de pressuposts de
l’Estat per a l’any 2008. Seria adequar mesures tributàries en
funció de la normativa legal.

Quant a l’impost sobre successions i donacions, es
modifiquen preceptes de la Llei 22/2006, de 19 de desembre,
de reforma de l’impost sobre successions i donacions, amb la
finalitat de solucionar algunes deficiències puntuals, advertides
en el text vigent. Així mateix, com a millora fiscal s’incrementa
l’import de la reducció en les donacions dineràries de pares a
fills, o d’altres descendents, per a l’adquisició del primer
habitatge habitual. En aquest sentit de 30.000 euros es passa a
60.000 euros. I de 42.000 euros, en el supòsit de discapacitats,
es passa a 90.000 euros.

Pel que fa a l’impost sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats, s’estableix una millora en relació a
l’aplicació del tipus reduït del 3% en la modalitat de
transmissions d’immobles que hagin de constituir l’habitatge
habitual del contribuent menor de 36 anys, o discapacitat amb
un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%. Aquest
efecte s’augmenta en el cas de tributació conjunta de l’IRPF de
27.000 a 30.000 euros, el límit de renda per poder gaudir del
tipus reduït.

En relació a famílies nombroses, s’incrementen aquells
límits de 18.000 a 24.000 euros, en el cas de tributació
individual i de 27.000 a 36.000 en el cas de tributació conjunta
d’IRPF.

Tenint en compte totes aquestes modificacions i novetats
incloses en el projecte de llei respecte les mesures aplicables en
matèria tributària als residents de les nostres illes, cal destacar
que l’import dels beneficis fiscals per a l’any 2008 és de 96
milions d’euros, que afecten els tributs cedits totalment o
parcialment per a l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes
Balears i al cànon de sanejament d’aigües.

Senyores i senyors diputats, “les conviccions són
esperances”, com deia el poeta Bertolt Brecht. En aquest
respecte les nostres conviccions resten recollides en aquest
projecte de pressupost, la política concreta, un pressupost clar,
transparent, que no amaga artificis comptables, que fa emergir
problemes que hem rebut sense voler, que pretén corregir si
més no una part gens menyspreable dels desajustaments que
s’han generat en el passat recent. Sense renunciar emperò a fer
política econòmica. Que planteja un reconeixement d’ingressos
ajustat i creïble i que infereix un creixement econòmic
acceptable, sustentant sobre bases força diferents a les
anunciades a la legislatura anterior, en la que el creixement, no
ho oblidem, es bastí sobre un alt consum territorial i una
agressió inequívoca sobre els nostres actius ambientals que
identifiquen la qualitat del nostre producte turístic. I aquestes
conviccions generen les esperances que en aquest petit país és
possible créixer d’una altra forma, no pensant tot just en el curt
termini, sinó albirant sobretot el futur de les generacions
venidores.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Manera.

Acabada la intervenció del conseller, passarem a la defensa
de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari
Popular i defensada pel Sr. Francesc Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Siguin les meves primeres paraules
en aquesta tribuna de solidaritat amb el món de la informació
i molt especialment als amics del Diari de Balears per la
pèrdua de Magdalena Soler, tristament desapareguda en un
accident de trànsit ahir horabaixa i que lamentam, estic segur,
tots els membres de la cambra.

Quan venia a escoltar aquesta interessant dissertació del
conseller i que amb tots els respectes i simpaties li dic que
pareixia més una lliçó magistral, en qualque moment esperava
l’arribada del mític i llegendari Don Pep, l’ordenança de la
Facultat de Dret que entrava i deia: “es la hora”. I quan ja
s’aproximava aquest temps d’una hora, és quan el conseller ha
baixat de la tribuna després de la seva dissertació. Venia cap
aquí i no sabia molt bé amb quins termes introduir la nostra
intervenció en aquest debat quan he vist que la Batlessa de
Palma, Aina Calvo, mantenia el cristià costum de penjar el
retrat de’n Ramon Llull a la façana de Cort el dia del patró del
beat. I això m’ha recordat una cita de la retòrica nova de
Ramon Llull que deia una cosa com que perquè les paraules
siguin comprensibles i amables han de ser dites des de la pau,
l’harmonia i la bona intenció. Per cert, Sra. Consellera, vàrem
editar l’any passat una magnífica reedició de la retòrica nova a
través de l’Institut d’Estudis Baleàrics i li recoman i aconsell
que faci remetre a tots els diputats i així ho podran conèixer,
perquè ho paga realment.

Però venim avui aquí a fer un dels debats certament
important, el debat dels pressuposts de la nostra comunitat i
naturalment hem escoltat amb molta atenció les paraules del
conseller, el que no lleva que nosaltres ja de l’anàlisi que
havíem fet dels números d’aquesta comunitat, de la presència
de tots els consellers en comissió allà on ens han explicat els
seus pressuposts, les seves polítiques, ja haguéssim fet una
valoració que ens duia, no només a impulsar una esmena a la
totalitat a la llei d’acompanyament, sinó també als números
pressupostaris i també al voltant de 500 esmenes parcials que
avui es presentaran a la cambra dins el període reglamentari i
que seran debatudes conseqüentment a la comissió i després en
el plenari. Nosaltres pensam que aquests números no són els
que corresponen als interessos generals de la comunitat i per
això presentam aquesta esmena a la totalitat.

Aquests pressuposts no són fills de l’interès general. I no
són fills, en el nostre parer, ho dic amb perdó, d’un sol pare,
sinó de molts de pares. Aquests són fills d’un acord i d’un pacte
que va arribar ja a la seva exasperació el dia de la pròpia
presentació dels pressuposts davant l’opinió pública. No vull
deixar de citar aquell extraordinari gag, que consisteix que el
matí presentam els pressuposts, però no els podem presentar,
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l’horabaixa els tornam presentar, però no sabem molt bé si els
presentam. Tot, naturalment culpa del Partit Popular, no en
faltaria d’altra! I de l’herència, de la qual després també en
farem un petit comentari. 

Per tant, aquests són uns pressuposts que molt
legítimament..., no discutesc la legitimitat, discutesc el conjunt
de la paternalitat, es corresponen a un intercanvi de decisions
polítiques, molt legítimes, insistesc, entre diversos grups que
conformen la majoria. Aquí hi ha naturalment uns interessos,
unes intencions i unes polítiques que desenvolupen persones
distintes que pertanyen a partits polítics distints que han de
desenvolupar aquestes polítiques. Per tant, això ha fet que
aquests no siguin exclusivament un pressuposts basats en
qüestions d’interessos vistos des de la globalitat, sinó que tenen
una vessant sectorial. I si féssim un repartiment de percentatges
per partits polítics, veuríem amb molta claredat que si sumam
del conjunt dels pressuposts qui més creix són els dels BLOC,
els consellers del BLOC són els que tenen major creixement,
seguidament dels d’Unió Mallorquina i en darrer lloc els del
Partit Socialista. Aquesta seria una divisió percentual per blocs
i que naturalment el conseller no ha fet.

I pas a intentar fer una pinzellada d’alguns aspectes, perquè
jo crec que l’estructura, si no m’equivoc, que ha fet el conseller
és molt correcte. Primer, situació econòmica. Després, herència
rebuda, com ens trobam realment les coses. I després ha fet una
intervenció adreçada a explicar departament per departament
el que es farà. Això me pareix correcte com a plantejament,
però he de dir que de les dues primeres discrep, com ara
explicaré i de la tercera després també faré un comentari.

De la situació econòmica, jo voldria recordar alguna dada
que ho paga en aquests moments dur aquí. L’any 99 el
creixement de les Illes Balears era d’un 6,3 i l’any 2003 només
vàrem créixer un 0,3. I ens trobam que l’any 2007, que vàrem
fer una previsió de 2,9; s’accepta com a bo que tancarem amb
un 3,1. Per tant, un període de creixement, un període
d’expansió, un període de millora econòmica. Però és que vostè
ja ha dit avui que fa una previsió a la baixa, ho ha dit i ja ho
havíem llegit dins la documentació que hi ha en els pressupost.
I estima el creixement en un 2,8. És a dir, ja hi haurà un
decreixement respecte el tancament que hi haurà enguany. És
a dir, ja començam una fase de decreixement. Hi ha un
concepte que vostè ha utilitzat i que per ventura és molt
acadèmic, però que té molta punta política i és la tranquilAlitat
institucional. Vostè aquí ha presentat les causes econòmiques
des de dues perspectives: exògenes i endògenes i fins i tot hem
pillat, perdó per la paraula, un concepte que és la tranquilAlitat
institucional. La pregunta que ens hem de fer és si la
tranquilAlitat institucional és extensible a la tranquilAlitat dels
ciutadans, a la tranquilAlitat de les economies domèstiques i a
la tranquilAlitat dels ciutadans que cada final de mes han
d’intentar fer front als seus deutes.

Jo crec que el comportament del mercat europeu es prepara
i conjunturalment es mostra en certa manera recessiu. Però
també em preocupa especialment el mercat espanyol. No
perdem de vista que una gran part dels turistes, una gran part de
la gent que ve aquí a estiuejar pertany al mercat espanyol i està
dins les mateixes condicions d’increment de la inflació, com
s’ha dit i com es repetirà d’aquí un moment, dificultat per

afrontar les noves estipulacions sobre crèdits hipotecaris. És
veritat que són condicions externes, exògenes, no és vostè que
ha posat el tipus en el 4%, és el Banc Central Europeu i al final
haurem de fer el que digui el Banc Central Europeu. Però sí
que és veritat que això té un impacte damunt les economies
familiars i damunt les economies que intenten arribar a final de
mes, com el té la cistella de la compra, l’increment dels preus,
aquest vertader impost encobert que és la inflació que fa que
béns de consum molt rellevants, molt importants i necessaris
s’enfilin cada vegada més i dificultin fer front a tot això.

Clar, el creixement dels turistes és un dels elements que
comptam com a clau per veure quin creixement podem tenir.
Només li pos un exemple, l’any 2005 havíem tengut 11,2
milions de turistes, 1 milió més que l’any 2002. Després vàrem
començar un decreixement que vàrem atribuir a l’11 S, de les
torres bessones, a l’esfondrament de les torres bessones. Però
resulta que països com Turquia, amb majoria musulmana, han
tengut un creixement tots aquests anys i no només competidors
externs, competidors interns com Andalusia, Catalunya, País
Valencià, han tengut també un creixement aquests anys.
Havíem estat nosaltres, en definitiva, els que havíem decrescut.
A l’octubre del 2007, pas a parlar només d’una pinzellada de
la inflació, hem tengut una variació interanual del 3,6, el propi
ministre Solbes ha reconegut aquest repunt com a molt negatiu
per a les economies i a Balears, que seguim un puntet un
poquet per sota de l’Estat, amb 3,2 hem notat també aquest
increment.

Per tant, el nostre punt de vista quin és? Taxes de
creixement econòmic que ja es plantegen com a de baixa, que
baixarem d’un 3,1 a un 2,8 almenys amb les previsions, llavors
veurem com liquidam l’any. Menor creixement del tema
serveis, menor creixement de la contractació, de la construcció
i de tots els sector econòmics que van darrera la construcció. I
renda familiar amb més dificultats, per tant comprenc que
vostè, i a més increment de l’IPC, comprenc que vostè pugui
parlar aquí d’una situació que millora, però sobretot de la
perspectiva de la denominada tranquilAlitat institucional.

L’atur creix, és un fet indiscutible i innegable que si collim
els quatre darrers mesos d’atur que tenim hi ha el juliol, 1.079
més aturats que el juliol de l’any passat; l’agost 2.562 més que
l’agost de l’any passat; el setembre 2.496 més que el setembre
de l’any passat i l’octubre 3.579 més que l’octubre de l’any
passat, per tant aquest és un indicador, un més. Jo no vull fer ni
presentar aquí situacions dramàtiques ni tremendes, però vull
discrepar, Sr. Conseller, amb tot el respecte del món, d’aquesta
visió optimista que vostè ha presentat de solvència de la nostra
economia, de solvència de l’economia espanyola i de la balear
en el seu conjunt, la qual, al nostre parer, planteja molts dubtes
que vostè no veu o que no ha fet seus.

Vostè presenta aquí uns pressuposts que creixen un 15%,
amb un creixement de quasi un 3 i diu que l’endeutament és de
471 milions d’euros; nosaltres estimam que si es fa la
comptabilitat, no amb el sistema europeu de comptabilitat SEC,
sinó es fa el conjunt consolidat d’endeutament ens anam a 516
milions d’euros, que és, en definitiva, un 189% més que
l’anterior pressupost. Mai abans en aquest Parlament, en
aquesta comunitat, no s’havia presentat un endeutament
d’aquest volum, d’aquestes característiques, això convé dir-ho,
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sobretot perquè alguns aquí han fet discursos extraordinaris
sobre la mala política que suposa en determinats moments un
endeutament.

Parla vostè també, segon apartat, en què ha clarificat vostè
el seu discurs, primer una situació econòmica, problemes
exògens, problemes endògens, no em puc estendre més perquè
em queda poquíssim temps; segona part, herència rebuda.
L’herència rebuda és, com vostè sap, sempre té un actiu i un
passiu, naturalment que hi ha coses que estan malament, coses
que han de millorar, coses que s’han de reparar, factures i
deutes; però també hi ha grans actius: vostès han trobat 16
obres públiques importants construïdes i en funcionament;
vostès han trobat tota una sèrie de centres escolars i centres de
salut en funcionament; vostès han trobat molts més turistes que
quan vostès se n’anaren d’aquest govern, quan el pacte de
progrés va deixar aquest govern. És a dir, vostès han trobat un
creixement econòmic molt millor que quan se n’anaren
d’aquest govern fa cinc anys, per tant també ha de comptar
l’actiu, també ha de comptar les coses bones que s’han fet aquí
i les coses que hi ha aquí.

Perquè clar, vostè parla amb molta alegria de la tècnica que
consisteix a inflar els ingressos simulant crèdits, simulant
doblers que no existeixen, però bé, qualsevol reconeixerà que
si vostè té un conveni de carreteres i li anulAlen per decret, i li
anulAlen una ordre ministerial per decret i vostè posa un litigi,
perquè té tota la raó, i aquesta terra té tot el dret a rebre
aquestes inversions, és completament legítim que això ho
compti vostè en positiu, com a una cosa que més tard o més
prest rebrà.

(Aplaudiments)

Per tant, això sí que és, Sr. Manera, fer joc malabar
pressupostari, no és ver?

Respecte de la gestió tots tenim coses a contar, jo he deixat,
per desgràcia, damunt el pupitre, damunt l’escó, tots els
greuges i desgràcies que nosaltres varem trobar quan arribàrem
al govern, no venia amb la intenció de parlar d’aquestes coses;
jo només diré una cosa que em va passar a mi, el Sr. Mesquida
per ventura ens estarà escoltant que era qui feia el pressupost
llavors, voldria recordar que quan jo vaig arribar a la
Conselleria d’Educació no estava pressupostat el quart
trimestre del sou dels funcionaris, que no són 2, són 2.000,
alerta, no estava -perdona?-, no estava pressupostat el sou dels
funcionaris en els pressuposts del meu departament, però si
això és la veritat, escolti.

(Remor de veus)

I si vol que parlem de les herències rebudes, parlarem, però
també en parlarem no només en termes de passius sinó d’actius;
també trobarem que ens trobàrem fet d’obra pública, que ens
trobàrem de millorar la nostra economia i situació quan
arribàrem al govern i què hem deixat i què han trobat vostès
quan han arribat ara una altra vegada al govern, perquè
aquestes coses s’haurien de mirar des de la seva globalitat.

Com a conseqüència d’aquest endeutament i com a
conseqüència d’aquests pressuposts, que és contradictori, per
cert, amb la posició que vostè va sostenir en el Consell de
Política Fiscal i Financera de l’Estat el juliol, en què va dir, que
va donar suport a l’acord que les Illes Balears tenguessin un
resultat d’un 0,25 de superàvit del PIB regional, vostè li va
donar suport amb la seva votació en aquell consell aquesta
decisió, presenta aquests pressuposts que són evidentment
contradictoris amb aquesta posició, i ens aboquen, i jo li deman
que ho expliqui si és que no és així, li agrairia que ho explicàs,
si abans del 31 de gener, cridats per l’autoritat econòmica, ens
veurem obligats a presentar un pla de sanejament que
significarà més imposts, que significarà generar més ingressos
i que significarà rebaixar despeses, i no sé molt bé si anam per
aquest camí, perquè la despesa corrent d’aquests pressuposts
creix un 18%, la despesa corrent creix un 18%. I els alts càrrecs
també creixen prou i també tenen un percentatge de crescuda
naturalment per damunt del 3% del que creixen la resta de
funcionaris.

Per tant, m’expliqui si aquesta és una conseqüència, els
ciutadans tenen dret a saber-ho, a la qual ens veurem abocats
ben aviat. Haurem, per tant, de preveure més ingressos i menys
despeses, veurem com ho feim.

Per ventura era oportú presentar un pressupost un poquet
més prudent, amb un poquet menys de creixement i un poquet
menys d’endeutament, perquè estam, a més, davant un any en
el qual molt possiblement es plantejarà, a nivell d’Estat, la
revisió de la situació dels recursos que arriben a les Illes
Balears; es replantejarà la situació de la nostra finançació. I
aquí, a més, també vull dir que el Partit Popular vol fer feina
conjuntament amb les demandes de tots els ciutadans de les
illes Balears per obtenir una millor finançació, sabem que un
sistema exclusivament capitatiu és un sistema que ens ha anat
perjudicant i que sempre ens perjudicarà amb el moviment que
tenim aquí, amb les anades i vengudes que tenim aquí. Per tant,
llanç la idea que nosaltres estaríem sempre disposats a donar
suport a aquesta qüestió.

Voldria parlar d’altres coses, però no tendré temps, per tant
passaré directament, com que no puc parlar de tots els temes
que vostè ha plantejat de tots els departaments, doncs donaré
només una pinzellada, els altres que no es molestin per favor,
de qüestions de caràcter social, perquè vostè és qui ha vengut
aquí i ha bravejat, ha bravejat aquí dalt i ha dit que aquests
pressuposts tenen una claríssima irrefutable orientació social,
això ha estat el que vostè ha dit a la seva intervenció. Bé, jo li
he de dir que nosaltres discrepam d’aquesta qüestió, en parlaré
trenta segons, si m’ho permet la presidenta, del departament
d’assumptes socials.

Si és que no acomplim ni el 0,7% de cooperació, si és que
vostès no acompleixen ni la Llei de cooperació, si la consellera
ho sap i ho va reconèixer a la seva compareixença dins la
comissió, aquests pressuposts, Sr. Conseller, no acompleixen
l’objectiu del 0,7 de cooperació. Nosaltres farem una esmena
sobre aquesta qüestió, esper que l’acceptin, esper que l’admetin
i puguem arribar a aquest justíssim 0,7, al qual vostès
escatimen 2 milions d’euros, no seria tan difícil arribar-hi.
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Però és que aquests mateixos pressuposts d’acció social són
els que incompleixen la Llei d’autonomia personal i
dependència, però d’una forma molt considerable. Per tant,
aquí ens trobarem amb una situació que no sé com resoldrem,
perquè falten més de 20 milions d’euros per poder atendre el
que la llei determina per donar ajuda als invàlids, als grans
invàlids, a la gent que la llei ha permès que tenguin aquesta
ajuda, la qual és molt legítim que tenguin i que naturalment
l’han de reclamar i la reclamaran, i nosaltres, com a poders
públics, tenim l’obligació de donar-los-ho. Per tant, deixi'm que
digui que, seran més bons o més dolents els pressuposts socials,
però irrefutables me pareix que són poc.

El departament de sanitat, deixi'm fer una pinzellada, és un
departament que és dels que menys creix dins el conjunt i
segurament és el que més hauria de créixer, perquè tots sabem
aquí dins que els números no ens arriben i tots sabem aquí dins
que tenim factors de despesa i factors de creixement dins la
sanitat, com és la despesa farmacèutica, que se’ns dispara any
rera any per la millor medicació, pels majors costs de
medicació. Per tant, aquest és un pressupost que arribarà a final
d’any amb moltes dificultats, és a dir, no arribarà.

També una pinzellada, si m’ho permeten, d’educació.
Voldria dir que aquí s’explica que es farà un gran esforç a
construir nous centres educatius, però no és això el que veiem
reflectit en el pressupost de l’IBISEC; o ho explica vostè d’una
manera un poquet més clara que la consellera o ens quedarem
realment pensant que el que hi ha és el que està escrit
específicament a l’IBISEC, i que no hi haurà ni plurianualitats,
ni cessions de crèdits que complementin aquest pressupost.
Això no ho va explicar, jo ho torn demanar perquè és un tema
que té un contingut social molt ampli. Com el de crear 2.000
places d’escoleta, no es crearan 2.000 places d’escoleta, se
subvencionaran 2.000 places, la qual cosa no és el mateix -això
és el que ens va explicar la consellera a la compareixença, si no
és així, doncs ben bé, i ens ho torni explicar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fiol, vagi acabant.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Acab, Sra. Presidenta, ara mateix. Per no parlar de l’enfora
que queda el departament del programa electoral del PSOE en
aquesta matèria i que bé, pàgina 27 si ho vol consultar, en fi, no
enfora, a la meitat, de moment, a la meitat, tenim temps per
millorar, a això venim, que aconsegueixi millorar.

Jo, senyores i senyors diputats, tenia moltes altres coses per
contar, però comprenc que estam constrenyits i que la
generositat de la presidenta convida que acabi; jo crec que quan
es formulen aquests gran números de la comunitat, quan ens
reunim aquí per discutir aquestes qüestions, doncs naturalment
ens hem de demanar l’impacte que tenen damunt la ciutadania,
no només si hi ha o no hi ha tranquilAlitat institucional i les
coses estan més o menys ben presentades, això puc comprendre
que sigui així; ens hem de demanar si els dependents arribaran,
si la gent arribarà a final de mes, si l’economia millorarà, si
tendrem creixement o no tendrem creixement; si hi haurà més
atur, aquests números creixents de l’atur que li he contat, si hi

haurà més atur d’aquí a un any quan acabi l’exercici que ara
començarà, si estaran les coses millors, si els ciutadans de les
Illes Balears estaran millor o no estaran millor.

Perquè clar, aquí parlam de coses de vegades un poquet
difícils d’explicar, d’infraestructures silencioses i d’altres
coses, però vostès han heretat una realitat que és la que és, amb
els seus defectes, que jo no neg ni negaré, però també amb les
seves virtuts, les quals vostès amb molta freqüència obliden i
passen per alt. M’agradaria per tant que aquest sigui comprès
com a l’oposició que té el Grup Popular damunt aquesta
qüestió i per tant aquest és el plantejament d’aquesta moció,
d’aquesta esmena a la totalitat dels pressuposts, la qual,
naturalment, des de la perspectiva dels interessos generals, des
de la perspectiva dels ciutadans, des de la perspectiva del que
interessa realment a la gent del carrer, ens demanam si
acompleixen aquests objectius o no.

I pensam que no. Per això hem posat en peu aquesta esmena
i per això l’hem presentada, per això la defensam i per això
demanam que votin a favor d’aquesta.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Sr. Manera, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Fiol, a veure, a vostès quan els interessa miren cap endavant i
quan els interessa miren cap endarrera, jo també ho comprenc
això, això ho feim més o menys tots, però és que vostès són
particularment obstinats a quan no els convé dir que miren cap
endavant. Vostè em treu una legislatura, dues legislatures
anteriors i, a més a més, li he de dir, amb tot el respecte, que
s’equivoca totalment, perquè clar, dir que el 1999-2003 les
torres bessones varen ser importants i no esmentar dades
crucials, reconegudes per tot el món de l’economia, com la crisi
alemanya i la crisi a Gran Bretanya, vaja, és que és no entendre
l’economia com funciona, no entendre sobretot els clients
principals que tenen les Illes Balears en relació amb el turisme
de masses. Entre el 1999 i el 2003, a partir del 2002,
concretament, 2002 és un any de recessió a Alemanya, amb una
taxa d’atur molt alta i amb pèrdua important en la capacitat de
consum, cosa que no passa de cara al 2008, on les previsions de
creixement del consum, per això els donava aquesta xifra del
creixement del consum del 2,3 al 2,4, seran positives i seran
amb augment. Per tant, no interpretin la crisi d’una altra
manera, perquè avui en dia cap economista seriós diu el que
vostè ha dit aquí, cap economista seriós diu això.

Això de la tranquilAlitat institucional, nosaltres pensam que
amb dades objectius, no únicament, i ho he dit jo, no únicament
amb dades del Govern sinó amb dades d’altres institucions,
d’Exceltur, de la gran patronal, de l’Associació de Promotors
Immobiliaris, etcètera, informes fins i tot de companyies com
Standar & Poor’s indiquen amb claredat que la situació, fins i
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tot immobiliària, a les Illes Balears és menys perillosa,
permeti’m aquesta expressió que la que es pugui produir a
altres indrets, i situen problemes severs a altres comunitats
autònomes molts més alts que els que puguem tenir aquí. Hi ha
un informe recent, de 9 de novembre del 2007, de 9 de
novembre, d’Standar & Poor’s que indica aquesta situació de
l’economia balear en relació, en concret, amb el mercat
immobiliari.

La inflació a les Illes Balears, l’esperada, és un 3,2%, 4
dècimes per sota de l’esperada a l’Estat espanyol. És evident
que els preus pugin, és evident, Sr. Fiol, és normal que els
preus pugin, amb una tensió inflacionista que afecta per arreu,
però parlam d’unes dades d’inflació, tant a nivell europeu com
de l’Estat espanyol, com de les Illes Balears, unes dades
d’inflació que no són disbaratades, és absolutament normal
quan es produeix un increment tan notori dels preus de les
matèries primeres, com és el petroli, que és una peça cabdal, i
nosaltres ho hem dit en el nostre discurs, i quan es produeixen
problemes en sectors estratègics, com pot ser el sector
immobiliari.

La contractació a la comunitat autònoma no ha deixat de
créixer en aquests mesos, no ha deixat de créixer. Les dades de
Seguretat Social, palesen, fins i tot amb dades d’octubre, un
rècord d’afiliats de més de 500.000 afiliats, mai no havíem
tengut aquest registre d’afiliació de Seguretat Social a casa
nostra. I l’augment de l’atur, bona part d’aquest està molt
relacionat de forma directa amb efectes estacionals.

No negarem que el sector de la construcció experimenta un
aterratge suau, ho hem dit, no hem amagat mai aquesta
condició. A les meves compareixences, a les quals vostès han
assistit, el Sr. Tadeo i vostè mateix, han pogut sentir aquestes
paraules, hi ha un aterratge suau d’aquest sector, no ho negam,
ho diu tothom, no seríem tan cecs de no negar aquesta
evidència. Però la creació de llocs de treball és potent en
aquesta comunitat autònoma i la prova tangible, evident,
permeti’m una altra vegada l’expressió, irrefutable, és que hi ha
més de 500.000 persones en el règim de la Seguretat Social a
la nostra comunitat autònoma.

Bé, Sr. Fiol, això del deute, què vol que li digui del deute,
Sr. Fiol? Això del seu deute és que la Sindicatura de Comptes
els ho va dir, que estaven fent malament els pressuposts, que
estaven imputant ingressos que no tocava; que estaven generant
ingressos ficticis, això els ho va dir la Sindicatura de Comptes,
no ho diu aquest conseller. Vostès imputaren el conveni de
carreteres quan el tenien recorregut i sabien que era difícil
cobrar-lo; un ingrés que no se sap si es cobra, per prudència
pressupostària no s’imputa als ingressos, s’aflora com a deute.
I vostès imputen ingressos al principi de l’exercici i aflora al
final, que és el que ens passa a nosaltres ara, ens afloren,
perdonin l’expressió, tots aquests “pufos”, a finals del 2007,
clar, perquè no estaven contemplats amb ingressos d’una
manera real. Nosaltres hem posat ingressos de forma real, de
forma realista, revisi els ingressos i veurà com estan subjectes
així, tant a la política tributària com a altres capítols que
afecten els ingressos, exceptuant el tema del finançament, el
qual, com vostè sap, té un altre circuït, que és el Consell de
Política Fiscal i Financera.

Miri, el 2003, deute CAIB-SEC, Sr. Fiol, 2003, 868 milions
d’euros, 2007 deute CAIB, 1.783, un increment de multiplicar
per dos el deute. Vostè vol ficar les empreses? Cap problema,
200 milions el 2003, 878 el 2007, multiplicà per 4,4 el deute de
les empreses públiques. Total, 2.661 milions d’euros front
1.000 milions de l’any 2003, és a dir, vostès han multiplicat per
2,5 el deute. I si a més incloem aquí compromisos no disposats
en pressupost, això és molt greu, compromisos no disposats en
pressupost, que vostès ho varen fer, el deute s’enfila als 3.000
milions, multipliquen per 2,7. Què m’explica de deute, Sr.
Fiol? Què m’explica de deute, si vostès l’han multiplicat
gairebé per 3 en una legislatura! Si vol que parlem del deute del
1999-2003 estic disposat, li puc explicar també, és fàcil
d’entendre; però entre el 2003 i el 2007, vostès varen
multiplicar gairebé per 3 el deute en CAIB i en empreses
públiques.

El tema que vostè me comenta del Consell de Política Fiscal
i Financera, no tenc cap problema de reconèixer que vàrem
aprovar aquesta disposició, acabàvem d’aterrar a la conselleria
i vàrem aprovar aquesta disposició. Però no tenim cap
inconvenient a parlar en el Consell de Política Fiscal i
Financera que és impossible acomplir el que hem conegut de
les xifres públiques, és impossible complir un estat de
superàvit. Home, sí, és possible, imputant ingressos ficticis, així
és possible, es pot fer perfectament; si injectam 300 milions
d’euros del conveni de carreteres i 500 del deute històric, no hi
haurà cap dificultat; però això no és seriós, això no representa
una política seriosa en termes pressupostaris.

El 0,7. El 0,7, a la partida concreta, a la Llei de cooperació
efectivament dels pressuposts, la partida concreta que afecta la
Direcció de Cooperació, s’arriba al 0,64%. Al 0,7 s’arriba a
partir d’altres recursos, com sempre sol passar en aquestes
partides, com passa a les partides d’I+D+I, on no tot es
concentra a la Direcció General de Recerca. Vostès tenen
partides d’R+D+I a distints centres de despesa i d’inversió, al
0,7 s’arriba amb escreix, s’arriba amb tranquilAlitat, per dir-ho
més suaument, amb les partides corresponents, concretament a
la Direcció General de Cooperació i a altres partides que
afecten la cooperació. De totes maneres jo li vull dir una cosa,
en execució, perquè l’important d’això no és el que es
pressuposta, és el que s’executa, en execució del 0,7, Sr. Fiol,
vostès varen executar el 0,4, el 0,5, i moltes partides ...

(Alguns aplaudiments)

... i moltes partides, jo n’hi diré només dues: lloguer de
limusines i IB3, dues partides que sortiren del 0,7.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

Dues partides que sortiren del 0,7, és que quan es diuen les
coses s’ha de saber el que es diu, Sr. Fiol. I en aquest cas
l’execució és també innegable; quina execució es va fer
d’aquesta partida? Un nou maquillatge pressupostari per quedar
bé davant el Parlament, però en el capítol d’execució les coses
es descolAlocaren, per dir-ho suaument.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 15 / 27 de novembre del 2007 573

 

Educació, que vostè comenta. La consellera, jo tenc els seus
resums de les seves exposicions, com tenc la de la resta de
consellers, va explicar que es farien inversions amb diferents
sistemes per construir centres, per valor de 40 milions d’euros.
El Pla d’escoletes, per exemple, la consellera el presentarà el
dissabte, dia 1; de manera que hi ha un exercici no únicament
teòric, sinó concret, de presentació d’aquest pressupost i de
l’execució concreta en aquestes partides.

Finalment, jo li diria una cosa, jo li he fet una diagnosi
econòmica prudent, manejant informació de tota mena, vostès
plantegen sempre, no ho diré amb aquest to, però, o no ho vull
dir amb aquest to, però plantegen sempre situacions molt
tremendistes, aquí sembla que aquest govern ha entrat i tot
s’esbuca, no hi ha confiança empresarial, els tipus d’interès
poden pujar, afortunadament vostè ha dit que no és culpa meva
això, tant de bo!, perquè evidentment no ho és. Ni és culpa
meva això ni altres qüestions que tal vegada vostès imputen,
però el que li venc a dir és que la situació econòmica, el context
econòmic de la comunitat autònoma és tranquil, és
esperançador, no exempt dels problemes que poden sacsejar les
economies europees o les economies internacionals, arribant
fins als Estats Units, evidentment, nosaltres som a una
economia internacionalitzada, l’economia regional més
internacionalitzada de totes, segurament. Per això és tan
important que els registres que ens arriben de la World Travel
Market o d’Alemanya i Gran Bretanya siguin tan positius,
perquè vol dir que les nostres previsions no són agosarades.
Més encara, nosaltres corregim a la baixa el creixement del PIB
que vostès varen situar en el 3,1, nosaltres el corregim a la
baixa 3 dècimes, perquè precisament som prudents de cara a
aquesta situació.

Per tant, jo intentaria ajustar-nos el més possible a la
realitat, ja que vostès plantegen una esmena a la totalitat perquè
els pressuposts no s’ajusten a aquesta realitat. Jo pens,
sincerament, que s’hi ajusten i que plantegen una situació
d’inversió molt diferent de la seva i amb un estat general, amb
unes coordenades generals positives per a l’economia balear.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, pel Grup Popular,
té la paraula el Sr. Fiol, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, en fi, deixi'm que
contesti algunes de les coses que vostè ha dit. Està bé, en fi, jo
naturalment no som economista i faig un plantejament
purament polític, però avui he descobert una nova veritat: el
creixement de l’atur durant el juliol, l’agost i el setembre no
afecta l’estacionalitat, no té res a veure amb l’estacionalitat, no
té res a veure amb el sector del turisme? Jo crec que aquí s’està,
i no fent tremendisme, aquí ens trobam que aquest atur no és de

l’estacionalitat, aquest atur que li he explicat jo que creixia
aquests darrers mesos en comparació amb l’any anterior, no té
res a veure amb l’estacionalitat, són els mesos de temporada
alta.

Però evidentment indicadors n’hi ha molts, no hem parlat
del preu del barril de Brent i de quina manera impactarà
damunt les economies i damunt el transport aeri, que és una
clau del futur, dels nostres clients, dels nostres turistes, no hem
parlat d’aquestes coses; naturalment, elements per posar
damunt la taula n’hi ha moltíssims, i jo no vull fer
tremendisme; tot el contrari, jo el que vull és, escolti, tothom
pugui conèixer les diverses cares de la veritat. I nosaltres
pensam que la veritat institucional que avui ha explicat vostè
aquí, ho ha d’admetre, perquè per això hi ha aquest Parlament,
no es correspon amb la realitat que la gent percep al carrer. És
l’únic, per resumir-ho d’una manera, que li he volgut dir, això
és l’únic que realment li he volgut dir.

Vostè no m’ha contestat l’única pregunta que realment li he
fet, jo només li he fet una pregunta, en realitat, he explicat
coses, he opinat, però li he demanat només una cosa, i vostè no
m’ha volgut contestar o no se n’ha recordat de contestar-me; li
torn demanar, perquè vostè té un altre torn per tancar aquest
debat ara: digui'm si ara, vostè ha reconegut que varen votar
uns objectius que no es podien acomplir perquè no coneixien
la realitat -ha vengut a dir- amb la qual s’havien trobat, perquè
acabaven d’arribar; molt bé, jo accept això, no hi ha res a dir,
però varen votar uns objectius que no s’acompliran, molt bé;
ara, la pregunta és si aquests pressuposts més això que vostès
varen votar ens aboquen a fer un pla de sanejament i de quina
manera repercutirà aquest pla de sanejament damunt les
economies dels ciutadans de les Illes Balears? Està entesa la
pregunta? El cèntim sanitari, sí, sanitari, el famós cèntim
sanitari; la modificació dels trams autonòmics dels imposts,
etcètera, vostè ens expliqui, digui, no, no afectarà; bé, o sí,
afectarà i haurem de presentar un pla que consistirà en això,
dels quals vostès en són culpables, ja ho ha dit, ho pot tornar
dir si vol, dels quals vostès són únics culpables, nosaltres. Molt
bé, la qual cosa no és ver, per altra banda, perquè ara també
faré un comentari, perquè clar, vostè diu: miren el passat quan
els interessa; clar, i vostè mira el futur quan no l’interessa
parlar del passat, però estarem sempre en aquesta situació.

Escolti, jo què vol que li digui? Vostè ha citat aquí el tema
d’acció social i ha dit que les factures es gastaven en contractar
limusines. No serà una empresa que es diu Limusina Bruselas
o era una limusina? Això no ho sap vostè, i per a mi ha ficat la
pota, però és igual, perquè n’hi ha d’altres ...

(Alguns aplaudiments)

... n’hi ha d’altres que el 0,7% s’ho gastaren en anar a Porto
Alegre, al Fòrum de la Solidaritat, o sobrevolant amb una
avioneta els Grans Llacs, perquè de tot això sí que hi ha
factures, Sr. Manera, d’això sí que hi ha factures.

(Alguns aplaudiments)
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Per no parlar de pactes socials que aquí es varen contreure
amb personal sanitari, però que no es pressupostaren. Aquests
acords són els millors, aquests acords, aquests són els bons
acords, els que un es fa la foto i firma i millores retributives i
no sé què i tal, però llavors, quan arriba l’hora de la veritat,
però és que no ho havíem posat en els pressuposts, el següent
que pagui. Aquesta és la realitat que també hem trobat aquí. A
mi em sap greu parlar d’aquestes coses, però és vostè que ens
du a aquest debat.

Li he de dir que la nostra visió de la situació econòmica i
d’aquests pressuposts relacionats amb ella, és que nosaltres -i
ho dic amb tots els respectes- haguéssim apostat per una
expressió més prudent de menys endeutament, aquesta és la
nostra opinió, de menys creixement, davant un any que és un
any que pot ser de transició, és un any en què hi ha unes
eleccions de caràcter nacional que tenen un impacte sobre tota
la situació de totes les comunitats, per què enganar-se i per què
negar-ho?, hi pot haver un canvi de govern, tan de bo que hi
fos!, que fins i tot hi ha polítiques econòmiques dins els que
postulen aquest canvi de govern adreçades a la rebaixa
impositiva, a una reforma fiscal amb profunditat, la més
important que s’ha fet mai dins la democràcia, o continuarà el
Sr. Zapatero, si guanya i té majoria, fantàstic, i el Sr. Solbes de
rebot, que ja s’ha dit que continuarà, i ha dit ell que si és de
vicepresident, sí, que només juga a vicepresident, i això està bé,
perquè diu “jo sí, però de vicepresident, si no, no jug”. És una
broma, però està molt bé, així sabem per on aniran els tirs.

Bé, jo crec que davant aquest any de tantes complexitats, de
tants dubtes sobre ..., perquè clar, la dada de la inflació, del
rebot de la inflació que és tan recent, no sabem quin impacte
tendrà els propers mesos, jo no ho sé, vostè que està molt més
assabentat que jo, que té molta més informació, per ventura ho
sap, jo no ho sé, però tenc la sospita que les economies més
modestes, les economies que ho passen pitjor i algunes que no
ho passen tan malament acabaran per passar-ho malament, és
a dir que hi ha un empitjorament de l’escenari econòmic,
aquesta és la impressió que nosaltres tenim i tant de bo que ens
equivoquéssim, tan de bo que no fos així! 

Naturalment nosaltres pretenem que aquests pressuposts no
s’aprovin, però comprenem que, com he dit abans, aquests són
fills no d’un sol pare -i insistesc que em perdonin l’expressió-,
sinó d’un conjunt d’interessos variats que s’han de comprendre
i s’han de respectar, però no tenen per què coincidir i al nostre
mode de veure no coincideixen amb els interessos generals
d’aquesta comunitat.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. En torn de contrarèplica, té la paraula el
Sr. Conseller d’Economia.

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

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Molt concretament, anant al bessó del que diu el Sr.
Fiol, el tema de l’atur; l’atur s’ha produït en aquests mesos en
el sector de la construcció estrictament, d’una manera
absolutament aclaparadora en el sector de la construcció, no en
el sector dels serveis ni al sector hoteler, ni en el sector del
turisme, s’ha produït en el sector de la construcció. Per tant, sí
que podríem dir que d’alguna forma té un grau d’estacionalitat
important en aquests moments. El sector de la construcció ha
estat el que ha generat aquest repunt de la taxa d’atur que no
s’ha vist, repetesc una vegada més, acompanyat d’una reducció
dels contractes en el mercat laboral de les nostres illes.

En el tema de l’energia, estic d’acord amb vostè, a més ja
ho he dit en el meu discurs, és un tema en què hem de ser
cautelosos, l’increment del barril de petroli és un tema en el
qual hem d’estar expectants i veure com evoluciona
efectivament aquesta situació i de quina forma pot repercutir.

El tema del Pla de sanejament que vostè em diu, és evident,
haurem de fer un pla de sanejament, però això jo ja ho he dit,
ho torn a dir, no hi ha cap dificultat. Haurem de fer un pla de
sanejament, però el pla de sanejament, Sr. Fiol, no es
contempla en pressupost ara, evidentment, ni en llei
d’acompanyament, evidentment; això s’ha de discutir en el seu
àmbit i aquí hi ha factors de negociació que hem de tenir en
compte amb el Govern central, tenint en consideració la
situació de la nostra comunitat autònoma. Clar, és que vostè em
demana si posarem més impostos, no ho sé, segurament no,
segurament no, hem de treballar en la línia, precisament, de no
pujar la pressió fiscal. Per cert, ja que vostè esmenta el Sr.
Solbes, jo li esmentaria el Sr. Rajoy, quan promet davallades
d’impostos i no sabem d’on retallarà les despeses, perquè
m’imagín que les mantindrà. En aquest tema la demagògia està
servida, Sr. Fiol, per una banda o per una altra, però en aquest
cas a mi també m’agradaria que vostès, i perdoni que li faci la
pregunta directament a vostè ara, encara que no sigui el
procediment, però la reflexió que faig és, si vostè, ja que invoca
el vicepresident econòmic, jo l’invoc el president del seu partit,
si vostès davallen impostos, com afectarà la comunitat
autònoma això?, s’ho han plantejat?, a nivell d’ingressos,
d’IRPF, per exemple, o d’IVA, com repercutirà això, perquè
això és important de cara al model de finançament, sí, home, sí,
no, no riguem, poca broma amb això, poca broma. Fins i tot el
governador del Banc d’Espanya diu que anem alerta amb
aquesta qüestió; el governador del Banc d’Espanya, a la seva
compareixença al Senat va dir “anem alerta amb aquesta
qüestió, no prometin coses que són irrealitzables”. 

I després, finalment, li faré una cita, perquè vostè em diu
que el pressupost s’hauria d’haver ajustat, hauria d’haver estat
prudent, no hauria d’haver estat expansiu, etc. Mirin, cito
textualment: “són uns pressupostos que van cap al dèficit zero
el 2008, perquè l’economia va bé, ja podem anunciar el dèficit
zero per al 2008. Senyores i senyors diputats de l’oposició,
vàrem fer un pla amb tres anys de dèficit i ja anunciam que el
2008 gràcies a la millora de l’economia no serà necessari
acudir al dèficit, perquè els ingressos cada pic per l’activitat
econòmica augmenten. Per tant, estam en la línia correcta,
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l’economia va bé, l’any 2008 es podran fer uns pressupostos
sense dèficit”. Sr. Fiol, el 2007 vostès sabien que el pressupost
imputava ingressos ficticis i deien això al Parlament, deien
això, això ho digueren dia 21 de novembre del 2006.

(Aldarull a la sala)

Vostès el 2008 haguessin fet el mateix, el mateix, haguessin
dit que no hi havia dèficit, que el dèficit zero era el 2008 i
haguessin fet el mateix de sempre. Standar & Poor’s en el seu
rating davalla la qualificació a la comunitat autònoma per la
seva gestió, Sr. Fiol, per la seva gestió, perquè el 2003 el rating
d’Standar & Poor’s puja doble A positiu, cosa que no havia
passat mai, amb el conseller Mesquida, que era el paradigma de
l’endeutament, amb vostès, de doble A positiu han passat a
doble A. És a dir que el seu rating, amb aquesta magnífica
gestió que vostès diuen que varen fer de tota mena, va davallar.
Nosaltres intentarem que això no ens passi, però això és el que
deien en el debat de pressuposts del 2007, el que deien era
això, i segurament jo he de preveure que continuarien
mantenint el mateix discurs, aquest discurs de pirotècnia
pressupostària, de posar ingressos que no toquen, d’inventar-se
partides i campi qui pugui. Això és el que s’ha fet i, per tant, el
nostre és un pressupost realista, aflora les coses des del primer
moment i no recull aquests tipus d’amagatalls que vostès varen
fer servir durant molt de temps.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Grups que vulguin intervenir, amb
el torn a favor de l’esmena? Sr. Mayans i Serra, té la paraula
per un temps de set minuts i mig.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Senyores diputades, senyors diputats.
Per analitzar d’una manera global, com pertoca avui, i per fixar
posició respecte de l’esmena a la totalitat del Partit Popular, cal
fixar-se en les xifres globals, però evidentment també en la
distribució per seccions, és a dir, per conselleries, i d’una
manera especial, pel fet de ser comunitat autònoma pluriinsular,
en la distribució territorial, és a dir, per illes.

Com es pot apreciar, amb aquests pressuposts, no es poden
fer molts d’invents ni es poden fer moltes filigranes financeres
i, per tant, segueixen la mateixa estructura general que els
pressuposts anterior de la comunitat; és a dir, els dos grans
eixos pressupostaris, o sigui les conselleries que se’n duen més
de la meitat dels pressuposts són Educació i Cultura i Sanitat.
Tots els altres grans eixos i totes les altres conselleries no
difereixen molt d’altres pressuposts quant a la seva importància
relativa respecte del total dels pressuposts. Per tant, i és
evident, les necessitats i prioritats de la comunitat autònoma
pluriinsular marquen, més que res, les línies mestres dels
pressuposts, molt per damunt de lleugers enfocaments i visions
polítiques de vegades un pèl contraposades en alguns o molts
aspectes.

Si passam als percentatges de pujada d’aquest pressupost,
tots desitgem, tots, que ens serveixin per aconseguir el
creixement esmentat a les explicacions annexes que el situen en
un 2,8 com també s’ha dit avui en aquesta tribuna. És ambiciós,
molt ambiciós i és superior a l’actual creixement europeu, per
tant és una responsabilitat i una feina que haurà d’aconseguir el
Govern balear actual.

La inversió ha augmentat, però sincerament crec que és
necessari per continuar completant el mapa d’infraestructures
de tot tipus, de tot tipus, que una comunitat autònoma com la
nostra mereix. Per tant, i analitzant aquesta inversió i en els
fons que la suporten, toca dir que a part del finançament extern
i el marcat per l’Estatut, com més sigui millor, i no entraré en
cap tipus de debat sobre aquest tema, crec que tampoc no és
dolent fer un sacrifici relatiu i controlat de tenir un cert
endeutament, evidentment no excessiu per cobrir aquestes
inversions.

Analitzant per conselleries, a part de les dues que sumades
representen, com he dit abans, més del 50% del pressupost,
Cultura i Sanitat, cal dir que algunes destaquen lleugerament
pel poc augment que han sofert, sobretot tenint en compte, per
exemple, que són conselleries que de la seva bona feina depèn
l’estat del patrimoni natural de les Illes, vertader atractiu
turístic de la comunitat, em refereixo, per exemple, a la
Conselleria d’Agricultura que gestiona, com s’ha dit aquí
moltíssimes vegades, el 80% del territori de les Illes, llàstima
que només representi l’1% del PIB, només puja un 8%, és la
que menys puja de totes si exceptuam Treball, que puja un 1%,
segons el quadre resum de la memòria general, ja sé que aquí
el conseller ha dit un 25, però en el quadre resum apareix un
1%.

Passant ja a analitzar la inversió i el desglossament del
pressupost per illes, resulten curioses certes situacions que es
produeixen enguany. La part més important del pressupost,
parlant d’inversions territorialitzades, se l’emporta, sens dubte,
l’illa de Mallorca, on les inversions representen el 42% del
total del pressupost. L’any passat representava el 27,64,
l’augment, tot assumint i tot sabent que és l’illa amb més
superfície i, per tant, amb més necessitats, és espectacular,
suposo, evidentment, que tendrà explicació pressupostària i
lògica. Si l’augment d’inversions a l’illa de Mallorca és del
75%, a Palma ciutat, Palma capital l’esforç inversor és
pràcticament idèntic al 2007. 

Els tants per cent d’inversions que s’emporten les illes de
Menorca i d’Eivissa similar al 2007, un 8% i un 13% respecte
del total; però a causa que en aquesta partida la inversió ha
augmentat un 15%, l’augment absolut a Menorca pot ser més
alt que a Eivissa, augmenta 4,5 milions d’euros, i a Eivissa 1,8
milions. Per tant, després de Mallorca, Menorca sofreix un tant
per cent major d’increment inversor respecte del 2007.

El que no s’entén molt bé és la baixada d’esforç inversor
que pateix l’illa de Formentera, tot sabent que algunes de les
inversions que figuren dins l’apartat indeterminat poden
beneficiar indirectament l’illa menor. I això que es parteix
d’unes xifres ridícules si les comparam amb les de les altres
illes, per tant qualsevol pujada absoluta representaria un tant
per cent brutal de pujada relativa, partim de 2,3, quan Menorca
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parteix de 21 o Eivissa de 37. Formentera baixa respecte del
2007 un 1%, segons quadre d’inversió territorialitzada donat
pel mateix Govern balear.

Analitzant els pressupostos amb més detall i sobretot
analitzant les presentacions que s’han fet a diferents illes, s’han
de fer un parell de consideracions. Es va afirmar que a
Formentera la inversió seria, s’ha tornat a afirmar avui,
4.940.000 euros, d’aquesta xifra, 8,6 milions eren pel fet de
tenir consell propi, la meitat d’aquests 8 eren inversions
necessàries per assumir competències com a consell, i l’altra
meitat per a costs efectius de transferències. Per tant, d’aquests
14,94, si en restam 8,6 en queden 1,1 que són inversions
d’empreses públiques i 2,3, com he dit abans, de conselleries.
Vull afirmar, vull recordar que la inversió del 2007 va ser
d’11.825.000 euros, i llavors encara no teníem consell, el que
sí teníem eren necessitats com tenim ara. D’aquests 11,8 el
2007 7,5 milions pràcticament eren d’inversions d’empreses
públiques, 2,34 de conselleries i 1,6 de transferències de
capital. La diferència inversora, per tant, en empreses públiques
és molt important. Si a la xifra 14,94 li restam l’aportació pel
fet de tenir consell en queden 6.340.000 euros, inversió directa
de conselleries a empreses públiques. Aquesta xifra és
totalment comparable amb la xifra del 2007, quan encara,
evidentment, no teníem consell, per tant comparam 11,82 el
2007 amb 6,34 el 2008. Hi ha un descens del 46%, es miri per
on es miri. Tan de bo que tenim el Consell de Formentera, que
hem tret moltíssimes coses positives, reconegudes per tot aquí,
ha servir perquè enguany arribessin a l’illa 8,6 milions o 8
milions d’euros, benvinguts siguin.

Si feim cas al quadre de la pàgina 53 del tom 1 dels
pressuposts, veim que del 2007 al 2008 l’esforç inversor ha
baixat un 1%, quant del 2006 al 2007 havia pujat un 6,65%.
Això vol dir que el 2006, quan tampoc no teníem consell, la
inversió a Formentera va ser encara més grossa que al 2008.
Evidentment, faré la feina que em toca com a diputat del
Parlament i sobretot com a diputat per Formentera, presentaré
les esmenes que faci falta, que pugui, per intentar que l’esforç
inversor a l’illa sigui el que es mereix, per exemple, superior en
un tant per cent lògic el 2007 i afegint la xifra del Consell de
Formentera.

En resum jo crec, honestament, que el Consell de
Formentera ha de ser un extra, ha de ser un plus, un
extrafinançament, un abans i un després de la situació que
teníem abans, no ha de ser un motiu o una excusa per arribar a
un pressupost un poc més alt que l’any anterior i res més.

Crec que ha estat un discurs tècnic, tan vegada un pèl pesat
pel fet de donar xifres i comparacions massa vegades, però és
que les xifres no enganyen i la feina que ens queda a tots, a uns
més que als altres, és fer la feina que ens han encomanat, que
no és altra que intentar cadascun des del seu lloc parlamentari
i el seu lloc territorial aconseguir el millor per als ciutadans de
les illes.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputats. Grups que vulguin intervenir en
contra de l’esmena? Pel Grup Mixt, té la paraula la Sra. Suárez
per un temps de set minuts i mig.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Senyors i senyores diputats i
diputades. Aquest debat de l’esmena a la totalitat presentada
pel Grup Parlamentari Popular és l’ocasió adient per fer la
valoració dels pressuposts del Govern per a l’any 2008. En la
nostra intervenció argumentarem per què Eivissa pel Canvi
donarà suport als pressuposts i no a l’esmena del Grup Popular.

Des d’Eivissa pel Canvi pensam que els comptes presentats
pel Govern seran, després de la seva tramitació parlamentària,
els millors possibles, els millors que s’hauran pogut fer, la qual
cosa no vol dir que siguin els que més ens haurien agradat. I
deim això perquè aquests pressuposts estan marcats per una
sèrie de condicionants, podríem dir condicionants aliens a
l’executiu.

En primer lloc, el deute deixat pel govern anterior que, com
ha dit el Sr. Conseller, ascendeix a 3.000 milions d’euros. En
segon lloc, pels projectes compromesos de la legislatura
passada que tot i sent projectes que aquest govern no hauria
desenvolupat, per un elemental sentit de la responsabilitat els
haurà de continuar. I finalment per l’insuficient finançament de
l’Estat. Com ja hem dit en altres ocasions, la modificació
d’aquest darrer aspecte, i també ho ha esmentat el conseller,
esdevé un repte cabdal per a la nova legislatura del 2008-2011.
En conseqüència, i tenint presents els tres elements esmentats,
aquests pressuposts tenen una important dosi de continuisme,
continuisme que diríem que és sobrevingut.

Ara bé, malgrat això trobam canvis substancials respecte
dels comptes de l’any passat, canvis pel que fa a la forma i al
fons, i tornam al que ha estat un dels eixos fonamentals del
nostre discurs en aquesta cambra des del començament de la
legislatura. En primer lloc, canvis en la forma, és a dir, canvis
en els criteris d’elaboració pressupostària; el rigor i la
transparència pressupostària presideixen aquestes xifres i tenen
traduccions concretes significatives. En posarem dos exemples,
es consignen els ingressos assegurats a data d’elaboració dels
pressuposts, o dit d’una altra manera, no es consignen partides
incertes que després mai no arriben i que es tradueixen en
deute. Segon exemple, netedat en les despeses per capítols i
centres de cost que no obligaran a qüestionables modificacions
de crèdits en començar l’execució del pressupost; i si fa falta
ser més clara, podria ser-ho.

Des d’Eivissa pel Canvi volem entendre aquesta forma de
fer el pressupost com el preludi d’una execució rigorosa i
transparent, allunyada d’escandaloses desviacions. En aquest
sentit, nosaltres estarem vigilants i serem exigents.

En segon lloc, canvis en els fons, és a dir, canvis en les
prioritats inversores. Entenem que el pressupost és la concreció
dels objectius polítics del Govern i dels partits que li donam
suport, prioritzar la millora de la qualitat de vida de les
persones que passa per assegurar els drets a una sanitat,
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educació, benestar social, feina i habitatge dignes i de qualitat;
i fer-la compatible amb la preservació del territori que és
garantia de futur. Com queda això reflectit als pressuposts?
Vegem algunes xifres. Tot i l’important endeutament heretat,
és manté un destacable esforç inversor, amb un augment del
28% respecte del darrer exercici; de cada 100 euros
pressupostats 71 es gastaran en educació, sanitat, benestar
social, habitatge i treball; de cada 100 euros que el Partit
Popular gastava en habitatge, aquest govern en gastarà 222; i
de cada 100 que en gastava en compra de sòl, aquest es pujarà
fins als 140; de cada 100 euros que el Partit Popular gastava en
mobilitat, aquest govern n’hi dedicarà 174; a més, no hem
d’oblidar que no està recollit el conveni de transport públic que
se signarà amb el Govern central.

D’altra banda, no només s’ha de destacar l’augment
quantitatiu de les partides, sinó de la manera rellevant la
diferència qualitativa, la destinació d’aquestes, el canvi de
prioritat cobra relleu en aquest apartat, en tant que marca del
canvi de model de mobilitat, de la potenciació del monocultiu
del cotxe a l’impuls del transport públic colAlectiu.

Dins aquest panorama positiu no volem deixar de fer una
referència a les conselleries de Joventut i d’Agricultura que,
des del nostre punt de vista, queden un tant esquifides.

En darrer lloc, volem parlar de les Pitiüses, especialment
d’Eivissa, tot i que farem alguna referència a Formentera. No
serà aquests els comptes que treuran Eivissa i Formentera de la
seva situació de desavantatge respecte del conjunt balear,
situació que és el resultat de l’oblit inversor, gairebé històric,
i del radicalment inadequat esforç inversor de la darrera
legislatura. Què no s’hauria pogut fer amb els més de 200
milions d’euros enterrats a les autovies d’Eivissa si s’haguessin
atès necessitats reals dels eivissencs i de les eivissenques?
Almenys aquests pressuposts comencen a endreçar el camí,
trobam encertat situar l’educació i la sanitat com àrees
d’inversió preferent. Així, les previsions d’infraestructures
educatives per a l’any 2008, amb una atenció especial a
l’educació primària però sense deixar de banda la secundària,
contribuiran a palAliar les insuficiències arrossegades tants
danys. 

Pel que fa a la sanitat destacam l’augment inversor, dirigit
tant a l’atenció especialitzada com a la primària. Respecte de
la primera destacam la combinació de partides destinades a la
descongestió de l’Hospital de Can Misses on s’invertirà un
15% més que en el darrer exercici, amb les primeres partides
per al nou hospital, així com l’augment més que notable de la
inversió a l’Hospital de Formentera, de 3 a 8 milions d’euros.
Respecte de l’atenció primària s’asseguren, entre altres,
actuacions necessàries com la construcció i `posada en marxa
dels quatre centres de salut de Sant Antoni, Sant Josep, Sant
Jordi i Vila. No podem obviar la important partida dedicada a
obres públiques que lamentablement haurà de dedicar-se, en la
seva major part, a les heretades autovies. El costat positiu
d’aquesta qüestió és que estan garantits els pagaments justs als
expropiats, la finalització amb nous criteris de les autovies i la
realització de les auditories compromeses, i tot això
acompanyat d’un nou impuls al transport colAlectiu.

Finalment, cal esmentar el compromís amb la xarxa de
residències i centres de dia, el silenciós però fonamental
desenvolupament de la Llei de dependència, la inversió en
habitatges de protecció oficial, el finançament del Pla sectorial
de comerç d’Eivissa i l’impuls a les cooperatives agrícoles de
l’illa, entre d’altres.

En definitiva, les diputades d’Eivissa pel Canvi no votarem
a favor de l’esmena presentada pel Partit Popular i donam
suport aquests pressuposts que podríem definir com de
transició cap a un canvi, un canvi que nosaltres pensam que
s’haurà de consolidar al llarg d’aquesta legislatura.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, té la paraula el Sr. Vicens per un temps de quinze
minuts.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Senyores i senyors diputats.
Els pressuposts generals de la comunitat autònoma volen
acomplir els principis de prudència financera, transparència i
eficiència en la gestió i l’assignació de recursos. A més, són uns
pressuposts realistes, realistes en el sentit que s’adapten al que
és possible, al que es pot fer. Evidentment, quan es fan uns
pressuposts en condicions òptimes de finançament, serien uns
pressuposts distints, aposta des del Grup Unió Mallorquina
volem destacar aquest cenyiment a la realitat de la nostra terra.

Per altra banda, hem de tenir en compte que l’administració
d’aquesta comunitat autònoma ha sofert canvis en la seva
estructura i direcció, i igualment, també, és de tenir en compte,
com ja s’ha destacat reiteradament, que els pressuposts vénen
marcats per una situació d’endeutament fort precedent.

Actuacions destinades a millorar la prestació de serveis
públics essencials, com puguin ser l’assistència sanitària,
l’educació i la protecció social, així com altres mesures com el
desenvolupament del transport públic, la protecció del medi
ambient o actuacions en recerca i desenvolupament són, creim
des d’Unió Mallorquina, clars eixos estratègics dels pressuposts
de la comunitat autònoma per al 2008.

No podem deixar de banda, però, que el desenvolupament
de l’Estatut d’Autonomia ens proporciona noves oportunitats
com és la d’avançar en l’autogovern. 

Des del Grup Parlamentari Unió Mallorquina pensam que
el pressupost general per al 2008 s’ajusta, com s’ha dit, a la
realitat de les necessitats de la nostra comunitat autònoma,
sempre, insistesc, tenint en compte que estam davant uns
pressuposts que requereixen una clara contenció de la despesa
a causa del deute, gran deute preexistent.
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No podem oblidar que l’escassetat financera de la comunitat
autònoma és fruit, i és bo també recordar-ho, d’un mal model
de finançament, això que fins i tot ha estat admès, avui que s’ha
parlat del vicepresident econòmic del Govern central, ha estat
admès fins i tot per ell, aquest deficient model de finançament
fa que els pressuposts hagin de ser, desgraciadament, de
vegades massa, massa realistes. Des d’Unió Mallorquina
confiam que en el futur aquesta escassetat financera pugui ser
corregida.

Primer de tot m’agradaria destacar l’important esforç que
ha fet el pressupost del Govern en matèria educativa, sanitària
i de transport. Pel que fa a la sanitat, ja s’ha dit, l’esforç que es
fa de la construcció de 12 centres de salut a Mallorca, a
Menorca i a Eivissa. El servei de salut ha augmentat el seu
pressupost en un 10% la qual cosa sembla molt positiva. En
matèria educativa també ens sembla significatiu i necessari
l’augment del 13% en la Direcció General de Planificació i de
Centres Educatius, també ens pareix destacable que s’augmenti
un 5% el pressupost destinat a la política lingüística. 

Respecte a la Conselleria de Medi Ambient creim que s’ha
fet un important esforç per mantenir i fins i tot incrementar la
capacitat inversora en l’àmbit mediambiental; creim que
aquesta conselleria té una importància transversal dins tot el
Govern. Concretament el pressupost s’ha augmentat en un
19,5% respecte a l’exercici anterior, però és que a més si
comptam amb els pressuposts de les empreses públiques que
coordina la conselleria el pressupost total ha augmentat més del
20%. Per tant enhorabona al Govern, que aposta clarament per
un medi ambient.

Anant ja a empreses que depenen de Medi Ambient, encara
es nota més l’esforç: ABAQUA incrementa el 15% el seu
pressupost; Espais Naturals, el 23 i busques, quasi el 24%;
l’IBANAT, un 7%; i destaca, i molt, Ports de les Illes Balears,
amb un 99%, si bé s’ha de dir que molta part l’empra en
l’ampliació del port de Ciutadella. Vol dir això que té molta
més capacitat de despesa?; nosaltres creim que dissortadament
no és així; sí que s’ha augmentat, no podem dir que la
conselleria tengui molta més disponibilitat de despesa ja que
s’ha augmentat notablement la càrrega financera. ABAQUA,
per exemple, ha incrementat en 15 milions les partides
destinades a amortitzar crèdits i interessos preexistents. 

Tot això fa que el Grup d’Unió Mallorquina està satisfet
que, a pesar -insistesc- de les dificultats pressupostàries que ha
hagut d’afrontar la Conselleria de Medi Ambient, en aquest cas,
no suposa una disminució de la capacitat inversora, ja que el
pressupost global de la conselleria ha pujat gairebé 48 milions
d’euros, si bé també hem de dir que, dels quals, n’hi ha 19 que
es destinen a pagament de deute. 

En aquest moment també m’agradaria destacar l’Estratègia
balear contra el canvi climàtic. És una estratègia que contempla
tot un pla d’acció per mitigar els efectes dels gasos d’efecte
hivernacle, i una sèrie d’actuacions horitzontals en aquest
sentit, com per exemple els plans educatius de conscienciació,
d’elaboració d’auditories energètiques, etc. És una mostra del
compromís d’aquest govern amb el medi ambient i
concretament amb el canvi climàtic. Creim que aquest és un
tema que es troba a l’ordre del dia de totes les agendes dels

governs europeus, tant de dreta com d’esquerra, i que aquí
també hauria de passar el mateix, tant si l’opinió fos de partits
de dreta, dreta evidentment europea, o d’esquerra.

També destacar el pressupost de Mobilitat quant a l’aposta
per les infraestructures de transport colAlectiu, concretament
Serveis Ferroviaris de Mallorca té una partida de 115 milions
de pessetes. També destacar molt singularment l’enorme esforç
quant a recerca i desenvolupament d’un 33%, que
s’exemplifica, per exemple, amb l’Institut d’Innovació
Empresarial, amb el Parc BIT. I l’esforç en matèria d’habitatge;
creim que l’habitatge és més que un dret sobre el paper o un
dret fins i tot constitucional i s’han de fer tots els esforços que
facin falta pressupostaris per impulsar aquest dret a l’habitatge
de tots els ciutadans i les ciutadanes.

Respecte de la Conselleria de Turisme també volíem
destacar o fer referència a un augment del 2% en el capítol 2,
de despeses corrents; és un bon exemple d’un intent de
contenció precisament d’aquestes despeses corrents i de béns
i serveis. I en canvi comentar l’augment del 26% i busques en
transferències corrents; aquest augment respon, evidentment, a
l’intent de reflectir de forma més fidel la realitat de la necessitat
de despesa d’IBATUR i INESTUR, i per altra banda també,
com sempre, per equilibrar, l’elevat impacte dels costos
financers que suposa el Pla de desestacionalització turística, Pla
de desestacionalització que des del Grup d’Unió Mallorquina
creim que suposa un gran actiu que s’ha de potenciar, que és
necessari diversificar, com s’ha dit moltes vegades, l’oferta
turística per allunyar-nos de només l’oferta de sol i platja, que
evidentment hem de mantenir, però que hem de millorar.

La Conselleria d’Esports és una conselleria de nova creació.
Per tant és difícil, es fa dificultós, poder apreciar les diferències
entre pressuposts o exercicis anteriors. El que sí està clar és que
sabem que el pressupost d’esports és manifestament insuficient,
i per tant el pressupost del 2008 és un pressupost, entenem, de
transició en el sentit que respon a les necessitats bàsiques de la
nova creació en molts d’aspectes, que els grans actius com per
exemple Palma Arena són també grans hipoteques, per dir-ho
així, pel fort endeutament, que dificulten la projecció
precisament d’activitats esportives. Per tant creim sincerament
que s’haurà de fer un exercici de creativitat o d’imaginació per
assolir objectius esportius, sobretot d’activitat esportiva,
principalment per aquest enorme deute del Palma Arena. Tot i
l’enorme dificultat de recursos creim que amb aquest esperit
emprenedor de l’equip i sobretot també amb la idea de
potenciar la transversalitat en matèria de joventut, finalment
s’aconseguiran els objectius d’activitat de la conselleria.

Menció també a IB3 com a eina de normalització
lingüística. L’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
creim que no és una excepció dins la tònica del pressupost
general, tot i ser un pressupost en matèria de comunicació
continuista, volem destacar també l’esforç de contenció i fins
i tot de disminució de despesa en determinats sectors que ha fet
el nou equip directiu. Per al nostre grup és significatiu i positiu
que el canvi en la gestió i l’esperit en aquesta nova etapa s’hagi
exemplificat, per exemple, en la reducció dels sous dels
directius, així com que s’hagi prescindit d’alguns dels
programes que eren més cars a la televisió. Aquest esforç de
minvar i de contenir aquesta despesa creim que és important
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ressaltar-lo. Així mateix, i no és menys important per al nostre
grup, és molt positiva la proposta la presentada pel director de
l’ens d’establir un sistema de control de la despesa.

El mateix poden dir de l’Institut d’Estudis Baleàrics, que
són uns pressuposts continuistes que a la vegada fan un impuls
a la promoció de la cultura i de la llengua exterior.

Per acabar, i en conseqüència, el suport del Grup d’Unió
Mallorquina a aquest pressupost. Creim que són uns
pressuposts sincerament equilibrats, prudents, realistes, que fan
un esforç difícil inversor, i per tant i també en conseqüència el
nostre grup no votarà a favor de l’esmena a la totalitat
presentada pel Partit Popular, amb devolució, presentada pel
Grup Parlamentari Popular.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, per un temps de 15 minuts, té la
paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc i d’entrada ja
manifestar la nostra postura contrària a l’esmena a la totalitat
presentada pel Grup Popular pels motius que a continuació
exposaré.

Estam davant un pressupost de 3.323 milions d’euros, quasi
un 15% d’increment sobre el 2007, uns pressuposts que des del
nostre punt de vista es caracteritzen per unes intencions molt
clares de transparència, eficàcia i de control de la despesa.
Després d’una legislatura basada en una despesa sense
contenció ni control, amb una política de subvencions molt
polititzada i poc clara, ara s’ha apostat, des del nostre punt de
vista, per l’austeritat i l’eficàcia amb una clara vocació de
contenció de la despesa corrent. Uns pressuposts que presenten
un increment que l’endeutament en un total de 371 milions
d’euros; aquest increment de l’endeutament, des del nostre punt
de vista, no és una dada negativa, és posar negre damunt blanc
les necessitats de despesa de la comunitat autònoma, significa
per tant no incloure ingressos ficticis per inflar els pressuposts,
com es feia en els anteriors pressuposts, com per exemple en el
cas del conveni de carreteres, en litigi amb l’Estat, o amb el
deute històric, que servien per maquillar els ingressos i inflar-
los i, a diferència del que succeeix ara, que, com dic, es posen
aquests 371 milions d’euros però sense acudir a fictícies
pressupostàries.

Per altra banda no hem d’oblidar que és una mesura també,
la de l’endeutament, obligada per cobrir els forats
pressupostaris de la legislatura anterior. Recordem desfases
pressupostaris, especialment en les àrees de salut i d’educació,
on entre altres qüestions els pressuposts no cobrien el personal
necessari, o les importants desviacions pressupostàries, ja
denunciades en aquest parlament, d’infraestructures com el
metro, el Palma Arena o les autopistes, amb desviacions
escandaloses sobretot a Eivissa, que arribaren en alguns casos
a superar el 300%, entre d’altres desviacions pressupostàries.

Des del nostre punt de vista els punts estratègics d’aquests
pressuposts, amb importants increments pressupostaris i amb
una especial atenció, per tant, per part d’aquest pressupost, són
les polítiques de mobilitat sostenible, les polítiques socials, les
polítiques territorials i mediambientals, el suport als sectors
econòmics productius -a més del turisme, el comerç, la
indústria, el sector primari-, també un esforç important en
recerca, desenvolupament i innovació, i també en habitatge.
Creim que aquests són els punts estratègics que planteja aquest
pressupost.

Així les conselleries que més incrementen percentualment
el seu pressupost, i d’acord en bona mesura amb aquests punts
estratègics que per a nosaltres presenten aquests pressuposts,
són Turisme, amb més d’un 24%; Educació i Cultura, amb més
d’un 15%; Medi Ambient, amb un 20,5%; Habitatge i
Mobilitat, que abans estaven conjuntament en una sola
conselleria, i ara la suma de totes dues significa un increment
respecte del 2007 d’un 90%, aproximadament; Salut, amb un
increment de més del 10%; Comerç, Indústria i Energia, amb
un increment de més del 23%, amb un important esforç
inversor, entre altres coses, per dur endavant projectes
europeus; i finalment Afers Socials, que recull distintes
direccions generals que abans estaven disperses en diverses
conselleries, que des del nostre punt de vista ara té un sentit
molt més lògic i que té un increment ponderat aproximadament
del 13,6%.

Una anàlisi un poc més detallada dels pressuposts, i
començant pels ingressos, ens du a destacar les següents dades:
el capítol 4, de transferències corrents, on s’inclouen les
aportacions de l’Estat i d’altres administracions, disminueix un
10,31%; i el capítol 7, de transferències de capital, les
aportacions, per tant, per a inversions bàsicament provinents de
l’Estat i de la Unió Europea, disminueix pràcticament un 83%.
També s’ha de dir que aquesta baixada del capítol 7 d’ingressos
ve en bona part pel fet de no computar com a ingrés el conveni
de carreteres amb l’Estat, com he dit abans actualment encara
en litigi i esperem que se solucioni favorablement als interessos
de la comunitat autònoma, i que -també com he comentat abans
i també com ha destacat el conseller d’Hisenda- anteriorment
es varen computar com a ingrés de manera fictícia per evitar
incrementar l’endeutament. 

Així i tot des del nostre punt de vista s’ha de fer la reflexió
que aquesta disminució dels ingressos provinents dels capítols
4 i 7 demostren els problemes d’aportació estatal que patim a
la nostra comunitat autònoma, tot i que és vera, també, que
l’increment del finançament autonòmic estarà al voltant del
14%, més de 217 milions d’euros. És una xifra important però
insuficient, com hem indicat en nombroses ocasions. Per tant
està clar, respecte al tema del finançament autonòmic, que
estam pendents de la pròxima negociació del nou model de
finançament que ens ha de permetre afrontar les
infraestructures i necessitats de la comunitat autònoma sense
haver de recórrer a l’endeutament, i també, com no pot ser
d’altra manera, del nou règim especial fiscal per a les Illes
Balears que s’ha de començar a treballar a partir del 2008.
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Quant a les despeses destacaria un parell de dades. En
primer lloc, que el capítol 2 de despesa corrent, tot i que
s’incrementa aproximadament en un 9,37%, disminueix el seu
pes relatiu en el global dels pressuposts, per tant és important
que, tot i que són uns pressuposts que augmenten, que
incrementen de manera important la seva xifra global, no
impliquen un augment de la despesa corrent dins el global del
pressupost, sinó que el seu pes relatiu va baixant.

Destacaria també l’increment del 15% del capítol 6
d’inversions, és un increment global de devers 40 milions
d’euros i que ha de permetre que la comunitat autònoma pugui
afrontar tota una sèrie d’infraestructures i d’inversions
necessàries. També destacaríem un increment del 39,19% del
capítol 7, transferències de capital, amb una pujada de 120,5
milions d’euros, incloses entre d’altres les transferències als
consells insulars que tenen un increment important del 8,59%.

Per tant, des del nostre punt de vista aquests pressuposts
responen als reptes plantejats pel pacte de governabilitat, i
aquests reptes es concreten en projectes concrets que es veuen
reflectits en els pressuposts del 2008. Així, com deia abans, la
transferència als consells insulars i la revisió del finançament
dels consells insulars que, juntament amb la millora dels
recursos dels consells insulars en general, fan que es
compleixin així les previsions estatutàries; l’inici de l’ampliació
i la millora de la xarxa ferroviària i del transport públic en
general, així com avançar cap al bitllet únic, tota una sèrie de
qüestions que varen patir un retard molt important durant la
passada legislatura; en matèria turística destacaria projectes
com la reconversió de la Platja de Palma o l’inici del Palau de
Congressos; la compra de finques al litoral per a la seva
protecció; els plans de millora i modernització comercial; el
desenvolupament de la Llei de dependència, amb un important
esforç inversor per obrir noves residències i centres de dia, a
més de la necessària atenció als familiars que tenen cura dels
malalts; un especial esforç, també, en cooperació internacional
incrementant recursos que s’hi destinen i procurant que aquests
fons vagin destinats a la finalitat convinguda, i no, fa un
moment es comentava, com al pressupost anterior en què
parcialment aquests recursos es desviaven per a altres finalitats
que no tenien res a veure amb la cooperació internacional.

Polítiques efectives d’igualtat entre homes i dones; esforç
per a la integració de la immigració potenciant la figura dels
mediadors culturals; increment de la despesa sanitària per
habitant, per tal de superar la situació actual que ens situa, no
ho oblidem, a la cua de l’Estat en despesa sanitària per
habitant; actuacions en promoció d’habitatge públic; el pla
d’escoletes 0-3 anys; la previsió de nous centres escolars, aquí
així mateix cal fer la incidència que les necessitats són molt
grans i, per tant, és evident que no es cobriran en un sol
exercici pressupostari i s’haurà de marcar, per tant, al llarg de
la legislatura cobrir totes aquestes necessitats que abasten tot
l’àmbit de les Illes Balears, tant Eivissa, com Mallorca,
Menorca i Formentera, però és necessari anar avançant.
Igualment que en política lingüística on s’haurà de fer un
especial esforç per millorar les previsions inicials.

També destacaria la posada en marxa de l’Agència
tributària que, tot i les migrades competències que tendrà
inicialment, a la llarga ha de permetre millorar l’eficàcia
recaptadora de la comunitat autònoma i també donar un millor
servei als ciutadans. Els projectes d’energies renovables que es
tiraran endavant a partir d’aquest pròxim exercici pressupostari,
les accions de recerca, desenvolupament i innovació, que amb
un increment del 33% respecte del 2007 han de possibilitar la
millora en un camp on ens trobam molt endarrerits perquè els
darrers anys la veritat és que s’havia fet molt poc esforç en
aquest camp de la recerca, desenvolupament i innovació.

També destacaria l’esforç que es farà per a la cobertura de
ràdio i televisió digital en català o, entre d’altres, el control de
la despesa a IB3 per dur una gestió més austera i enfrontar
l’endeutament heretat.

En definitiva, per tant, per tots els motius exposats, volem
reiterar el nostre rebuig a l’esmena de devolució presentada pel
Grup Popular i el nostre suport, per tant, que aquest pressupost
continuïn la seva tramitació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista i per
un temps de 15 minuts, té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Fiol, vostè ha començat la seva intervenció dient
que quan venia cap aquí pensava com realment iniciar la seva
intervenció, jo ho crec, ho crec perquè crec que haurà tengut
dificultats per buscar arguments per defensar l’esmena que ha
presentat el seu grup. Miri, quant a xifres crec que el Sr.
Conseller ja ho ha deixat prou clar, ha fet un repàs exhaustiu a
aquestes xifres i jo no entraré tant en aquests números, sinó que
faré consideracions d’altre tipus.

A l’esmena que presenten vostès que, per cert no s’hi han
esforçat gaire perquè són just dues línies on duen que aquest
pressupost no s’ajusta a la realitat de les Illes Balears.
Començaré per llegir textualment algunes frases extretes del
Diari de Sessions.

U: “A la Direcció General de Mobilitat hi ha una continuïtat
important”. Dos: “Serveis Ferroviaris de Mallorca, aplaudim la
pujada del pressupost respecte de l’any passat”. Tres:
“Consorci de Transports, hi ha una continuïtat en la feina
iniciada que evidentment compartim”. Quatre: “Vull felicitar el
conseller, pot parèixer rar que el grup de l’oposició feliciti el
conseller a una compareixença de pressupostos, però la veritat
és que el vull felicitar perquè aquests pressuposts reflecteixen
una política sanitària continuista”. Cinc: “Respecte de l’IBAVI
bàsicament té uns pressuposts bastant continuistes”. Sis: “Que
els pressuposts també siguin continuistes i això ens alegra”.
Set: “Jo abans de res li he de dir i m’alegra que aquests són uns
pressuposts de continuïtat, és a dir es continuen pràcticament
tots els projectes que l’anterior legislatura quedaren iniciats!.
Vuit: “És evident que són uns pressuposts continuistes, i en
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aquest cas jo li agraesc”. Nou: “Sobretot perquè en aquest
pressupost on hi ha la fotografia de quines seran les seves
actuacions en matèria de serveis socials veim que s’anuncien
moltes de les qüestions, i li agraïm, que donen continuïtat a
l’equip anterior”.

Senyores i senyors diputats del Grup Popular, segurament
han reconegut alguns de vostès aquestes frases, i les han
reconegut perquè són frases dels seus portaveus a la Comissió
d’Hisenda quan les senyores conselleres i els senyors consellers
presentaven els seus pressuposts; és a dir, segons vostès, segons
els seus portaveus, en aquests pressuposts vostès hi veuen una
continuïtat important que, a més, fonamentalment
comparteixen, en alguns casos aplaudeixen pujades de
pressuposts, i de tot això se n’alegren, ho agraeixen i han
arribar fins i tot a felicitar algun dels consellers que va
comparèixer. Després de tot això, crec que hi ha una pregunta
obligada: què debatem avui aquí?, quin sentit té, després de
sentir l’opinió de diversos portaveus del Grup Popular, el debat
d’una esmena del mateix grup que diu que aquests pressuposts,
com he dit abans, no s’ajusten a la realitat de les Illes Balears,
si són tan continuistes?, si resulta que pugen, que vostès ho
aplaudeixen, que se n’alegren i, a més, ens feliciten, quin sentit
té demanar la seva devolució, Sr. Diputat?

El que haurien de fer és reclamar el més aviat possible
l’aplicació d’aquests pressuposts perquè segurament són els
millors que han vist en molts anys.

(Remor de veus)

Per tant, queda clar que tot s’emmarca dins aquesta falta de
coherència que envolta el Grup Popular des que és a l’oposició.

Sr. Fiol, aquesta esmena no té cap sentit, no té ni cap ni
peus, i juntament amb la seva intervenció és la prova més clara
que no tenen els arguments de pes necessaris per justificar
aquesta esmena i molt menys per solAlicitar la devolució dels
pressuposts, Sr. Fiol. Únicament l’han presentada perquè s’hi
senten obligat per ser en grup de l’oposició, per motius polítics,
per pressions de partit, si vol, però no per motius ni econòmics
ni pressupostaris. Vostès veuen continuïtat i presenten una
esmena a la totalitat amb petició de devolució, no és molt
coherent la petició, Sr. Diputat.

El nostre grup entén que al marge d’alguna continuïtat
puntual i plenament justificada, hi ha grans diferències en els
pressuposts, i aquestes diferències són tant de fons com de
forma. Aquests són uns pressuposts clars, millor dit,
transparents, Sr. Diputat, no amaguen res i van dirigits a fer
realitat allò que segurament el Grup Popular desconeix i que
se’n diu interès general. En aquest pressupost no hi ha
ingressos ficticis, ni a compte de convenis ni a compte de deute
històric, aquest pressupost no ha previst partides de
subvencions per fer clientelisme polític, no preveu
contractacions esquivant la normativa vigent per tal d’afavorir
uns pocs, no amaga endeutament ni crea noves empreses per
disfressar-lo. En resum, són aquests uns pressuposts que res no
tenen a veure amb els dels passats quatre anys.

Aquest pressupost suma 3.323 milions i s’incrementa en un
15% respecte de l’exercici anterior, i dins aquests 3.300 n’hi ha
371 d’endeutament net i 42 d’endeutament per amortització de
préstec.

Però em vull aturar en aquest tema de l’endeutament,
perquè ja que hi ha fet també especial referència el Sr. Fiol,
volia recordar-li, ja li ho han dit també altres portaveus que han
intervingut, que el 80% d’aquest nou endeutament va destinat
a cobrir irregularitats i desastres de la passada legislatura. I
això crec que s’ha de visualitzar molt clarament perquè de no
ser així..., vull recordar que en alguns casos vostès l’any 2003,
crec recordar, també feien referència a aquella herència que
havien rebut dient que hi havia un forat espantós i que l’havien
de cobrir. Clar, si aquest Govern no s’hagués trobat el que se va
trobar, segurament avui no estaríem parlant d’aquest
endeutament. Però cada un rep el que rep.

També me voldria referir a la inversió i per fer això no puc
deixar de fer referència a la del 2007. En aquell pressupost de
l’exercici 2007, el capítol 6 d’inversions va baixar un 4%, això
amb uns pressuposts que creixien respecte el 2006. S’excusa
d’aquell moment per part del conseller va ser que l’acabament
de moltes de les obres incloses en el Pla d’infraestructures del
conveni de carreteres va motivar la baixada d’aquest esmentat
capítol inversor. El mateix va passar en el capítol 7, de
transferències de capital. Aquell que permet tan a les
administracions insulars com a les municipals que rebin
finançament per executar els seus projectes d’inversió. Bé,
aquest capítol també va baixar un 5%. Pareixia que acabades
les obres, o la major part de les obres d’autopistes i autovies en
aquesta comunitat autònoma, la nostra societat tenia totes les
necessitats pràcticament cobertes i no feia falta invertir molt
més. Ben el contrari i com queda fàcilment comprovable en
aquest pressupost del 2008, són moltes les coses que quedaven
per fer, Sr. Diputat, moltes. 

Aquest govern té la ferma decisió d’executar-les. Per això,
la inversió s’incrementa un 15% i les transferències de capital
un 39%. En total més de 160 milions d’euros per damunt del
pressupost del 2007. I aquest pressupost i aquest capítol
d’inversió serà, senyores i senyors diputats, molt més racional
del que va ser abans, amb infraestructures molt més prop dels
interessos generals i que no són fruit de megalomanies dels
governants, ni es sostenen únicament amb expectatives de
beneficis empresarials ni a curt ni a llarg termini. Són
infraestructures que denominam silencioses i amb un menor
consum territorial, sense falsos túnels, per exemple, sense
trinxeres innecessàries i sense destruir intencionadament el
nostre patrimoni històric. Aquests pressuposts són un molt bon
exemple de la voluntat d’aquest Govern de fer front a tot allò
que el Govern anterior del Partit Popular va deixar paralitzat o
congelat. Es recupera la inversió en medi ambient, mobilitat,
habitatge públic, educació, sanitat, investigació i benestar
social. Demostrant a més, que tot això es pot fer en
transparència i rigor pressupostari i que no són necessaris
artificis comptables de cap tipus.
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Vull fer una breu referència al tema de la política fiscal.
S’han acabat aquells increments constants de la pressió fiscal,
intentant a més amagar-los darrera d’algunes reduccions,
subvencions i deduccions que generalment afectaven a reduïts
grups de ciutadans. Aquest pressupost suposa un benefici fiscal
per als ciutadans d’aquestes illes de l’ordre de 96 milions
d’euros, que per cert, són un increment d’uns 3 milions d’euros
respecte a aquest benefici del 2007. A més, repercutiran i per
tant, beneficiaran directament a unes 32.000 persones. Però bé,
sobre aquest tema ja entrarem més detalladament en el debat de
la llei d’acompanyament i podrem constatar tots aquests fets.

Vull recordar ara un fet. Quan estava repassant
documentació per al ple d’avui, record que hi va haver un
apartat que vaig veure que em va cridar l’atenció i és que a
l’any 2003, en el debat del primer pressupost del passat Govern
del Partit Popular, el pressupost del 2004, el portaveu del Grup
Parlamentari Popular intentava d’alguna manera ridiculitzar
l’oposició afirmant que era un debat pobre. Era un debat pobre
perquè es feia entorn només als ingressos deia i no a les
despeses, que segons deia el Sr. Portaveu, és el que l’executiu
queda vinculat per llei. A partir d’aquell moment ja va quedar
prou clar quin seria la política, va quedar prou clar que els
ingressos els importaven molt poc, d’on sortissin tampoc
importava, l’únic que importava era gastar a mans plenes, això
sí, i sense tenir en compte el finançament de tot allò que es
gastava d’on arribava. Vull dir que en aquell moment, com dic,
s’intentava ridiculitzar l’oposició i darrera aquella imatge
d’experiència i no exempta d’una certa prepotència, s’amagava
també una certa desinformació pressupostària i una desbocada
falta de respecte no només a l’oposició en aquest Parlament en
aquell moment, sinó també a tots els ciutadans.

Senyores i senyors diputats, jo crec que és bo d’entendre, si
els ingressos que s’han previst no són reals, o directament són
falsos, com ha passat alguna vegada, les despeses es
compliquen, les despeses són importants, però en aquest cas es
compliquen. I aquestes despeses, que depenen d’uns ingressos
inexistents, quan arriba el moment d’executar-les s’ha de cercar
un finançament perquè el que estava previst no arriba, no hi és,
mai arribarà i s’ha d’anar a altres fórmules de finançament,
normalment l’endeutament. I això fa que el pressupost que aquí
s’aproven en el ple de pressuposts d’aquell moment, els que
s’aprovaven inicialment acabessin sent un frau. I a més a més,
es desvirtuava i es pervertia el debat de pressuposts. 

Jo crec que senyores i senyors diputats, per dir-ho d’alguna
manera, que aquell filibusterisme pressupostari s’ha acabat.
Aquests pressuposts del 2008 són el punt de partida que han de
demostrar que es pot gestionar els comptes públics d’una altra
manera, amb transparència i honradesa, complint la llei tan en
despeses com en ingressos. S’ha de deixar d’utilitzar el
pressupost de la comunitat com un element més per fer política
partidista, deixar de repartir als seus i castigar els altres. El
pressupost ha de deixar de ser un sac de partides econòmiques
per fer possible expectatives de determinats sectors
empresarials, o de les administracions en mans del mateix partit
que governa la comunitat autònoma. S’ha d’acabar amb el
sectarisme pressupostari i amb la utilització dels comptes
públics per fer clientelisme polític.

Vull recordar un altre fet, per acabar. En aquell any 2003
també record que el portaveu del Grup Popular va criticar dins
la crítica global a tots els portaveus de l’oposició, es va dirigir
molt especialment al portaveu del Grup Socialista, el tristament
desaparegut Sr. Quetglas, i li va dir que no havia preparat
aquell debat i que s’oposava a aquells pressuposts..., que havia
preparat el seu discurs en poc temps i que es notava perquè no
presentava alternatives, simplement criticava i no presentava
alternatives, sobretot perquè criticava només els ingressos, no
les despeses, però que no hi havia alternatives. Jo li pregunt, Sr.
Fiol, quina alternativa ha presentat vostè avui? Quina
alternativa podem deduir de la seva intervenció? Jo no n’he
deduïda cap.

Per acabar dir que l’únic que realment és mereixedor a dia
d’avui de devolució, no són els pressuposts, sinó l’esmena del
Partit Popular que ha presentat i ha defensat avui. Per això,
evidentment la votarem en contra. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Passam ara a les intervencions en torn
de rèplica. Té la paraula el Grup Parlamentari Popular per un
temps de 5 minuts.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Intentaré, amb el breu temps de 5
minuts, comentar algunes de les coses que he sentit i els
suggeriments que em produeixen i naturalment vull començar
donant les gràcies a la intervenció del Sr. Mayans, del Grup
Mixt, que dóna suport a aquesta esmena. I dir que del conjunt
de les intervencions, totes elles molt interessants i molt
respectables, hi surt reforçat amb la idea de la bondat de
l’esmena de devolució que avui hem presentat aquí.
Naturalment jo ja he dit en el començament del debat que
aquest era un fill que tenia molts de pares i els pares han anat
desfilant per aquí, defensant el seu pressupost si més no d’una
manera contradictòria perquè si tenguéssim temps i poguéssim
fer un (...) de tot el que s’ha dit aquí, en veuríem de
contradiccions! 

No s’han arribat a posar d’acord els que han intervingut, en
torn de representació dels grups polítics de la cambra, ni en
quins són els departaments que tenen més creixement, s’han dit
coses explícitament contradictòries. Per tant, es demostra que
aquí naturalment cadascú ve a contar la seva versió i a dir coses
que no només són incoherents amb allò que s’ha presentat aquí,
allò que el conseller ha presentat avui matí, sinó que també són
coherents amb allò que jo molt més modestament i des dels
bancs de l’oposició he intentat transmetre a la cambra.

(Alguns aplaudiments)

Me deixin que els digui emperò que aquí es diuen coses que
senzillament no són veritat. És a dir, que no hi haurà
modificacions de crèdit. Però si la pròpia Llei de pressuposts
habilita a un dels seus articles al gerent de l’ib-salut perquè ell
mateix faci modificacions de crèdit de l’ib-salut, sense
encomanar-se ni al conseller. La qual cosa em pareix bé, no ho
estic criticant, perquè segurament és necessari per al
funcionament de l’ib-salut i per ventura ja hi estava a la llei
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anterior, ho estic descrivint, no ho estic criticant. Però no em
digui que no hi haurà modificacions de crèdit, encara que
després s’afegeix, bé, si no queda més remei en farem
qualcuna. 

Se parla també de la contenció de la despesa corrent. No és
veritat, la despesa corrent creix un 20%. No és veritat que es
contengui la despesa corrent i la despesa corrent és una de les
qüestions que ens condicionarà perquè naturalment si ens
acostumam a aquestes despeses, a aquesta despesa corrent,
aquest sí que és un concepte que difícilment podrem reduir en
el futur. Podrem no fer més inversió, però és molt difícil que
puguem treballar amb menys despesa corrent en els anys
successius. Per tant, això és una cosa que no és veritat i per
tant, crec que s’ha de dir.

Se parla fins i tot per part del representant del BLOC, que
s’haurà de fer un pla per..., clar, ha sortit el tema de les
infraestructures educatives, evidentment avui és un debat molt
estructural i tal vegada ara no sigui l’ocasió, però es diu:
“s’haurà de fer un pla”. És que ja existeix un Pla
d’infraestructures educatives que dura fins l’any 2011, el pla ja
existeix i les infraestructures s’han de construir. El que
nosaltres ens demanam és quines construirem, perquè aquí ja
s’han començat a prendre decisions d’aquesta sí, aquesta no.
Aquí hi ha un ajuntament com el de Sant Antoni de Portmany
que tenia pactada i si no m’equivoc, corregeixin-me si
m’equivoc, la cessió de crèdit corresponent per construir
l’Institut de Sant Antoni. I ja han decidit que Sant Antoni no
tendrà institut, que el farem a una altra banda. Bé, idò aquestes
coses també s’haurien de mirar a la llum del Pla
d’infraestructures.

Després se’ns diu, sobretot el Sr. Boned que com sempre
anima el Parlament amb les seves ocurrències. Clar, el Sr.
Boned s’entreté llegint el que diuen els diputats del Grup
Popular, és una lectura molt interessant i li ho recoman perquè
pot aprendre molt llegint aquestes intervencions. Però clar...,

(Aplaudiments)

Sí, està claríssim, però ja posats a triar jo li suggeresc
lectures encara més interessants que les intervencions de... I ja
que ha citat les intervencions dels consellers quan varen venir
al Parlament a la comissió a comparèixer, a més se sorprèn per
l’elegància i la correcció de les intervencions dels diputats del
Grup Popular. Clar, el fair play li sorprèn, però això jo ho
entenc. El fair play consisteix que a nosaltres no ens importa
reconèixer les coses que se fan bé, les coses que milloren i les
coses que tenen una línia de continuïtat que ens sembla bé.
Però és que alguna de les compareixences dels consellers ha
estat antològica. S’han establert dos rècords successius. És a
dir, va arribar un conseller i va despatxar en 18 minuts, 18
minuts, l’explicació del seu pressupost, quasi hi ha dedicat més
temps el conseller d’Hisenda en explicar el seu departament
que no ell va dedicar a explicar-ho davant la Comissió
d’Hisenda. Tothom va dir, ostres! Però si hem batut un rècord.
Idò no, perquè seguidament en va venir un que en 12 minuts va
despatxar el seu departament, 12 minuts de rellotge...

(Algunes rialles)

...i tu dius com és possible que un conseller pugui explicar
un pressupost en 12 minuts? Com és possible? És veritat que
això sempre és d’agrair dins la Comissió d’Hisenda i se
celebren aquestes intervencions, me diu escolti miri, això serà
més llarg. Però com se pot en 12 minuts despatxar una qüestió
tan important? Aquesta és la realitat. I clar, totes aquestes coses
naturalment em sorprenen. No hi ha ingressos ficticis, no hi ha
partides de subvencions, no hi haurà subvencions. Bé, ja
veurem si hi ha subvencions. No es permetran contractacions...
ui! Puntets suspensius. Veurem quines contractacions es
presenten.

I després tornen al tema de l’herència. El tema de
l’herència, jo no tenc temps ara per parlar-ne, ja n’he parlat de
la situació anterior i cadascú té la seva herència i cadascú té els
seus actius i els seus passius. Però naturalment si la gestió era
tan dolenta, si ho fèiem tan malament..., això em recorda
aquella frase que el biògraf de Kennedy va dir una vegada: “si
sólo fueron mil días, ¿por qué se sigue hablando de ello?” Si
només va durar mil dies per què avui encara parlam de la
presidència de Kennedy? Bé, fent una translació podríem dir,
si ho férem tan malament i som tan horrorosos i vàrem fer una
gestió tan desastrosa com és que hi ha un 46,7% dels ciutadans
que consideren que l’opció que representa aquest Govern és la
millor i varen intentar que seguís governant?

(Aplaudiments)

De què estam parlant, Sr. Boned? De què estam parlant?

I acab, Sra. Presidenta, dient una altra qüestió. El Sr. Boned
avui ha vengut amb ganes de sorprendre i ha sorprès. Clar, no
m’atrevesc a vaticinar el seu futur, ha pujat aquí i ha desmentit
el conseller, al seu propi conseller del seu propi Govern, que
puja aquí i diu molt prudentment i jo li agraesc el to i el gest de
dir “no sabem si haurem de fer un Pla de sanejament, no sabem
amb quins termes i no sabem si haurem de pujar algun impost”.
Crec recordar que més o menys ha estat la intervenció que ha
tengut. Però el Sr. Boned tot això ja ho sap perquè ha pujat
aquí i ha dit: “s’ha acabat, no hi haurà més pressió fiscal i no
s’apujaran mai més els imposts...”

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

(Aplaudiments)

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Acab. Acab, Sra. Presidenta. Diu que no hi ha ingressos
ficticis. Jo crec que en termes estructurals no n’hi ha, però em
deman si quan pressupostam que hi haurà 75 milions d’euros
d’ingressos per donacions hi seran realment. Si el que hem
pressupostat per IVA hi serà realment. Totes aquestes no les
podem saber avui, ni veure avui, però naturalment la legislatura
té 4 anys, ja tendrem ocasió de venir a liquidar aquest
pressupost que avui se presenta i veurem si totes aquestes coses
s’han complit o no s’han complit.
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Acab, Sra. Presidenta, agraint les intervencions de tothom
i contestant a la pregunta que el Sr. Boned feia al final amb un
to grandiloqüent, quina alternativa hi ha a aquests pressuposts?
Naturalment i ho he dit al començament, uns pressuposts més
continguts, amb menys inversió, amb un creixement més
moderat a un any que convida a tenir certs dubtes sobre el futur
econòmic. Aquest era el pressupost que nosaltres haguéssim
elaborat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, per favor vagi acabant.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Acab, Sra. Presidenta. Per això hem presentat aquesta
esmena i per això hem presentat ara mateix aproximadament
500 esmenes parcials que es discutiran els pròxims dies.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula..., no vol
intervenir el Sr. Mayans. Per tant, intervencions en torn de
contrarèplica per un temps de 5 minuts. Per part del Grup
Parlamentari Mixt la Sra. Suárez té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. D’una manera molt breu diria al
Sr. Fiol perquè atès que a la primera intervenció hem parlat
sobretot del pressupost, ara farem referència a alguna de les
observacions que vostè ha fet. Bé, en primer lloc una
discrepància de partida i de fons i és que nosaltres no podem
compartir amb vostè que aquests pressuposts no atenen l’interès
general. I el que em sembla pitjor és que darrera aquesta
afirmació nosaltres observam una qüestió quasi política i
èticament qüestionable, dubtosa almenys, és que està
qüestionant de forma encoberta la legitimitat d’aquest Govern
i la legitimitat de la majoria d’aquesta cambra. I és veritat que
vostè ha dit que no està (...), però excusatio non petita ja sabem
què significa. Per tant, una discrepància de partida important.

En segon lloc, vostè ens acusa d’incoherència. Jo
simplement li diria que és la seva percepció subjectiva de la
nostra opinió. Incoherència cap ni una i a més, crec que
nosaltres hem argumentat de manera clara tots els punts que
hem defensat a l’ exposició. 

Tres observacions sobre qüestions que ha dit. Des d’Eivissa
pel Canvi la veritat és que ens sembla jo diria que un sarcasme,
ja ho hem dit en altres ocasions quan parlàvem de política
territorial, que vostès que han endeutat aquesta comunitat, com
s’ha dit aquí, i tenim un deute de 3.000 milions d’euros i no
només en l’actualitat, sinó també cap el futur i no fa falta fer
una vegada més referència al peatge a l’ombra, siguin vostès
qui qüestionin un deute que és raonable, un deute que és
transparent i que està explicat.

Següent observació. Vostè ha parlat de finançament i de la
seva disposició a treballar conjuntament per aconseguir la
millora del finançament de l’Estat en aquesta comunitat. Jo li
diria que benvinguda i a veure si és veritat que podem superar
el seu sucursalisme i efectivament, des del seu partit a Madrid
estan disposats realment a millorar aquest mecanisme de
finançament. Crec recordar, ja ho he dit en altres ocasions, que
el President del seu partit ha dit que no estava disposat a
millorar, ni a començar a valorar la millora del finançament
amb les comunitats autònomes. Per tant, benvingut sigui i facin
força en aquest sentit.

I després una darrera observació en relació al tema de
l’educació, a més parlaré d’Eivissa i com que vostè va ser el
conseller d’Educació, jo crec que és més interessant. Nosaltres
durant la darrera legislatura hem pogut veure quines eren les
prioritats del seu partit i del seu Govern a Eivissa. I nosaltres
podem posar a una balança que d’una banda es varen fer unes
inversions de més de 200 milions d’euros a autovies i pel que
fa a infraestructures educatives només es varen continuar
projectes que ja estaven a l’època del pacte i es va fer una
escola nova. Per tant, nosaltres tenim clares les prioritats i
vostès també les tenen. I una observació, ja que ha parlat de
l’Institut de Sant Antoni. He revisat el pressupost de l’època del
seu Govern i crec recordar que tan en el pressupost del 2006
com el del 2007, estaven pressupostats els diners per a l’Institut
de Sant Antoni, però no executats. Per tant, que figuri una
partida a un pressupost no vol dir que després es gasti.
Nosaltres sí que farem que aquest institut comenci l’any 2008
i ja veurà vostè com això es tirarà endavant.

I ja per acabar, simplement reiterar que donam suport a
aquests pressuposts. Li donam suport tan, ja ho hem dit, per la
forma que s’han fet, és a dir, des del punt de vista de la seva
elaboració com de les seves prioritats. I també tornam dir que
no són els millors pressuposts, no són els que nosaltres hauríem
volgut, però sí els que s’han pogut fer. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina el Sr. Vicens no intervé. Per tant, pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el
Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument. El Sr. Fiol
interpreta que després de les intervencions dels distints grups
ha sortit reforçada la bondat de l’esmena a la totalitat i de
devolució que presenta el seu grup. Jo crec que en tot cas ha
sortit reforçada la bondat del pressupost perquè queda clar que
són uns pressuposts clars, amb un endeutament que no s’amaga,
sense subvencions per a la pràctica del clientelisme, no sense
subvencions. Crec que vostè ha interpretat que aquests
pressuposts no tendran subvencions. Jo entenc que la subvenció
no ha de ser una pràctica dolenta, sempre i quan vagi ben
dirigida, sempre i quan es compleixi la legislació de
subvencions i no que vagi dirigida, precisament, al clientelisme
com vostès feien. No em mal interpreti, des del punt de vista de
la Llei de subvencions que vostès directament es passaven pel
forro.
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Un pressupost sense descontrol a l’hora de gastar. Per tant,
jo crec que són uns pressuposts que es caracteritzen per la seva
transparència. Això sí, marcats per l’herència anterior, la Sra.
Marián Suárez ara en feia referència, no són els pressuposts que
s’haguessin fet des del nostre punt de vista, però evidentment
hi ha tot un seguit de qüestions que ja vénen d’enrera i per tant,
s’han de tenir en compte. Vostè feia referència que és un
pressupost amb molts de pares, jo per allò del llenguatge li diria
que també de moltes mares. És un pressupost en tot cas que
està elaborat des de la pluralitat, però amb uns objectius
comuns. I de cap manera es pot entendre que hi hagi hagut una
lectura incoherent dels increments pressupostaris, sinó que crec
que tots els portaveus han fet incidència més o manco a les
mateixes àrees que són les àrees que plantegen des del punt de
vista estratègic aquests pressuposts, amb una contenció de la
despesa corrent, jo li diria que sí, perquè la despesa corrent, tot
i que s’incrementa, baixa el seu pes relatiu dins el pressupost.

Quant als ingressos, vostè parla que creu que tal vegada hi
hagi ingressos ficticis. Jo veient el pressupost, he vist que hi
hagut un seguit de partides d’ingressos precisament que s’han
ajustat a la baixa, d’acord amb les previsions d’ingressos
d’aquest any. Compartir la necessitat que la Sra. Marián Suárez
feia referència ara, de la millora del finançament autonòmic,
per evitar precisament l’endeutament que tenim actualment. I
que amb un bon finançament autonòmic i aquí sí que s’ha de
reclamar evidentment a Madrid i a la pròxima negociació i aquí
crec que tots hi hauríem d’anar plegats, governi qui governi, a
partir del mes de març.

I finalment una apreciació. Jo no he comentat que s’hagi de
fer un Pla d’infraestructures educatives, aquest Pla
d’infraestructures educatives existeix. He parlat d’un Pla
d’escoletes de 0-3 anys i he parlat que s’han d’afrontar les
necessitats dels nous centres escolars, nous centres escolars que
per cert en aquests moments, que són moltes les necessitats
educatives i per tant, si tanta bona gestió varen fer vostès, en
aquest moment no ens trobaríem amb els problemes que tenim
ara i les reivindicacions que per tot arreu van sortint, tan a
Eivissa com a Mallorca, de noves infraestructures educatives,
o de millora de les existents per tal de poder donar sortida a
totes aquestes necessitats que els pares, mares i alumnes
necessiten.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Fiol, vostè com a còmic per al seu grup no té preu, com a
portaveu d’Hisenda ja no ho tenc tan clar...

(Remor de veus)

El que vostè...

(Aplaudiments i remor de veus)

Allò que per a vostè és elegància dels seus portaveus en
comissió, no amaga més que una gran incoherència. Això és el
que és, elegància cap, incoherència tota.

Miri, vostè a la seva intervenció ens ha parlat de creixement
i és curiós, si redueix aquest creixement és culpa dels
progressistes. Si creix és mèrit del PP, això sí. Crec que si vostè
entén una mica el tema del creixement i dels pressuposts,
entendrà que el marc econòmic en què es mou no és únicament
el marc autonòmic, hi influeix alguna cosa més, tal vegada
també el marc estatal i algunes altres consideracions. I no sé si
s’ha aturat a pensar vostè, Sr. Portaveu, que les dades que vostè
donava de creixement, que era menor abans i després va
començar a pujar, coincideix casualment amb la sortida del Sr.
Aznar del Govern de Madrid. No sé si això té alguna cosa a
veure.

Vostè ha parlat de conveni de carreteres, ha parlat
d’ingressos. Diu que té tot el dret d’incloure els 150 milions
perquè figurava a un conveni que es va resoldre unilateralment.
Vostè té tot el dret, si ho creu oportú, a incloure aquesta
quantitat, una altra cosa és que estigui ben fet. Incloure a uns
pressuposts uns ingressos falsos no és molt correcte, Sr.
Portaveu.

També ha parlat d’educació i ens ha dit que abans..., s’ha
remuntat, vostè també llegeix el Diari de Sessions i el que
deien els portaveus de l’oposició en aquell moment perquè no
ens hagués esmentat el Sr. Mesquida, que crec que ho han
comentat vostès també, i quan els pressuposts d’aquells temps,
vostè sí se n’ha anat allà endarrera per dir-nos que en aquells
temps el quart trimestre no es pressupostava pràcticament.
Vostè segur que llegeix, perquè ho ha demostrat, però hauria de
llegir més, i algunes coses que potser no les ha llegit, per
exemple els informes de la Sindicatura, perquè se n’adonaria
que una de les crítiques més clares que fa la Sindicatura era en
aquesta tàctica que vostè, com a conseller d’Educació,
utilitzava els passats quatre anys que mai no s’arribaven a
cobrir les despeses corrents necessàries en els colAlegis en
aquest darrer quart trimestre de cada any, mai, vostè no ho va
fer en quatre anys i ara ho reclama. Una miqueta de coherència,
senyor portaveu. I li repeteix, la Sindicatura de Comptes li va
criticar fortament.

I a més, parla d’infraestructures, ens retreu la de Sant
Antoni de Portmany. Ja li ha contestat qualque altre portaveu,
però jo li diré més, li recordaré una altra infraestructura, la qual
cosa també és mèrit seu, Sr. Fiol, una obra al colAlegi de Ca’s
Serres, a Eivissa, pressupostada, adjudicada i paralAlitzada pel
mateix portaveu avui, per qüestions purament polítiques, i
aquesta obra era l’adaptació per a minusvàlids d’un colAlegi
públic. Això va fer el senyor conseller que avui critica
infraestructures en educació.

(Remor de veus)

Ens ha parlat de modificacions de crèdit, -no, no és cap
mentida, qui ha hagut d’executar aquesta obra?, aquest govern,
i si no que li diguin a la Sra. Consellera d’Educació, aquest
govern quan ha arribat el nou govern, perquè vostè no ho va
voler fer, simplement.
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(Remor de veus)

Modificacions de crèdit, bé, jo crec que tampoc ja, és
evident que no va llegir l’informe perquè una de les coses que
li criticaren al seu govern va ser l’abús de les modificacions de
crèdit, sobretot.

I subvencions, ens ha dit que ja veurem què passa amb les
subvencions. Jo li he de recordar que vostès amb les
subvencions feien clientelisme polític i feien sectarisme, vostè
això no ho vol reconèixer. Miri, jo només li diré una cosa, tenc
aquí una relació de convenis i acords formalitzats durant l’any
2007 per una conselleria, la Conselleria d’Interior, el 95% són
subvencions o partides per a coordinació policial de policia
turística, però casualment dins aquest mateix llistat ens trobam
una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou aportacions que
són per finançar instalAlacions esportives; per a infraestructures
municipals; pavimentació; per a més instalAlacions esportives;
infraestructures municipals i construcció de centre cívic. I als
ajuntaments als quals van destinades són: Palma, Marratxí,
Campos, Escorca, Palma, Calvià, Selva i Santanyí, en aquella
passada legislatura tots governs del Partit Popular. Això no és
sectarisme o com es diu això, senyores i senyors diputats?

(Remor de veus)

I per acabar, senyores i senyors diputats, m’acusa de
contradicció amb el que ha dit el Sr. Conseller. No és cert, no,
no és cert, jo he parlat del pressupost del 2008, del que figura
en aquest pressupost, aquí no hi ha increment de la pressió
fiscal, eren vostès els que l’incrementaven cada any i llavors
deien que no, però cada any l’incrementaven. Avui vostè no pot
demostrar que aquí hi hagi increment de la pressió fiscal, no ho
pot demostrar.

I parlant de contradiccions, només li recordaré una cosa,
què més contradicció, la passada legislatura, que aprovar un
impost que primer anava destinat a cobrir la despesa sanitària
i després va resultar que era per regular un sector i que
finalment ni tan sols es va arribar a aplicar, com va ser
l’autotaxa? Allò més que una contradicció, va ser un gran
ridícul, Sr. Diputat. Gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Sr. Fiol, digui, Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sí, molt breument, Sra. Presidenta, deman la paraula perquè
se m’ha imputat la comissió d’un delicte i voldria que quedàs
en el Diari de Sessions una frase, si em permet que la hi digui.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, Sr. Fiol, aquesta presidència no considera que hi hagi
motiu perquè demani la paraula. Per tant, no li concedeix la
paraula, Sr. Fiol.

(Remor de veus i intervenció inaudible)

Sr. Fiol, no li concedeix la paraula.

Per tant, passam ara a la votació de l’esmena. Passam a
votar.

Vots a favor de l’esmena, 28; vots en contra, 29;
abstencions, cap. Queda rebutjada, per tant, aquesta esmena.

Votarem, en primer lloc, les quantitats globals del
pressupost de la CAIB i de les seves entitats autònomes per a
l’exercici del 2008, els estats de despeses i d’ingressos de les
quals s’eleven a 3.323.319.410 euros. Per tant, passam a la
votació.

Vots a favor, 30; vots en contra, 27; abstencions, cap. Per
tant, queda aprovat.

Passam a la votació de les quantitats globals de les entitats
de dret públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
al 2008, els estats de despeses i d’ingressos de les quals
s’eleven a 595.505.124 euros. Per tant, passam a la votació.

 Vots a favor, 29; vots en contra, 27. En conseqüència,
queda fixada la quantitat global del pressupost de les entitats de
dret públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2008.

Passam a la votació de les quantitats globals de les societats
públiques de la CAIB per al 2008, els estats de despeses i
d’ingressos de les quals s’eleven a 103.918.013 euros. Passam
a votar.

 Vots a favor, 29; vots en contra, 28, cap abstenció. En
conseqüència, queda fixada la quantitat global de les societats
públiques de la CAIB per al 2008.

Passam ara la votació de les quantitats globals de les
fundacions de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
2008, els estats, despeses i ingressos de les quals s’eleven a
49.733.229 euros. Passam a la votació.

Tornam espitjar?

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Passam a la votació, després d’aquest petit problema.

Vots a favor, 29; vots en contra, 28, cap abstenció. En
conseqüència, queda fixada la quantitat global de les
fundacions de la CAIB per a l’any 2008.

Passam ara a la votació de les quantitats globals del
pressupost de l’ib-salut per a l’any 2008, els estats de despeses
i d’ingressos del qual s’eleven a 1.169.892.280 euros. Passam
a la votació.

Vots a favor, 29; vots en contra, 28. En conseqüència,
queda fixada la quantitat global de l’ib-salut per a l’any 2008.

Passam ara a la votació de les quantitats globals del
pressupost de les entitats de dret públic dependents de l’ib-salut
per a l’any 2008, els estats de despeses i d’ingressos de les
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quals s’eleven a 77.245.038 euros. Vots a favor? Passam a la
votació.

Vots a favor, 29; vots en contra, 28, abstencions cap. En
conseqüència, queda fixada la quantitat global del pressupost
de les entitats de dret públic dependents de l’ib-salut per a l’any
2008.

Finalment, passam a la votació de les quantitats globals dels
pressuposts de les fundacions dependents de l’ib-salut per a
l’any 2008, els estats de despeses i d’ingressos de les quals
s’eleven a 188.493.792 euros. Passam a votar.

Vots a favor, 29; vots en contra, 28; abstencions cap. En
conseqüència, queda fixada la quantitat global dels pressuposts
de les fundacions dependents de l’ib-salut per a l’any 2008.

II. Debat de l'esmena a la totalitat, de devolució, RGE
núm. 3191/07, presentada pel Grup Parlamentari Popular
al Projecte de llei RGE núm. 2886/07, de mesures
tributàries i economicoadministratives.

Una vegada acabades aquestes votacions, passaríem al
segon punt de l’ordre del dia, que consisteix en el debat de
l’esmena a la totalitat, de devolució, RGE núm. 3191/07,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, al Projecte de llei
RGE núm. 2886/07, de mesures tributàries i
economicoadministratives.

Defensa l’esmena a la totalitat, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Fiol, desgraciadament en aquesta tribuna hem de sentir coses
que no hauríem de sentir, fins i tot el mateix diputat la
legislatura passada ens va acusar de les morts que hi havia a les
carreteres en aquesta comunitat autònoma. Sincerament, és
bastant denigrant sentir segons què.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

I és més, Sr. Fiol, ens parlen d’elegància i de coherència, ...

(Remor de veus)

... Sr. Fiol, ens parlen d’elegància i de coherència,
coherència és la que el Partit Socialista ha de tenir en el debat
d’avui quan a la seva defensa de l’esmena a la totalitat fa ara un
any, a la darrera llei d’acompanyament que va presentar un
govern del Partit Popular, no va entrar en el debat de la llei i va
dir: no entr en el debat de la llei perquè estic en contra de la llei
en si. Per tant, no havien de presentar cap esmena, ...

(Remor de veus, rialles, alguns aplaudiments i aldarull)

... només per aquest fet, senyores i senyors diputats, senyors
diputats del Partit Popular, només per aquest fet podria acabar
aquí la meva intervenció i que votessin a favor d’aquesta
esmena de totalitat, senzillament per això.

(Remor de veus)

Però el que està clar és que des del Grup Parlamentari
Popular no compartim aquelles paraules que no hi ha d’haver
lleis d’acompanyament, no ho compartim. Ara, la seva
coherència ens han de votar a favor d’aquesta esmena de
totalitat a la llei d’acompanyament.

El que sí és cert, i és més paraules que jo entenc que estan
ratificades pel seu partit, perquè aquell exdiputat avui és
conseller d’Economia i Hisenda en el Consell Insular de
Mallorca, vull dir que estan plenament ratificades aquelles
paraules que la llei d’acompanyament ni tan sols havia d’existir
i per tant ni tan sols entrar en el debat i eliminar les lleis
d’acompanyament.

Nosaltres no creim, radicalment, d’una manera tan forta en
aquestes paraules, entenem que la llei d’acompanyament ha de
ser una llei d’acompanyament dels pressuposts i aquí sí que
vull entrar a una sèrie de valoracions que creim que són
suficients perquè la nostra esmena de totalitat a aquesta llei
d’acompanyament tengui prou força perquè sigui votada a
favor.

Primer. En una situació que hi ha un repunt de les
hipoteques, que hi ha un repunt de la inflació, que hi ha un
increment de les xifres d’atur, que hi ha una desacceleració de
creació de llocs de feina, creim que el que es fa quant a
mesures tributàries, que és el que diu l’exposició de motius de
l’article 2 a l’article 8 de l’articulat, es fa una adaptació
terminològica de les deduccions autonòmiques de l’IRPF;
senzillament no s’aprofita, creim, a uns moments que hi ha una
certa, si no li volem dir encara recessió econòmica, sí que hi ha
una certa dificultat malgrat els informes d’Exceltur, etcètera, no
ho diguin, però sí quan un toca a terra i va a peu de carrer als
comerços, es veu, i els ciutadans que tenen dificultats per
arribar a final de mes, per començar a trobar llocs de feina, sí
que haurien d’haver aprofitat aquesta adaptació terminològica
per dur-la un poc més enllà i incrementar les deduccions
autonòmiques que hi ha.

Les deduccions autonòmiques que hi ha no n’afegeixen cap
de nova i és més, i per mostra un botó que no han tocat l’import
de les deduccions, la deducció per a majors de 65 anys es va
estipular l’any 1998, deu anys després fan una adaptació
terminològica, no la toquen i deu anys després decideixen
deixar-la en 36 euros. Això mateix fan per al lloguer de joves
de la nostra comunitat autònoma per a l’adquisició d’habitatge
habitual i rehabilitació d’habitatge per als joves de la comunitat
autònoma, per a l’adquisició de llibres de text, per a
discapacitats i per a l’adopció de fills, no actualitzen cap ni un
dels imports de les deduccions autonòmiques. I és més, existeix
una incongruència, i no sé si ja hauran vostès mateixos
presentat qualque esmena al respecte, entre l’exposició de
motius i el propi articulat, concretament, per exemple, a
l’article 2.1.a) i 2.1.b) el tècnic que els ha fet aquesta adaptació
terminològica, jo entenc que o l’exposició de motius està
malament o aquest article està malament: no és el mateix, i es
confon, a la normativa antiga estatal l’IRPF, el que era part
general de la renda del contribuent, amb el que marca aquí en
aquests dos punts, quan parla que és la suma de la base
imposable general de l’estalvi menys el mínim per contribuent
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i el mínim per descendent, no és el mateix. Nosaltres òbviament
no hem fet esmenes en aquest sentit, ja entenc que vostès si no
tenen cap error, doncs els contribuents hi sortiran beneficiats,
però si hi ha un error, perquè açò no és una adaptació
terminològica, entenc que vostès se n’hauran adonat i hauran
presentat les seves esmenes corresponents. Nosaltres el que sí
hem fet ha estat presentar esmenes parcials, que no és el dia de
debat, però anunciï que avui presentam esmenes per millorar
aquestes deduccions autonòmiques que ja, torn a repetir, no és
el moment de debatre i veurem més endavant.

Un altre punt, l’impost de patrimoni. Podem estar d’acord,
i la filosofia del que fan, d’incrementar el mínim absent de
l’impost de patrimoni, el qual fan passar de 108.000 euros a
120.000 euros i la deflació de l’escala de gravamen podem
estar d’acord, però sincerament, jo trob que avui per avui
governés el Partit Popular del que parlaríem és d’eliminar
l’impost de patrimoni, i no fer senzillament una pura acció al
mínim absent de 12.000, que, per posar-li un exemple, a
qualsevol municipi que hagi tingut una revisió cadastral aquell
contribuent que tributava per tenir un bé immoble, li queda més
que compensat aquests 12.000. Després també diuen que açò
afecta unes 32.000 persones; jo no sé si afecta exactament
32.000 persones, 25.000 o 35.000, però el que està clar i com
li vaig argumentar, li vaig dir al conseller el dia de la seva
compareixença, això no afecta les classes socials més baixes o
les rendes més baixes; el punt anterior, del tema de l’IRPF, les
deduccions que hi ha, tampoc no tenen cap increment i aquí, en
aquest cas, la deducció no va encaminada cap a rendes més
baixes. Si un es mira, es pot fer una prova molt clara, que és
mirar el Servei de Renda Àgil de la pròpia conselleria, mirar
quantes rendes es fan i quantes d’aquestes rendes van
acompanyades d’impost de patrimoni; les que no hi van, mirar
la base imposable que tenen, i veuran com aquesta mesura, la
qual diuen que afecta tantes persones, que jo entenc que amb
uns imports molt petits, a més a més no afectarà les rendes més
desfavorides.

Passant a un segon bloc que ens fa presentar aquesta
esmena a la totalitat, per una banda, l’article 29 modifica la Llei
de subvencions. Jo entenc que intenten fer una millor adaptació
a la normativa probablement estatal, però crec que fan una
manca de transparència total, quan eren a l’oposició volien
informació, ara que governen sembla que l’amaguen, i d’un cop
de ploma, senyores i senyors diputats, eliminen l’article 30 de
l’antiga llei de subvencions, que és precisament la publicitat de
les subvencions. Una cosa que abans els ciutadans podien anar
al registre i podien mirar a qui es donaven les subvencions i per
quin import, ara ho eliminen i fan una base de subvencions de
caràcter intern i es lleva aquesta publicitat que hi havia, no
tothom tendrà el dret de poder anar a veure qui rebia i per quin
import rebia les subvencions. No sabem si de cara a un futur
tenen previst amagar qualque cosa més, com ja ha passat a
certes institucions.

Passant també a l’article 11 de la llei d’acompanyament,
aquí no entenem com poden fer, tirar endarrera, hi va haver un
govern la passada legislatura del Partit Popular, va davallar els
imposts, vostès estan legitimats per venir ara i tornar-los a
pujar, estan perfectament legitimats per fer-ho, el que no
entenem és com ho volen via esmena tècnica o via correcció
tècnica de tornar a pujar l’impost de successions a un

determinat colAlectiu, com puguin ser les empreses familiars.
No entenem com se’ls ocorre, a una fórmula que hi havia d’una
deducció, baratar el concepte de base imposable per base
liquidable, el que feim és reduir la deducció i conseqüentment
tornam a pujar l’impost de successions per a les empreses
familiars, les quals tots sabem la importància que tenen dins el
teixit empresarial de la nostra comunitat autònoma.

I dos exemples: una empresa valorada en 1,2 milions
d’euros vendria a pagar uns 4.200 euros, fins dia 31 de
desembre del 2007, i a partir de dia 1 de gener del 2008, vendrà
a pagar 6.500 euros, un increment res més i res menys que d’un
65%. Un altre exemple: una empresa hotelera que pugui tenir
un bé immoble i per tant que tengui una valoració d’uns 3
milions d’euros, vendria a pagar fins dia 31 de desembre del
2007, 10.500 euros, i a partir del dia 1 de gener del 2008,
vendria a pagar 22.500 euros, un increment res més i res menys
que d’un 110%. Estan legitimats per tornar a incrementar
aquest impost, totalment, però no ho podien fer d’aquesta
manera, com quasi d’amagats, a veure si ningú no se n’adona,
via esmena tècnica o via correcció tècnica, per tant una fórmula
d’una deducció que, a més, afectarà, torn repetir, la transmissió
de les empreses familiars, amb la importància que tenen dins el
teixit empresarial de la nostra comunitat autònoma.

I també fer referència, com és lògic, i supòs que també hi
haurà qualque altre portaveu que també hi farà referència, és
l’eliminació de la figura exclusiva del dret foral pitiús, en què
augmentam l’impost de successions d’un 1 a un 7%. A una cosa
que s’havia posat en el seu moment un 1%, la tornam
augmentar per un 7%. L’argument? Equitat fiscal entre les
distintes illes; nosaltres no ho creiem així, açò va ser una
mesura que dins l’any 2007, crec recordar que va dir que havia
afectat 184 expedients, i no entenem com poden, a més, per via
de llei d’acompanyament, tornar pujar aquí l’impost de
successions.

També a l’article 31 i 32 modifiquen la Llei de règim local
i la Llei de capitalitat de Palma. Una fita tan important que hi
havia hagut a la legislatura anterior, que va ser donar una
empenta a la finançació dels ajuntaments, quan qualque
conseller ha vingut a passar per la comissió d’Hisenda i diu que
serà la legislatura del poder municipal, el que fan amb la
primera llei que entra en aquest Parlament és tornar a retallar
aquest poder municipal. El fons de cooperació municipal queda
establert com estava i com marcava la llei, un 87,5% del 0,7%
dels ingressos de la comunitat autònoma, haurien de ser 16
milions d’euros, nosaltres en els pressuposts només hem trobat
14 milions d’euros. A més a més, hi havia d’haver un fons per
pagar els sous dels batles, una altra mesura molt important que
va permetre als municipis petits amb unes condicions
pressupostàries i de població poguessin tenir el sou del batle
retribuït a través de la comunitat autònoma, hi havia, s’havia de
crear un fons específic per a això. Vostès, el que fan amb
aquesta llei d’acompanyament, amb la modificació de l’article
31, és que del fons de cooperació municipal es treuran aquests
sous dels batles, per tant davallen indirectament una fita que
s’havia aconseguit a la passada legislatura, el qual, a més a
més, aquest fons havia anat pujant de 6 milions fins a 14, i ara
tocaria ser de 16.
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A més, també creim que hi ha un, s’infringeix la llei en el
moment que es diu que la participació de Palma dins aquest
fons només pot ser d’un 20%. En el 2007, en els pressuposts
per al 2007 hi havia un total de 30 milions d’euros, però el
2008 per a Palma, impedint o llevant poder municipal, aquest
fons només serà de 27 milions d’euros.

Crec que són mesures desencertades les que es duen a
terme, per una banda es retoquen unes mesures tributàries quan
estam en una situació econòmica, que si no li vol dir de
recessió no li deim de recessió, però sí que hi ha una certa
dificultat de molts de contribuents per arribar a final de mes,
perquè hi ha un increment dels tipus d’interès, el repunt del
tipus d’interès, el repunt de xifres d’atur i increment
d’hipoteques es podria havia aprofitat perquè a les seves
declaracions de renta, quan fan la seva declaració de renta,
doncs tinguessin uns avantatges, no es fa.

L’impost de patrimoni, el qual diu que afecta tantes
persones, senzillament trob que l’únic que es fa és compensar,
incrementant el mínim absent aquest en 12.000 euros, és
compensar els majors valors que han vingut, per exemple, pel
tema de les revisions cadastrals.

El tema de la Llei de subvencions, encara que pugui ser per
a un tema de la Llei de protecció de dades, pel que sigui, no
entenc com poden modificar un apartat, amb tot el que ha
passat en aquesta comunitat autònoma i amb tot el que diu la
Sindicatura de Comptes quant a subvencions, com poden
eliminar l’apartat 30, de publicitat de subvencions; és una falta
de transparència total que du a terme aquest govern.

En el tema de l’impost de successions, increïble, ho torn a
repetir, estan legitimats per pujar els imposts i retocar en aquest
sentit l’impost de successions.

Entenem des del Grup Parlamentari Popular que està prou
justificada aquesta presentació d’aquesta esmena a la totalitat
de la Llei de mesures tributàries i economicoadministratives, a
la llei d’acompanyament, i torn a repetir, senyores i senyors
diputats, senyors diputats del Partit Socialista, si vostès estaven
en contra, ara fa escassament un any, de la llei
d’acompanyament i ni tan sols volien entrar al debat en si de la
pròpia llei, perquè estaven en contra de la llei i no hi havia res
més, i allò va ser el fonament del seu debat, entenc i deman que
votin a favor d’aquesta esmena a la totalitat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Govern té la paraula el Sr.
Manera.

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

Gràcies, Sra. Vicepresidenta, senyores i senyors diputats.
Anem a pams amb aquesta intervenció del Sr. Tadeo. A veure,
la millor llei d’acompanyament és la que no existeix, Sr. Tadeo,

jo ho vaig dir a la comissió i ho mantenc, és la millor llei
d’acompanyament que pot existir, aquella que no es produeix.
Si es produeix pot tenir els seus motius, el que realment la
nostra llei d’acompanyament no fa és seguir el que vostès feien
en els darrers exercicis, on la llei d’acompanyament es
convertia en un veritable calaix de sastre on s’hi feia passar tot.
Jo només li he de dir, per exemple, que a la nostra llei
d’acompanyament les mesures tributàries són estrictes,
pràcticament el 95% de tota la llei d’acompanyament se regula
amb lleis economicoadministratives i amb lleis tributàries, i
amb mesures tributàries, perdó, però en absolut en el que vostès
feien.

Jo, si vostè volgués, podríem fer una comparació molt clara
entre la llei d’acompanyament que vostès feien i la que hem fet
nosaltres; vostès pràcticament a totes les lleis
d’acompanyament en els pressuposts des de l’any 2004 fins a
l’any 2007, a totes elles hi figuren mesures que res tenen a
veure amb mesures econòmiques, administratives ni tributàries,
fins i tot varen fer passar el famós tema de l’autotaxa de tan
ridícul resultat. De manera que evidentment que nosaltres estam
a favor d’una llei d’acompanyament que corregeixi problemes
que vostès també varen deixar en termes jurídics i que expliqui
el seu contingut en temes estrictament tributaris, la qual cosa fa
aquesta llei d’acompanyament. Jo el convido que digui'm una
sola mesura que no tengui aquesta relació, només que digui'm
una sola mesura que no tengui una relació amb el que significa
una llei d’acompanyament en el sentit tècnic del terme; no la
trobarà, perquè no hi és. Hem estat molt restrictius amb la llei
d’acompanyament i ens hem centrat, repetesc, en temes
estrictament tributaris i economicoadministratius.

Vostè ha iniciat la seva intervenció amb unes paraules que
a mi també me sorprenen, perquè d’alguna forma acusa el
Govern de no tocar amb els peus a terra, de no contrastar la
realitat i que per molta informació que es tengui, etcètera.
Home, jo li vaig dir ja a la compareixença que, per ventura, jo
no toc amb els peus a terra, però Exceltur sí i la Cambra de
Comerç també i la CAEB també i els sindicats també i cap
d’ells, a cap informe que vostè pugui veure, veuen un panorama
tètric com vostès, de forma, els ho he de dir, molt suau i molt
“solapada” però llancen de tant en tant amb les seves
intervencions. No existeix aquesta situació, existeix una
problemàtica de futur en relació amb determinats temes d’abast
internacional; existeix el tema de l’aterratge del tema
immobiliari, això nosaltres ho hem comentat, ho hem
reconegut, no estam dient coses diferents, assenyalam
dificultats i problemes, però que institucions que sí tenen
anàlisis de prospectiva de caràcter empresarial indiquen,
precisament, que el futur immediat no és tan, diguem, gris, per
no dir negre, com de vegades vostès poden suggerir amb les
seves intervencions.

Una segona qüestió, el tema de les subvencions que vostè
comentava. Jo li diria que tot el contrari del que vostè diu, el
que nosaltres plantejam amb les subvencions és precisament
l’adaptació a la normativa estatal, amb la creació d’un tipus de
bases de dades sobre subvencions, això realment és el que
permet major transparència, que estiguin concentrades les
subvencions i que se sàpiga realment on són i que les rep, no de
la manera que s’executen o que es procedeix els darrers anys.
Nosaltres ajustam la nostra realitat de la comunitat autònoma
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a la normativa estatal, per això ho posam a la llei
d’acompanyament, perquè és ajustament de normes de caràcter
economicoadministratiu.

En els cas de les donacions a empreses familiars, en el cas
de l’impost de successions i donacions a empreses familiars li
hauria de dir que l’article 35 que vostè ha invocat que el govern
del Partit Popular havia anunciat que les donacions d’empreses
tributaven el 3,5 per mil, si vostè ho recorda, i es podien aplicar
la reducció per transmissió d’empresa, i a més la deducció
autonòmica prevista a l’article 35.2 -ho duc escrit per recordar-
me exactament de l’article, 35.2 de la Llei 22/2006, de l’impost
de successions i donacions. Tal i com està redactada la llei
aprovada pel Partit Popular és tècnicament impossible que les
empreses puguin gaudir d’aquesta tributació, Sr. Tadeo, és
tècnicament impossible que puguin gaudir d’això, ja que, per
aplicació taxativa de la llei, tributaran fins a un 7% i el 3,5 per
mil que s’havia estat anunciant. És a dir, vostès, o es varen
equivocar de forma radical a la seva llei d’acompanyament, de
forma radical i taxativa, perquè no hi ha millora per a les
empreses amb el que vostès varen fer, i amb el que nosaltres
corregim tendran benefici, o varen, premeditadament, dir una
qüestió que no era certa: que amb això facilitaven el treball o
la tributació de les empreses. En aquest aspecte, per tant, tot el
contrari, la nostra reforma el que en aquest aspecte és millorar
en aquest sentit la situació.

Un altre factor que vostè destaca, el fons de cooperació
municipal. Nosaltres mantenim el fons de colAlaboració
econòmica dels ajuntaments, l’únic que feim nosaltres és
ajuntam els fons actuals, els fons existents, i els ajuntam amb
els sous dels batles, els fons finalistes, de manera que en
absolut la partida davalla; feim aquest sumatori dels dos fons
i aconseguim, precisament, que la partida s’incrementi, no
tengui la davallada que vostè suggereix.

En relació amb la deducció d’IRPF i de mesures directes
que van a plantejar deduccions a l’IRPF, com poden ser
deduccions de llibres de text, li recordo que això és una mesura
que es va crear a la legislatura, no a l’anterior, sinó a l’altra, el
1999-2003. I el mateix es podria dir per a habitatges, que també
es va crear a la legislatura precedent a la seva. I l’any 2004,
vostès, a la seva primera llei d’acompanyament, el que varen
fer, a la seva exposició de motius, és mantenir el que s’havia fet
abans. Nosaltres no feim amb això cap transgressió de la llei.

En aquest sentit el que li dic és que la llei d’acompanyament
acompleix, per acabar, escrupolosament els motius pels quals
aquest tipus de lleis estan pensades, que és per adaptar mesures
de caràcter economicoadministratiu i de caràcter tributari i
aquesta llei no és un colador, no és un calaix de sastre que
intenti, diguem, santificar per la via del Parlament altres
qüestions que no tenen res a veure amb els tributs i l’economia
financera.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Manera. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Popular, intervé el Sr. Tadeo, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. I molt
breument, perquè crec que el debat no dóna més de si,
senzillament també dir una cosa que he oblidat a la primera
intervenció, li vaig demanar en comissió, vaig repassar en el
Diari de la Comissió d’Hisenda quin increment hi ha a les taxes
de ports, li torn demanar que digui'm quin increment percentual
s’ha fet de les taxes de ports i què suposa econòmicament amb
quantia aquest increment. Perquè sabem que incrementar taxes
de ports potser no sigui incrementar pressió fiscal, però sí va en
perjudici del sector en concret i creim que hi ha un increment
massa gros.

Miri, quan me diu que la llei d’acompanyament la millor és
la que no existeix, doncs retirin aquesta; si vostès fa un any, dia
21 de novembre del 2006 van basar la seva intervenció, el
Partit Socialista va basar la seva intervenció dient que ni tan
sols volia entrar, ha entrat més avui vostè, Sr. Conseller, en el
debat a dir les maldats que tenia la llei d’acompanyament
anterior que no el portaveu de fa ara un any, el Sr. Alemany, sí
Sr. Boned. El Sr. Alemany, i ho pot llegir, diu textualment:
“Bé, i en el tema de la llei d’acompanyament no hi entr perquè
estam totalment en contra de la llei d’acompanyament” i per
tant quedava fonamentada aquesta esmena a la totalitat.

Ja li dic que nosaltres amb açò no hi estam d’acord,
nosaltres creim que les mesures, creim que per coherència
haurien de retirar aquesta llei d’acompanyament; creim que les
mesures que du a terme quant a mesures tributàries, l’IRPF i
això de patrimoni no són les adequades a un moment en què
estam totalment d’acord, jo no diré que hi ha un panorama
tètric a cap moment, però d’aquí a un any o d’aquí a un any i
mig sí que podrem veure del que parlam avui, a veure quina és
la situació, a veure quines són les queixes dels comerciants,
com ha anat realment la temporada turística, o com es preveu
la temporada turística de l’any que ve. En definitiva, una
situació econòmica que es podria haver aprofitat aquesta llei
d’acompanyament, ja que es feia, encara que vostès no estiguin
d’acord amb la llei d’acompanyament, però ja que la feien la
podien haver aprofitat per dur una sèrie de mesures per tal de
beneficiar els contribuents a l’hora de fer les seves declaracions
de renta i d’IRPF.

En el tema que comenta de l’impost de successions i
donacions, que el que nosaltres vam fer és aplicable o no és
aplicable; el que està clar és que el que vostès fan,
s’incrementa, si havien de cercar la manera perquè en allò hi
havia un conflicte tècnic a qualque banda, doncs el cerquin,
però que no sigui via una esmena a una deducció en què el que
fan és baratar la base imposable per la base liquidable, reduint
la deducció, incrementant per tant l’impost de successions.
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M’estranya que no m’hagi comentat res del tema de
l’impost de successions quant a Eivissa i Formentera, supòs que
el diputat de Formentera tindrà qualque cosa a dir aquí i
m’imagín que diputats que donen suport al govern, fins i tot el
Sr. Boned està en contra d’aquesta mesura, fins i tot
públicament ho ha dit en els mitjans de comunicació que
probablement no sigui la redacció definitiva o qualque cosa
així, sí, sí, Sr. Boned, vostè ho ha dit i hi està en contra.

En definitiva, creim que hi ha prou arguments per tirar
enrera aquesta llei d’acompanyament, que es torni i una vegada
més apelAlar a la coherència del Grup Parlamentari Socialista,
el grup majoritari que dóna suport al Govern, i que voti a favor
d’aquesta esmena a la totalitat de la llei d’acompanyament.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tadeo. En torn de contrarèplica, té la paraula
el Sr. Conseller d’Economia i Hisenda.

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

Gràcies, Sra. Vicepresidenta, senyores i senyors diputats.
Miri, jo, Sr. Tadeo, no tenc una bola de futur, jo no sé què
passarà en el futur, és evident que el futur durà sorpreses
agradables o desagradables, però això en qualsevol cas a tots
els àmbits de la vida, no sabem el que passarà en el futur; el
que podem fer és treballar, si es fa un pressupost, d’aquí el seu
nom, es fa treballar amb el màxim rigor possible amb els
indicadors que tens, la documentació que t’arriba i consultant
la gent que té informació bona, informació aclaridora de cara
a poder augurar la possible evolució de l’economia balear. Tots
els indicadors que nosaltres tenim plantegen situacions
positives i es planteja, evidentment, i ho hem comentat, li torn
a reiterar, dificultats en el tema dels preus de l’energia, això ho
hem dit i no ho hem amagat, i un aterratge, repetesc un cop
més, del mercat immobiliari. Però també li dic que tots els
indicadors disponibles auguren que aquesta situació, en el cas
de les Illes Balears, tendrà un impacte menor; però que
l’energia és una història que afecta tothom, sigui quin sigui el
sector econòmic en el qual es treballi, serà el turisme de
masses, serà la indústria, serà l’agricultura. Per tant, el tema del
futur és desconegut i ni jo, ni vostè, ni ningú té la capacitat de
predir-lo d’una forma exacta, deixem que les coses funcionin,
però pensem que el que ha fet el Govern és que el pressupost
i la seva llei d’acompanyament el que fa és treballar en funció
dels indicadors, dels informes tècnics, empresarials, sindicals,
etcètera, que es tenen en aquest moment.

Això de la llei d’acompanyament, Sr. Tadeo, li he explicat
abans o li he dit abans i tal vegada no m’he explicat bé: les
seves lleis d’acompanyament eren les que no eren adients, no
és perquè vostès tenguin una maldat innata, com vostè ha dit
aquí, que és la maldat seva, no jo no dic això, jo dic que no
s’ajustaven tècnicament al que és una llei d’acompanyament; és
a dir, ficar a una llei d’acompanyament temes que res tenen a
veure amb mesures tributàries i economicoadministratives és un

problema tècnic, és una enganyifa tècnica i política per
extensió, perquè es presenta en el Parlament de les Illes
Balears, això és que nosaltres deim. Evidentment, si la llei
d’acompanyament ha de plantejar mesures tributàries, com
nosaltres feim, i mesures noves, com en el cas del tema del
patrimoni, evidentment que les posam aquí i les comentam, clar
i llampant, sense cap trampa, amb claredat, no fent passar altre
tipus de mesures que res tenen a veure amb el que es comenta
aquí.

El tema d’Eivissa i Formentera, li vaig explicar en comissió,
ho torno a dir, és un tema d’equitat fiscal; vostès varen davallar
aquest percentatge a la llei d’acompanyament precisament del
pressupost actual, en un any aquesta mesura ha afectat 184
persones i nosaltres el que feim és situar les coses com estaven
el 2006. Però això no vol dir que els eivissencs i els
formenterers paguin set vegades més, supòs que en això, Sr.
Tadeo, convindrà amb mi que seria, diguem, esperpèntic que es
pogués afirmar això, no és que paguin set vegades més. Tothom
pagarà per igual si s’aprova la llei d’acompanyament en aquest
sentit, no hi haurà en aquest aspecte disfuncions.

Beneficis fiscals. Els beneficis fiscals d’aquesta llei
d’acompanyament i del seu pressupost, tot plegat, comptant les
mesures que afecten directament el patrimoni, 32.500 ciutadans
de les Illes, si aquí afegim les deduccions autonòmiques i
l’IRPF amb el nombre de declarants, parlam d’un benefici per
IRPF de 35.794 persones. És a dir, als 32.500 que li he
comentat abans a l’exposició del pressupost i li he tornat a dir
ara a la meva primera intervenció, hi hem d’afegir 35.794, que
pot haver-hi colcaments en algun cas, no ho podem negar, pot
haver-hi gent que es beneficiï del patrimoni i al mateix temps
de les mesures de l’IRPF. Però si haguéssim de fer un número
rodó, parlaríem d’uns 70.794 ciutadans de les Illes que es
beneficiaran de la llei d’acompanyament, per tant no
s’incrementa la pressió fiscal, no es planteja una política fiscal
dura per a la població; tot el contrari, es plantegen mesures en
aquest aspecte positives les quals afavoriran aquesta situació.

El tema de les taxes de ports, hi ha un increment del 15%,
una pregunta directa que vostè em feia, l’increment un 15%. I
per què? Per equiparar la quantia de la taxa al cost real, aquesta
és la mesura exacta i per què es fa d’aquesta manera, la mesura
real, el cost real de la prestació d’aquest servei. Aquest és
precisament el sentit de les taxes i en aquest cas li concreto, de
bell nou, que és un increment del 15%. Però que tot plegat,
l’increment fiscal que genera la comunitat autònoma és molt
petit i la pressió fiscal és molt baixa, de fet els beneficis fiscals
que té el pressupost incrementen en 3 milions d’euros els que
ja existien, arribant així als 96 milions d’euros. Crec que és una
dada força significativa com per estar satisfets d’aquesta llei
d’acompanyament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Passam ara a les intervencions a
favor de l’esmena. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el
Sr. Mayans, per un temps de set minuts i mig.
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EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Per fixar posició sobre l’esmena a la
totalitat d’aquesta llei d’acompanyament, evidentment em
fixaré en un parell de detalls importants a tenir en compte,
segons el meu modest punt de vista; evidentment no puc fer
referència a tots els articles de la llei, per una qüestió crucial de
temps. Començarà ja per entrar en matèria, amb la disposició
addicional sisena, on es modifica la Llei 2/2002, de 3 d’abril,
del sistema de finançament definitiu dels consells insulars, en
aquesta disposició s’inclou un membre del nou Consell de
Formentera dins el Consell Financer Interinsular; esper, i ho dic
de bona fe, que sincerament sigui per a una coordinació
positiva i efectiva i que quan s’hagi de revisar, com diu aquesta
mateixa llei, el sistema de finançament, es faci també tenint en
compte la població, el territori i fonamentalment la insularitat
que també es pateix dins les mateixes illes.

Respecte de la disposició addicional novena, sobre
l’atorgament d’un nou termini per a la inclusió des
aprofitaments d’aigua en els catàlegs d’aigües privades, s’ha de
dir que tot el que redundi en un major control d’un bé tan escàs
com és l’aigua en aquestes illes, encara que últimament no ho
pareixi, és positivament. Per tant, no em sap gens de greu a dir
que estic d’acord amb aquest nou termini que s’ofereix, només
he de fer dues consideracions en positiu perquè funcioni de
manera àgil i no sigui necessari donar un nou període o nous
períodes per incloure aquests aprofitaments d’aigua: la primera
és que sigui més ràpida la contestació i la tramitació d’aquests
expedients i que en molts casos, moltíssims, no s’arriben a
contestar mai les solAlicituds, això crea a l’administrat una
sensació, diguem-ho així, de lleugeresa administrativa, que no
sap si el seu aprofitament està inclòs dins el catàleg o no hi
està, no sap si manca documentació o què és el que passa. És
un tema que deixa molt reduïda l’efectivitat d’una bona mesura
com aquesta. La segona consideració és que les condicions
siguin més fàcil, més bones d'aconseguir documentalment i que
s’accepten alguns documents, els quals, si bé no consten a la
llista d’exigibles, sí reconeixen l’antiguitat en molts casos o la
legalitat en altres d’aquest aprofitament.

Passant ja a les disposicions transitòries i concretament a la
tercera, la qual fa referència a les mesures urgents de govern,
d’administració i de règim municipal i de l’illa de Formentera,
s’han de dir les següents consideracions.

En primer lloc, no haurien d’haver estat tan urgents si
s’haguessin pogut donar les passes adequades com tocava i que
pràcticament tots teníem clares i consensuades.

En segon lloc, simplifica i clarifica l’estructura institucional
de l’illa, fent que el consell assumeixi les funcions
d’ajuntament i que també desenvolupi les seves pròpies com a
consell, és evident; però, com vaig afirmar fa molt de temps,
l’ens, sense que signifiqui implícitament que l’ajuntament
desaparegui, donat que són òrgans constitucionals.

En tercer lloc, administrativament s’estalvia feina fent
comuns i únics dos pressuposts de dues institucions diferents,
aparentment diferents, donant la possibilitat de confeccionar un
únic pressupost.

En quart lloc, hi ha un tema que pot tenir aparentment
qualque aresta legal, però se suposa que la present llei ha estat
elaborada, ho vull suposar així, per tècnics i juristes solvents i
que, per tant, si els sindicats no han expressat cap motiu en
contra s’haurà de donar certa dosi de confiança, és el tema dels
funcionaris de l’ajuntament, els quals passen a ser, mitjançant
aquesta disposició, només amb sis línies, funcionaris del
Consell de Formentera. Tampoc no sé què diran els funcionaris
del Consell d’Eivissa, ja que se’ls priva de participar a les
convocatòries del Consell de Formentera, en canvi els
funcionaris del Consell de Formentera els quals provenen de
l’extingit Consell d’Eivissa i Formentera sí que poden
presentar-se a les convocatòries del Consell d’Eivissa. Per tant,
deix aquesta reflexió damunt la taula perquè és un tema
realment curiós.

En darrer lloc, vull subratllar que el Consell de Formentera
pot funcionar perfectament, segons la Llei de consells insulars,
la Llei 8/2000, com vaig mantenir sempre, com diu l’apartat e)
d’aquesta disposició, també ho afirmava el lletrat que va
elaborar l’exhaustiu informe per avançar de manera definitiva
el projecte del Consell de Formentera, quan deia que la Llei
8/2000, encara que no pensada per al Consell de Formentera,
era totalment aplicable i ideal per a aquesta institució. No
obstant, si es decideix elaborar qualque llei per la particularitat
del funcionament del consell de l’illa i recollir les
particularitats i la filosofia inherent a aquesta pitiüsa menor, tal
com legalment contempla l’Estatut als articles 68 i 63.2, també
m’hi trobaran.

Acabaré aquesta intervenció sintetitzant alguns articles i
disposicions de la llei d’acompanyament, parlant de l’article
11, se n’ha parlat aquí: modifica determinats preceptes de la
Llei 22/2006, de successions i donacions. Sincerament, jo no sé
si ha estat una errada o ha estat intencionat, vull pensar que no,
si ha estat intencionat, ja repeteixo que esper que no, pel que
representa econòmicament sobretot i socialment, no valia la
pena, socialment representa moltíssim més. I si ha estat una
errada ha estat una errada molt intencionada, crec que era
difícil si no s’era un entès en el tema esbrinar exactament què
volien dir els articles 4 i 5 d’aquest articles, els apartats, perdó.
Aquesta feina, agraeixo al meu amic i diputat Pep Juan
Cardona la bona vista per llegir allò que no està escrit, que
s’intueix, la manera com s’ha fet, sense citar exactament on
afectava, però citant articles de la compilació del dret civil de
Balears que només afectaven Eivissa i Formentera és, com a
mínim, curiós, per dir-ho suaument. Podríem fer un discurs
llarg i extens per explicar el que s’ha modificat, però prefereixo
posar un exemple pràctic, aquest exemple l’ha posat un notari
de les illes menors: una persona nascuda a Mallorca, que faci
una donació universal a Mallorca, pagarà l’1%, si aquesta
persona hagués nascut a Eivissa o a Formentera i volgués fer la
mateixa operació, la qual a les Pitiüses s’anomena pacte
successori i nomenament d’hereu, pagaria, segons està
redactada avui la llei, un 7%, set vegades més. Exemple posat,
repeteixo conseller, per un notari de les illes pitiüses, no ho dic
jo, ho diuen els notaris d’Eivissa i Formentera.

Avui, en el diari d’avui, curiosament avui, Ángel Custodio
Navarro, li he anomenat abans, el que va redactar la ponència,
o un article, o un informe, més aviat, per al Consell de
Formentera, secretari assessor del Consell Assessor ...
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(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor, una mica de silenci.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Repeteix, Ángel Custodio Navarro, l’he citat abans, és
secretari assessor del consell, perdó, és secretari del Consell
Assessor per a la Defensa Foral del Dret Foral d’Eivissa i
Formentera, fa una carta o un article al diari, on ens dóna la
raó. No passa res en reconèixer que s’ha equivocat i modificar
aquest article, crec que, sincerament, tots estaríem bastant
agraïts. Segons paraules textuals seves a la pregunta d’aquest
diputat a la comissió, va dir el tema d’equitat fiscal, el qual ha
repetit aquí damunt, tots els que escoltàvem vàrem intentar
entendre què volia dir aquesta frase. Evidentment, faré les
esmenes oportunes, com és la meva obligació, per recuperar
allò que es va aconseguir el 2006. A Formentera se n’han fet
30, a Eivissa i Formentera, en total, 184; tenc l’import
econòmic que això representa, per tant per al Govern crec que
no és molt complicat els apartats 4 i 5 d’aquest article.

També tenc un informe elaborat per un ilAlustre notari de les
Pitiüses on explica extensament aquesta qüestió; tenc
constància que també el tenen diputats dels grups que donen
suport al govern, per tant m’estalviaré la seva lectura. Si fan cas
a aquest informe han de suprimir immediatament els punts que
li he anomenat, els 4 i 5 d’aquest article, si no, els diputats
eivissencs que suporten el govern tendran un paper complicat
quan hagin d’explicar això a Eivissa i, a més, alguns són
advocats, per a més inri encara. Per tant, a l’informe s’explica
que ha costat molt aconseguir aquest avantatge per a les
Pitiüses, que posava en pràctica certes particularitats del dret
foral i civil de les Pitiüses que s’havien perdut, per tant consell
evidentment, ho deix com està, votin l’esmena que es
presentarà, sé que ho han presentat més grups, fins i tot alguns
que donen suport al govern; votin a favor de les esmenes que
fan referència a aquest punt i tornarem a la normalitat, diguem-
ho així, notarial, registral i jurídica.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Ara passarem a les intervencions dels
grups que vulguin fer ús de la paraula en contra de l’esmena.
Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Marí i
Mayans, per un temps de set minuts i mig.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Probablement aquesta llei d’acompanyament, a diferència de
l’anterior legislatura, no s’utilitza per a d’altres finalitats que no
siguin especificar qüestions en relació amb els propis tributs a
l’hora d’elaborar i d’aprovar els pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. Tenim entès que
abans, aquesta no era la pràctica més habitual, basta mirar per
exemple la llei del 10/2003, de 22 de desembre, de mesures
tributàries i administratives, on a la disposició addicional

setzena es modificaven els límits del parc natural de la
península de Llevant. A la dissetena, es modificaven els límits
del parc natural de Cala d’Hort, de Cala Llentrisca i de sa
Talaia. A la divuitena, en legalitzar habitatges unifamiliars
aïllats, es legalitzava la casa de Cretu. A la Llei 25/2006, de 27
de desembre, a la disposició addicional catorzena allà on
s’aprofita per legalitzar les obres i les instalAlacions situades al
litoral. Així idò, valoram positivament aquest nou aspecte i
aquesta llei en general.

He de dir però, que ens ha sabut greu haver de presentar
esmenes més tècniques o amb més de fons a aquesta llei
d’acompanyament, en relació a una qüestió la qual entenem que
Eivissa i Formentera quedaven discriminades. Em referesc a les
modificacions introduïdes a la Llei 22/2006, de 19 de
desembre, de reforma de l’impost sobre successions i
donacions. A la justificació de les esmenes ja explicarem en
quins punts consideram que les illes d’Eivissa i Formentera es
trobaven clarament discriminades, no en parlaré ara per tant.
Ara bé, crec que això només és simptomàtic i en conseqüència
voldria fer una reflexió sobre el tema i per tant, sobre la decisió
política d’aquesta esmena. Eivissa ha estat clau a l’hora de
provocar canvis polítics en un sentit o en un altre a les Illes
Balears. Això semblava que les forces progressistes ho tenien
clar, però no ha fet falta ni que passés mig any perquè ho
oblidéssim. Eivissa, és ben obvi, que és l’illa que queda més
maltractada en aquests pressuposts, juntament amb Formentera.
Hi ha unes certes millores en relació als pressuposts que
elaborava el PP, però és una millora petita, insuficient, massa
imperceptible en relació a les necessitats que tenim. 

Dic això, senyores i senyors diputats perquè voldria que
aquest Govern de progrés durés no només una legislatura, sinó
un parell com a mínim i que pogués deixar una obra de govern
sòlida per al futur. Si no tenim en compte les necessitats
d’Eivissa, tornarem deixar el Govern de les Illes Balears en
mans del PP. Si deixam que Eivissa torni girar políticament,
repetir govern serà impossible. Voldria que aquí, a Mallorca,
en fossin conscients, per a tots plegats, no per a Eivissa, per a
totes les Illes Balears. Perquè això sigui possible fa falta un
canvi de mentalitat i un canvi d’actitud. Tenc la impressió
senyores i senyors diputats que quan a aquest Parlament es
parla de Menorca o de Mallorca es fa amb respecte i
consideració i en canvi, quan es parla d’Eivissa o de
Formentera se sol utilitzar tot un altre to. Ignor quin mecanisme
mental colAlectiu porta a actuar d’aquesta manera. Però tal i
com he advertit, les conseqüències per al futur de les opcions
progressistes en el conjunt de les Illes Balears poden ser ben
negatives. Una de les armes fonamentals per al Partit Popular
per fer vots a Eivissa, posada coherentment i amb rèdits
electorals clars, ha estat el maltractament que la nostra illa
sofreix, des d’allò que la gent sent com a centralitat
mallorquina. 

Hem d’anar molt vius idò a no caure altra vegada en els
mateixos errors que hem comès en el passat. Hem d’anar molt
alerta també a l’hora d’intentar harmonitzar lleis, si això va en
detriment del propi dret civil. És del poc que ens queda de la
desfeta soferta ara fa 3 segles i ho hem de preservar quan sigui
positiu per als nostres ciutadans. Per harmonitzar progrés amb
autogovern, igualtat amb autocentrament i sobretot, per evitar
discriminacions. Tenc ple convenciment que aquest Govern
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sabrà avançar en aquesta direcció i millorar tant les lleis, com
les pràctiques, com els mecanismes mentals. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina té la paraula el Sr. Vicens per un temps de 15
minuts.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta, senyores i senyors diputats.
La Llei de mesures tributàries que acompanya la Llei de
pressuposts és un instrument de la mateixa, és una eina per fer
possible l’aplicació de la Llei de pressuposts, que és la llei
principal en aquesta tramitació. És cert, ja s’ha dit i no em vull
estendre en aquest sentit, que a la pràctica això no ha estat així,
fins i tot hi ha hagut moments que s’ha abusat de la Llei
d’acompanyament, record fins i tot modificacions de temes tan
importants i estratègics en aquest país, com poden ser les
Directrius d’Ordenació Territorial, o la Llei d’espais naturals.
Creim que això no era bo que se fes així i per tant, donam la
benvinguda que es torni a una llei d’acompanyament de
pressuposts, com en teoria han de ser les lleis
d’acompanyament de pressuposts. Inclouen temes puntuals,
això sí, fins i tot se pot entendre d’una manera extensiva i que
dóna agilitat al Parlament, permet treballar en iniciatives
complexes i que s’empri aquesta llei d’acompanyament, no
com un problema, sinó per donar solucions més o manco
ràpides en temes molt concrets. Això és una manera de fer
coherent i que és completament aplicable i estricte dins el
nostre ordenament jurídic.

Respecte les normes tributàries, m’agradaria fer especial
esment a les deduccions autonòmiques aplicables a l’Impost
sobre la Renda de les Persones Físiques. Unes deduccions que
es sumen a les de caràcter estatal. En primer lloc perquè ens
felicitam des del Grup d’Unió Mallorquina que s’exerceixi
l’autonomia i l’autogovern amb aquestes competències
autonòmiques i tributàries. És a dir, moltes vegades es demana
autonomia i autogovern, però després no es vol exercir. Creim
que és positiu que això es faci d’aquesta manera. I destacaríem
particularment la deducció autonòmica de 36 euros per als
contribuents residents a les Illes Balears, d’edat igual o superior
als 65 anys, que encara hem de reconèixer evidentment que no
arregla els problemes econòmics dels nostres majors, sí que és
un primer pas i un símptoma positiu de la sensibilització del
Govern amb aquests majors.

Per altra banda també hem de fer referència a un altre
colAlectiu amb necessitats, destacar la deducció autonòmica per
a l’adquisició de l’habitatge habitual en el territori de les Illes
Balears, feta per al colAlectiu jove amb residència a les Illes
Balears. La deducció del 6,5% de les quantitats satisfetes, ja
sigui en adquisició o rehabilitació de residència habitual és un
pas també important en aquest sentit i esperem que en el futur
es pugui seguir per aquest camí i seguir millorant. Igualment i
en el mateix sentit, es contempla a la Llei d’acompanyament
deduccions autonòmiques per al lloguer de l’habitatge habitual
en el territori de les Illes Balears, fet també per joves amb
residència a les illes. Són, repetim, apostes importants per
aquest dret que no ens cansarem de dir que tenen els ciutadans

i ciutadanes a un habitatge. També veim una clara
sensibilització social d’aquest Govern quant a les deduccions
que fan declarants amb discapacitats físiques, psíquiques, o
sensorials. De vegades són uns ciutadans oblidats, o amb
descendents que tenguin aquesta condició. Això creim que és
una molt bona notícia i que aposta per la realitat social de les
nostres illes. Hi ha altres novetats que afecten altres tributs que
també són presents a la llei i que suposen una passa endavant
per a l’adequació tributària en aquestes illes. Però hem volgut
destacar aquestes deduccions autonòmiques, insistesc, i
sobretot de l’impost de renda perquè poc o molt són les que el
ciutadà voldrà que afectin directament i es reflecteixin
directament a la seva butxaca.

Respecte les normes de gestió econòmica-financera i
administrativa, cal destacar i el Grup d’Unió Mallorquina ho
vol fer, la modificació de preceptes que afecten les entitats
locals per tal de facilitar la seva gestió, com pugui ser la
modificació del procediment d’aprovació de les ordenances
fiscals, el règim jurídic de patrimoni local del sòl. El fons de
colAlaboració econòmica amb les entitats locals. Es tracta de fer
la vida a les entitats locals més lleugera i facilitar la seva gestió.
Cal destacar també l’adaptació a la realitat creada per la
reforma de l’Estatut d’Autonomia respecte la creació del
Consell Insular de Formentera, ja s’hi ha fet una menció i que
també forma part del Consell Financer Interinsular. 

A la vegada, el Grup d’Unió Mallorquina vol fer esment a
les reformes que es fan en matèria de salut i de medi ambient.
Les modificacions que es fan en matèria de caça i pesca són i
eren del tot necessàries, ja que donen molt més aplicabilitat a
una llei existent i molta més concreció a la Llei balear 6/2006,
de caça i pesca fluvial. La modificació d’aquesta llei no és en
absolut rupturista, sinó que el que fa és llimar i completar
aspectes que varen quedar pendents. Per altra banda, s’atorga
un nou termini de 2 anys per a l’inclusió dels aprofitaments
d’aigua en el catàleg d’aigües privades, en el mateix sentit que
va fer la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures
tributàries i administratives. I la seva finalitat, una vegada més,
era donar facilitats als ciutadans i evitar unes supèrflues i
complicades tramitacions en els jutjats per obtenir una
resolució judicial ferma. La modificació també de determinats
preceptes de la Llei 11/2006, d’avaluació d’impacte ambiental
i d’avaluació ambiental, estratègica, respon també a aquesta
millora tècnica i l’adaptació a la normativa vigent. Una vegada
més, se tracta de facilitar la gestió i els tràmits administratius
als ciutadans i ciutadanes. 

Com podem veure tot són petites reformes que enriqueixen
el nostre cos normatiu. Llimen les incongruències normatives
que hi hagi pogut haver, adapten les disposicions normatives a
les noves realitats socials, completen el cos normatiu, tot i
evitant, insistesc, determinades interpretacions massa
extensives de la Llei d’acompanyament que es feia.

Per acabar, creim que són millores i adaptacions cap a la
realitat fàctica i pràctica del nostre cos normatiu. Per tant, des
d’Unió Mallorquina veim que aquesta Llei d’acompanyament,
així com la Llei de pressuposts, ja ho hem dit, s’ajusta a la
realitat que tenim a les illes. És una llei prudent, no traspassa
l’àmbit natural de la norma en el sentit que ja hem dit en el
principi de la intervenció. Donarem suport a la llei, no així a
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l’esmena de devolució perquè compartim amb aquest Govern
una sensibilització cap a la societat i cap el medi natural.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca, PSM-Verds i per un temps de 15 minuts té la
paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. (...) la
Llei de pressuposts, com s’apuntava, arriba puntual des de fa
anys la Llei de mesures. I com tothom sap i també ja s’ha
apuntat, l’acompanyament diu molt de l’acompanyat. De fet,
tots vostès saben que aquests darrers anys a nosaltres no ens ha
agradat gens la melodia principal dels pressuposts, però és que
quan sonava l’acompanyament és que ens regiràvem,
grinyolava a cada acord, a cada disposició i feria la sensibilitat
i no només auditiva. Com diu la saviesa popular, Sr. Flaquer,
val cent vegades més anar tot sol que amb males lleis
d’acompanyament. 

Amb aquest precedent, Sr. Manera, coincidim que hagués
estat molt bé que no hi hagués una Llei d’acompanyament, la
millor Llei d’acompanyament és la que no existeix, però
evidentment de vegades és necessari fer algunes regulacions. I
amb aquests precedents, qualsevol llei que ens enviés ens havia
de semblar una benedicció i ho és. A la fi arriba una Llei
d’acompanyament que no serveix de cavall de Troia a mesures
urbanístiques, per fer urbanitzacions, per reduir parcs, per fer
residències d’alts càrrecs dins ANEI, per edificar més en el sòl
rústic, per fer favors a Déu sap qui, però no una llei de mesures,
sinó una llei mesura, una per una per a persones i per a
interessos concrets i que ha estat la funció més important que
ha tengut aquesta llei d’acompanyament tots aquests anys. De
la llei i de les esmenes que s’hi introduïen durant la tramitació.
Només per allò que no té aquesta llei ja hi ha motius per sentir-
se alleugerits.

També celebram que s’hagi fet aquí un esforç per
circumscriure aquesta Llei de mesures fiscals i econòmiques en
general, que ajudin a complir els objectius polítics que es
marca la Llei de pressuposts per a l’any 2008. Tanmateix hem
de convenir i ho fèiem amb el conseller, que tal vegada encara
no arribem a l’òptim, hi ha un marge per apurar més en aquesta
línia en anys futurs. En el nostre parer és molt fonamentada la
crítica política i de la doctrina científica en aquesta mena de llei
magatzem que aprofita la tramitació especial per incloure
mesures de tota mena. En el nostre parer, fins i tot en matèria
fiscal i econòmica-administrativa hauríem de fer un esforç per
fer lleis-codi, amb vocació d’una certa perdurabilitat. Una Llei
tributària general i després la de cada tribut, com n’hi ha que en
tenen ara i n’hi ha que no, en comptes d’anar arrossegant les
mesures fiscals d’any rera any.

En aquest sentit, Sr. Conseller, aspiram que les mesures
d’una llei d’acompanyament siguin (...), és a dir, que
s’exhaureixin en la seva pròpia aplicació i no vagin més enllà
de l’any en el qual s’adopten. Som conscient de la dificultat i

fins i tot que no sempre serà possible. En tot cas és més
important resoldre problemes i afrontar situacions (...) que no
satisfer una elegància ritual. Però tampoc oblidam que la
qualitat de les lleis també és una mesura i no de les menys
importants, de la qualitat democràtica. Avui per tant, trobam
que donam una passa endavant, una important passa endavant
en la direcció correcte i confiam que en venguin d’altres.

Al contrari veim que el PP, nostàlgic, ens presenta una
esmena a la totalitat, de retorn de la llei al Govern, tal vegada
enyora les seves mesures. Hem escoltat els arguments i no ens
semblen de prou pes per una esmena a la totalitat, en tot cas sí
per un debat en detall, que no és el debat d’avui, sobre el
contingut de la llei, sinó que avui només hem d’apreciar a grans
trets si té interès o no la seva tramitació. En tot cas del nostre
grup pensam que sí que ho paga aprovar aquesta llei i per tant,
votarem en contra de l’esmena a la totalitat. 

Entrant breument en el contingut, hem de convenir que el
títol primer sobre normes tributàries és el més escaient de la
llei. Nosaltres celebram que reuneixi la normativa vigent en
tributs i derogui sistemàticament d’altres lleis que vénen
d’altres lleis d’acompanyament. Tanmateix, com hem dit,
animam la conselleria per donar una passa més i fer els codi-
tributari, en comptes de repetir any rera any definicions com
ara per exemple l’article primer sobre la discapacitat, o d’altres
que s’hauran d’incorporar. Les deduccions d’IRPF coincidim
en pràcticament tots els grups en què ens semblen adequades.
Però (...) per ventura de cara als pròxims anys la despesa de
llibres de text s’ha de trobar la manera de descomptar les
ajudes públiques que ja reben els pares, o que ja
s’incrementaran perquè és un compromís d’aquest Govern.

Compartim també els canvis en la Llei de patrimoni. En el
tema de successions i donacions ja s’ha precisat que hi hauria
d’haver alguna mesura de justícia en l’aplicació del dret civil
propi. Ens pareix que pot sortir millorada dins la tramitació. I
crec que serà bo que es faci, o que s’expliqui bé quina és la
mesura i la seva justícia, naturalment per al bé de les Pitiüses
i no només per un càlcul de caràcter electoral. Jo crec que això
ho hem de fer per pur principis. També mantenim un tipus
especial per a l’adquisició del primer habitatge respecte
l’impost de transmissions, que arrossegam d’altres anys.
Nosaltres ho vàrem proposar els anys 90 i no hi va haver
possibilitat fins a la nova llei, que afortunadament encara es
manté.

De totes maneres, jo crec que també aquest llistat de
mesures constata una magror de la nostra capacitat de regular
els ingressos pressupostaris. Un Govern no és prou
responsable, ni una democràcia prou adulta fins que el que és
responsable del que es gasta, també ho és del que s’ingressa. És
el que dóna la cara a les pujades d’imposts. L’ideal seria que la
ciutadania assumís que ha triar entre renunciar a despeses o
consentir en preveure ingressos que en sigui sempre conscient,
si volen gastar n’han d’entrar. Aquesta regla tan senzilla, tan
necessària per no caure en populismes eixorcs, tan bona
d’entendre, és impossible avui amb l’Estat autonòmic. I és una
mostra, per tant, de les mancances democràtiques del model.
Una mancança important, insistesc, no només des d’un punt de
vista de l’autogovern, per a nosaltres és molt important, sinó de
la qualitat democràtica. Pitjor encara ho tenen els consells i
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tampoc la regulació municipal és satisfactòria. De fet, avui
només l’Estat té una veritable responsabilitat sobre els tributs
i aquesta situació ha de canviar.

Per la seva banda, les taxes que s’apunten ens semblen
raonables i en tot cas l’anàlisi en detall és més propi de les
esmenes i no del debat de totalitat. Ara no ens és fàcil valorar
si els costos de fotoionització i el mostratge sisocinètics de
partícules de l’article 20 estan ben valorats o no. Per tant, em
limitaré més a una visió global. Sí que ens pareix bé que els
ports tendeixin a l’autofinançament, com també trobam
oportuna l’exempció sobre pesca. Sobre les normes de gestió
tributària, he d’insistir que ens agradaria trobar-nos amb un text
refós i no normes que es van dispersant, però ens pareix bé la
bondat de les mesures que s’hi dissenyen. 

El títol segon ja entra en una categoria de frontera amb la
llei d’acompanyament, tot i que toca indubtablement temes
econòmics o de funció pública. En aquest sentit la creació
d’una base de dades de subvencions ens sembla adequada. I tot
allò que pugui suposar més transparència, com apuntava el Sr.
Tadeo, ens pareix que s’ha de poder introduir. Jo li diria però
que en la rèplica ens aclarís una afirmació que ha fet el Sr.
Tadeo i que m’ha semblant molt important. Amb tot el que ha
passat en aquesta comunitat autònoma en matèria de
subvencions, aquesta expressió posada entre signes
d’exclamació dita a aquesta tribuna, crec que valdria la pena
que fos aclarida, perquè la compartim, “amb tot el que ha
passat en aquesta comunitat autònoma en matèria de
subvencions!”. Però aprofitant que avui és la Diada de Ramon
Llull, ens sumam a la petició del Sr. Fiol d’aquest regal que
s’apunta la cambra, la Sra. Galmés justament no hi és, deia
Ramon Llull: “la confessió sense contrició no val res” i afegia:
“la finalitat de la confessió és el perdó”. Jo no sé si s’ha
demanat perdó amb aquesta confessió o no, tendrà ocasió el Sr.
Tadeo a la seva rèplica d’explicar-ho, la veritat és que ens
agradaria.

Per exemple una altra de les mesures de les reflexions que
li apuntàvem respecte la llei, és aquest règim d’infraccions i
sancions en matèria d’activitats subaquàtiques. Creim que no
pot quedar, hem de fer un pensament, perquè no crec que pugui
quedar instalAlada un règim d’infraccions i sancions per
correcte que sigui dins una llei d’acompanyament. Després són
difícils de trobar i que hem de trobar un altre cos més estable,
de més perdurabilitat allà on deixar-hi aquestes mesures. Així
mateix, les lleis de règim local, de capitalitat, la disposició
transitòria sobre el Consell de Formentera, podrien aprofitar
una revisió més ampla, tot i que comprenem que la urgència
hagi recomanat aquest opció i li donam suport. 

La regulació del patrimoni local del sòl, ja torna venir amb
una llei d’acompanyament i ara s’aprofita per adaptar-lo a la
nova llei estatal. Ens torna sembla bé com a mesura transitòria,
però naturalment ha de ser la Llei del sòl, o fins i tot una Llei
d’habitatge, la que integri aquest article, en comptes de deixar-
ho instalAla a la llei d’acompanyament de l’any 2005. Sobre
aquest tema crec que també hi hauríem de poder aprofundir
perquè amb la mancança que tenim en aquest moment
d’habitatge i amb el debat que s’està produint, per ventura més
que deixar de monetaritzar de cara a fer sistemes generals, com
encara permet la llei, hi hauria d’haver un moment en què com

a mínim, fins que no es tengui un determinat sòl públic, s’hagi
de mantenir un percentatge dedicat a sòl per a habitatge. De
totes maneres, com que crec que la mesura ara és d’urgència
per aplicar-se i adaptar-se a una llei, potser que el debat es
produeixi ja en la llei, ja dic, amb més vocació de durar.

De les disposicions addicionals. Algunes segueixen (...)
amb les línies traçades per anteriors lleis d’acompanyament.
D’aquest tipus de lleis, és el tren allà on cadascú hi afegeix el
seu vagó i es nota la inèrcia del (...), perquè moltes d’aquestes
lleis ja modifiquen lleis d’acompanyament anteriors, com és el
cas per exemple de l’ordenació farmacèutica. De totes maneres
i per fer-li una reflexió de caràcter estructural, deixar el silenci
dels procediments administratius a una llei d’acompanyament,
en aquest cas la del 2001, cada una està a una llei distinta,
creim que de cara al futur és incorrecte. Hauríem de tenir una
llei de procediment, o una llei que encabís aquestes
modificacions, però que al final aquest tipus de regulacions no
estiguessin instalAlades a una llei d’acompanyament, sinó que
malgrat es modifiquessin amb una llei d’acompanyament
quedessin residenciades en una llei que tengués el nom
substantiu que li correspongués.

Una altra funció tradicional d’aquesta llei és prorrogar
terminis, moltes vegades prorrogar pròrrogues. És el que se’ns
fa amb el catàleg d’aigües privades. Bé, nosaltres en aquest
sentit podem estar d’acord i admetrem aquesta pròrroga, però
pensam que també s’hauria de fer una reflexió perquè fos la
darrera. Estam parlant, no de les extraccions que es fan avui,
sinó de les extraccions que es feien abans que la Llei d’aigües
de l’any 86 declarés que l’aigua era pública. Com que
Mallorca, Pitiüses i en bona part de les Illes Balears es
necessita autorització des del 73, o des del 68, és molt bé
d’acreditar si es té o no aquesta acreditació. Però com que s’ha
de demostrar quanta aigua s’extreia amb caràcter de privada
l’any 68 o l’any 72, fa ja 40 anys, ens estam trobant en una
situació que convé tancar aquesta carpeta i admetre que allò
que no quedi demostrat que s’estava extraient abans que l’aigua
fos pública, és aigua pública. Crec que s’han de donar totes les
garanties als administrats, la llei del 85 ja donava un termini
llarg, cada any s’ha anat allargant i hi ha d’haver un moment en
què, posant tots els mitjans que calguin, però un moment en què
tanquem aquesta carpeta i jo crec que ha arribat el moment que
aquesta llei de pròrroga sigui la darrera pròrroga. 

De tot plegat, és natural, en tendrem ocasió de parlar-ne en
el tràmit de ponència i de comissió. Avui només havíem de
salvar aquest obstacle de l’esmena a la totalitat per seguir la
tramitació, així ho creim, trobam oportú que sigui així. Per tant,
així ho farem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Carretero per un temps de 15
minuts.
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EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Abans de tot voldria fer dues breus
consideracions, jo venia aquí amb la sensació que el Partit
Popular presentava aquestes esmenes a la totalitat com un pur
tràmit i crec que açò ja no és una sensació, crec que és una
realitat objectiva. I com a segona consideració, Sr. Conseller,
el Partit Popular recomana una vegada més aquella medicina
que ells mai es volen prendre. Crec que vostè, Sr. Conseller, ha
demostrat ser un expert i sobretot ha demostrat responsabilitat.

Una volta dit açò, sí que és veritat que el Grup Socialista va
criticar la passada legislatura la Llei d’acompanyament pel fet
que fos utilitzada de manera perversa com a calaix desastre, per
aprovar tot tipus de matèria que res tenia a veure amb els
pressuposts, tributs, incidència financera, econòmica, etcètera.
Ja s’han posat exemples aquí i no val la pena fer-hi esment.
Estam per tant, molt satisfets que se’ns presenti ara un projecte
de llei estrictament delimitat a l’àmbit tributari, financer i
economicoadministratiu i destinat simplement a aportar
racionalitat a la llei de pressuposts.

El projecte de llei de mesures presentat s’ajusta per tant al
que ha de ser una llei d’acompanyament i s’ajusta també a la
realitat de les Illes Balears. Un suposat desajust en aquesta
realitat és la motivació de les esmenes del Partit Popular,
esmenes que queden deslegitimades si es fa un repàs de la
utilització que el Partit Popular va fer d’aquesta llei i que
queden desqualificades si es fa un repàs del contingut de la
proposta de llei que avui es du endavant.

Quant al títol I, de normes tributàries, i pel que fa a tributs
cedits, a l’IRPF s’hi introdueix el nou concepte de renda i s’hi
inclouen els espais de rellevància ambiental de la Llei
autonòmica 5/2005.

A l’impost de patrimoni s’hi inclouen, per primera vegada,
una sèrie de mesures per reduir la càrrega fiscal, com és la
d’elevar el mínim exempt, que havia quedat desfasat per la
inflació patrimonial dels darrers anys, que el Partit Popular ara
reclama però que no va fer durant quatre anys, i que s’ha
augmentat fins a 120.000 euros.

Es fa també una important millora del tractament de la
discapacitat amb una discriminació positiva per tal que els drets
fonamentals d’aquests colAlectius siguin reals i efectius,
s’incrementa notòriament el mínim exempt per a discapacitats.

A l’impost de successions i donacions s’augmenta la
reducció per a donacions entre pares i fills, per a l’adquisició
del seu primer habitatge, passant de 30.000 euros per a menors
de 36 anys i de 42.000 euros per a discapacitats a 60.000 i a
90.000 respectivament.

Quant al pacte successori a Eivissa, crec que s’ha comentat
per diversos portaveus, no passin pena, hi ha el compromís que
s’analitzaran tots els arguments i es trobarà la millor solució per
als eivissencs i formenterencs, tot i que, Sra. Marí, amb tot
l'afecte que li tenc, no compartesc els seus arguments ja que
crec que les mesures tributàries mai no s’han d’utilitzar per
guanyar vots, encara que ho hagi fet el Partit Popular.

Pel que fa a l’impost de transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats, s’augmenten els límits de renta exigible
per tenir dret a l’aplicació del tipus de gravamen reduït del 3%
en l’adquisició d’habitatge habitual, especialment per a les
famílies nombroses.

I tancant el capítol primer, de tributs cedits, el tancam amb
una valoració molt positiva d’una sèrie de mesures, ja que totes
van en el sentit de reduir la càrrega fiscal dels contribuents,
principalment d’aquells que tenen més dificultats, com són els
discapacitats, les famílies nombroses. I mesures que també
tenen l’objectiu de reduir la càrrega fiscal a l’hora d’adquirir un
habitatge.

Quant al capítol segon, de tributs cedits, es regulen
determinades modificacions en matèria de taxes, la qual cosa és
habitual en aquest tipus de llei per tal d’establir o modificar les
normes tributàries a les prestacions efectives del servei que
presta l’administració.

I ja que el portaveu del Partit Popular ha fet un esment
especial i una pregunta a vostè, Sr. Conseller, quant a les taxes
portuàries, voldria incidir que es proposen dues modificacions:
efectivament, un increment del 15% de les taxes que no siguin
de domini públic portuari, i aquest increment es justifica amb
la pròpia naturalesa i els objectius de l’entitat Ports de les Illes
Balears. Aquesta entitat té una limitació de creixement físic i
territorial en base a la seva activitat i per tant es fa
imprescindible explotar, de la manera més eficient, els recursos
disponibles i analitzar totes les fórmules possibles per
aconseguir un creixement sostenible al llarg del temps. És un
objectiu econòmic de Ports de les Illes Balears ser autosuficient
des del punt de vista financer, per tant s’han d’explotar tots els
recursos portuaris de manera òptima i analitzant totes les
possibilitats.

I la segona modificació d’aquesta taxa portuària és la que
fa referència, ja ho ha esmentat el Sr. Conseller, als beneficis
per al sector pesquer pel que fa a taxes de formació
d’expedients i d’altres. Aquestes excepcions que es proposen
són en atenció als problemes d’explotació que presenta el
sector pesquer els darrers anys i que han suposat un augment
dels costs que han de suportar armadors i tripulacions.

Quant al capítol tercer, normes de gestió tributària, conté
preceptes que responen a qüestions estrictament tècniques
respecte de la gestió dels imposts sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i
donacions, així com també pel que fa a la taxa fiscal del joc.

I ja passant al títol II, de normes de gestió
economicofinancera i administrativa, s’adapta la regulació de
les subvencions a la normativa estatal, substituint l’actual
registre per una base de dades per tal de dur una gestió
unificada i transparent. Crec que ha estat un poc atrevida la
intervenció en aquest punt del portaveu del Partit Popular,
tenint en compte el que ja se li ha retret i tenint en compte
també el darrer informe de la Sindicatura de Comptes, el qual,
respecte de les subvencions atorgades per l’anterior govern,
deia: “manca de control, insuficient concreció dels objectes
subvencionables, inconcreció dels terminis de realització de les
activitats subvencionades, insuficient justificació de la seva
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realització”. Per tant, crec que queda totalment justificada
aquesta modificació que es proposa i esperem que aquest
informe no es torni a repetir.

S’introdueix també, per altra banda, un nou règim
d’infraccions i sancions en matèria de busseig esportiu i es
modifiquen puntualment preceptes que afecten les entitats
locals i que, en tot cas, són una simple clarificació i millora de
certs procediments.

Aquest projecte de llei es completa amb onze disposicions
addicionals, tres de transitòries, una derogatòria i tres de finals,
i dues de finals, perdó; totes justificades i emmarcades dins
l’àmbit del que ha de ser una llei d’acompanyament. Jo tenc un
argument de cada una d’aquestes disposicions, però, per no
repetir arguments i com ja ha quedat aquí de manifest, aquesta
justificació és un punt que per a nosaltres era fonamental i que
avui volem posar de manifest. En definitiva, volem destacar, en
primer lloc, un aspecte formal però important i és el fet que es
fa un bon ús de la llei d’acompanyament, ja que aquesta
proposta s’ajusta escrupolosament al que ha de ser una llei
d’aquest tipus; totes són mesures economicoadministratives i
totes estan justificades, contràriament al que es feia els darrers
anys i que constituïa un autèntic abús i fins i tot un claríssim
frau de llei. Per tant, el felicitam, Sr. Conseller, felicitam el
Govern per tornar a la normalitat, a la legalitat, al rigor i a la
serietat, característiques totes elles també del projecte de
pressuposts avui debatut, ja que aquesta llei de mesures, com
diu l’exposició de motius, constitueix una unitat d’acció
racional amb la llei de pressuposts, per tal d’acomplir els
objectius de política econòmica.

Volem destacar també que aquest projecte de llei suposa un
increment dels beneficis fiscals de 3 milions d’euros per als
ciutadans de les Illes Balears, arribant als 96 que ja s’han
comentat; o que l’increment mínim exempt de l’impost de
patrimoni beneficiarà unes 32.000 persones. Per tant, es
presenten mesures que redueixen la pressió fiscal, que
beneficiaran en major mesura els joves, els discapacitats, les
famílies i les rendes més baixes, tot i la preocupació
manifestació pel portaveu del Partit Popular que només es
beneficiaven les rendes més altes, no és el nostre punt de vista.

Per tots aquests motius, no donarem suport a l’esmena a la
totalitat contra aquesta llei que presenta el Partit Popular que,
com tothom ha pogut comprovar, presenta com a pur tràmit
parlamentari i que està absolutament injustificada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem ara a les intervencions en
torn de rèplica, per un temps de cinc minuts. Té la paraula el
portaveu del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Molt
breument, perquè crec que realment no s’ha entrat en el debat
de l’exposició de motius, ho hem vist a la darrera intervenció
del portaveu del Partit Socialista el qual ens ha llegit, nosaltres

ja ens l’havíem llegida, per cert, l’exposició de motius, sense
entrar en el debat del que jo li havia esmentat al respecte.
Creim que amb aquesta llei d’acompanyament es perd una bona
oportunitat a un moment que la situació econòmica de les Illes
Balears ho requeria per donar un impuls a les mesures
tributàries; no puc entendre com el portaveu, per exemple,
d’Unió Mallorquina fa esment d’aquestes mesures tributàries
quan totes ja venen amb anterioritat, és que no hi ha res de nou,
és una adaptació terminològica i en certs punts està mal feta
aquesta adaptació terminològica.

En el tema d’incrementar les taxes de ports, doncs sí
s’incrementen les taxes de ports perquè es diu que hi ha un cost
o han de cobrir el cost, si els ajuntaments haguessin de fer açò
no donarien cap servei, cap servei, aquí incrementant les taxes
de ports el que s’està incrementant és el cost de transports de
mercaderies i d’altres.

En definitiva, crec que cap portaveu ha esmentat, ha fet
referència al que jo havia més o menys entrat dins cada un dels
temes pels quals presentàvem aquesta proposició no de llei, per
tant crec que els fonaments o els fonaments o el que havíem dit
pels quals la presentaven, són prou sòlids perquè es pugui votar
a favor aquesta llei d’acompanyament.

Referent al tema de les subvencions, el que és molt clar, Sr.
Alorda, és que han eliminat l’article 30 que deia publicitat i han
fet un registre de caràcter intern, açò ho diu la llei
d’acompanyament amb la qual vostè avui hi està d’acord.

Senzillament, ja només per finalitzar, doncs entenem que es
repassarà o es revisarà el tema de l’impost de successions quant
a Eivissa i Formentera, perquè crec que aquí sí que hi ha una
disparitat en el propi equip de govern, el qual una vegada més
demostra que té les seves discrepàncies internes. I també dir, ja
per acabar, que si els debats d’aquesta cambra han d’anar
enfocats sempre a la gestió de lleis d’acompanyament i lleis de
pressuposts de l’anterior executiu del Partit Popular arreglats
estan els ciutadans de les Illes Balears.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tadeo. Pel Grup Parlamentari Mixt, no vol
intervenir. Per tant, passaríem a les intervencions en torn de
contrarèplica. Té la paraula pel Grup Parlamentari Mixt, la Sra.
Marí i Mayans, la qual tampoc no vol intervenir. Pel Grup
Parlamentari Unió Mallorquina, tampoc no vol intervenir. Pel
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, per un
temps de cinc minuts.

(Remor de veus)

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, i gràcies als ànims del Partit
Popular els quals sempre estimulen la intervenció.
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Només volia precisar i no entrar en més debats amb el Sr.
Tadeo, però el que jo li demanava i en qualsevol cas trobar el
suport del nostre grup que hi hagi la màxima transparència a les
subvencions, parlem-ne en ponència, parlem en comissió si hi
ha aquest element, el que jo li demana era una precisió, quan
deien tot el que ha passat en aquesta comunitat autònoma en
matèria de subvencions, si vostè podia precisar a què es referia
i si feia un examen de consciència dels pecats al respecte o no.

I només precisar una cosa, no es pot retreure que es parli de
les anteriors lleis de mesures amb la potència que tenien, però
sobretot sí quan vostè ha començat per defensar l’esmena a la
totalitat ha estat recordant els debats de l’anterior legislatura i
els arguments que en aquella s’utilitzaven. Per tant, si vostè hi
recorre per justificar la seva esmena a la totalitat és normal que
nosaltres hi entrem per rebatre-los.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista, no
hi ha intervenció.

Per tant, passaríem a la votació. Votam.

Resultat de la votació: vots a favor, 27; vots en contra, 29.
Per tant, queda rebutjada l’esmena.

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