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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam la sessió
d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions, que crec que sí.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Sr. President, Margalida Duran substitueix Óscar Fidalgo. 

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Jaume Fernández substitueix Vicent Serra.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Eulàlia Llufriu substitueix Santiago Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, per aquest costat cap altra, i cap altra substitució.

COMPAREIXENÇA de l'Hble. Vicepresident
Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal
d'informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 4379/11, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2012 (escrit RGE núm. 4386/11).

Per tant, passam a la compareixença del vicepresident
Econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació per tal
d’explicar el pressupostos de la seva conselleria per a l’any
2012, escrit RGE núm. 4386/11.

Assisteix el Sr. Josep Ignasi Aguiló i Fuster, vicepresident
Econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, acompanyat
del Sr. Antoni Costa i Costa, director general de Pressuposts i
Finançament; de la Sra. Isabel Serna i Benbassat, secretaria
general; de Maria Marqués i Caldentey, interventora general de
la CAIB; del Sr. José Vicente Marí i Bosó, director general de
Tresor i Política Financera; de la Sra. Maria Teresa Palmer i
Tous, directora general d’Economia i Estadístiques; del Sr.
César Nuño Pacheco i Cifuentes, director general de Comerç i
Empresa; del Sr. Jaime Ochogavía i Colom, director general
d’Indústria i Energia; del Sr. Antonio Jorge Mateos i Sastre,
director general d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic; de
la Sra. Joana Maria Camps i Bosch, directora general de Treball
i Salut Laboral; del Sr. Miquel Bernat i Bosch, gerent de
BITEL; del Sr. Francisco Luís Calafell i Serarols, cap de
Gabinet; i del Sr. Alberto Roibal i Hernández, director de
l’Agència Tributària de les Illes Balears.

Té la paraula el Sr. Josep Ignasi Aguiló i Fuster per fer
l’exposició oral. Ja sap que no té límit de temps.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Molt bé, moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyories.
Començarem a fer l’exposició sobre el pressupost de
Vicepresidència fent referència a alguns trets de les línies
generals del pressupost que són necessàries per entendre de
forma clara el context en el qual ens movem. 

Voldria començar per la secció 34, que fa referència a les
despeses financeres i als passius financers. Ho dic perquè el
pressupost de 2012 que hem presentat suposa un augment total
respecte de l’anterior, el del 2010 prorrogat el 2011, d’un
8,58%, per això pot donar la impressió que és un pressupost
expansiu i de cap manera no ho és, de cap manera no ho és. És
un pressupost dur, és un pressupost que intenta ajustar els
comptes de la comunitat autònoma per evitar el dèficit, i això
significa que respecte de l’anterior moltes partides han
d’experimentar una reducció, i la reducció s’experimenta
bàsicament perquè en el capítol 3, de despeses financeres, es
passa de pressupostar 100 milions d’euros, 102 milions d’euros
en concret, a 205 milions d’euros. És a dir, es multiplica per dos
la quantitat que s’ha de pagar als bancs en concepte d’interès.

Aquesta multiplicació per dos és conseqüència de
l’increment del deute des que es va elaborar el pressupost de
2010, que estava al voltant dels 3.000 milions d’euros, fins al
moment actual, que està al voltant dels 4.600 milions d’euros.
Aquest increment de deute, a més, com a conseqüència que és
un deute marginal, que és un deute que s’ha acumulat,
experimenta una lleugera pujada de tipus d’interès. Per tant, el
resultat és el que he dit abans, que passam d’haver de fer front
a uns pagaments de 102 milions d’euros en concepte d’interès
a haver de fer pagaments ara, l’any 2012, en concepte de tipus
d’interès de 205 milions d’euros.

Un altre tema que també és important, abans de començar
l’anàlisi de la conselleria, és considerar els passius financers, és
a dir, les quantitats que s’han d’amortitzar. Si en el pressupost
de l’any 2010 estaven marcades necessitats d’amortitzar per 69
milions d’euros, 69 milions d’euros, ara, en el pressupost de
2012, arribam als 567 milions d’euros, amb un increment del
719%, del 720%. Això explica que el pressupost doni la
sensació que és expansiu quan en realitat no ho és perquè
aquestes quantitats tenen una entrada i tenen una sortida.

I dit això, que vull que es tengui sempre present perquè si
no, no s’entén res, dit això, podem analitzar ja el pressupost de
la conselleria, que té una quantitat total de 67 milions d’euros.
Hem de recordar que aquesta conselleria, l’actual
vicepresidència, és fruit de la unió de les antigues conselleries
d’Economia i Hisenda, de l’antiga Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia i de l’antiga Conselleria de Treball i
Formació més la Direcció General de Tecnologia i
Comunicacions i més el Servei de Joc. Tot això englobaria el
que actualment és Vicepresidència.

A conseqüència d’això, el pressupost és de 67 milions
d’euros repartits en capítols de despesa corrent, capítol 1,
capítol 2 i capítol 6, de la següent manera: 22, 7 milions
d’euros, capítol 1; 3,5 milions d’euros, capítol 2; i 4 milions
d’euros, capítol 6. S’ha de dir, i això és interessant, que aquestes
partides, que són de funcionament ordinari, el que diríem
despesa corrent, suposen una important reducció respecte de la
situació anterior, una important reducció a conseqüència de la
sinèrgies o de les economies d’escala que es generen per la
unificació de tots aquests organismes. 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 9 / 14 de novembre del 2011 131

 

Per exemple, al capítol 1podem xifrar l’estalvi en un
11,16%, un estalvi que té dos grans components, per una banda,
la reducció de les retribucions de la Llei 6/2010, de 17 de juny,
aquella per la qual el Govern de l’Estat va reduir en un 5% els
sous dels funcionaris i que també es va fer extensiu als ens
dependents d’aquesta conselleria. A més a més, hi ha la
reducció de la pròpia estructura: dos consellers menys, dos
secretaris generals menys, sis directors generals menys i el
personal eventual, dos caps de gabinets, dos caps de premsa,
assessors tècnics, secretaris personals, xofers, etc. Tot això com
a conseqüència dels acords de Govern del 23 de setembre. A
més, no es pagaran durant el 2012 ni hores extraordinàries ni
productivitats com a criteri general dins tota la comunitat
autònoma. No hi haurà jubilacions abans d’hora ni allargaments
de jubilacions, es produirà una redistribució d’efectius, que ja
hem comentat, conselleria per conselleria, i el projecte de llei
preveu la supressió d’indemnitzacions d’alts càrrecs de 30 euros
per a viatges. D’aquesta manera aconseguim aquest estalvi
important en capítol 1, capítol que ens ha de permetre el
funcionament ordinari de la conselleria sense cap problema.

El capítol 2, pressupostat per al 2012, puja a 3,5 milions
d’euros, aquí també trobam un estalvi molt important respecte
de la situació anterior a conseqüència d’aquesta sinergia
d’economia d’escala de què hem parlat abans. Per posar un
exemple, només amb l’eliminació de l’edifici, en deixar
d’utilitzar l’edifici de Son Rapinya, el que era l’antiga
conselleria de comerç i indústria, hi ha una reducció de costos
en matèria de lloguers, en matèria de serveis de neteja, de
manteniment, de seguretat, de les peces corrents, d’electricitat,
d’aigua, d’assegurances, a més a més de vehicles, de benzina,
etc., molt significativa, que es farà extensiva, aquesta reducció,
a tot el que és una filosofia també diferent de fer les coses amb
una cura especial en matèria de despeses corrents, en matèria
d’energia, en matèria de compres, etc.

El capítol 6 té un pressupost per al 2012 de 4 milions
d’euros. Aquí també hi ha una reducció important respecte de
la situació anterior a conseqüència de la disminució de projectes
d’inversió que tenen a veure amb contractació de personal, en
comandes de publicitat, etc. Per tant, aquí trobam els elements
principals que defineixen aquest pressupost dins la conselleria,
estalvis importants que en cap cas no han de minvar la capacitat
de gestió.

Si entram secció per secció, la primera de totes seria la
Secretaria General. La Secretaria General que engloba despeses
generals i en aquest cas també, a més a més, l’aportació a
l’ATIB, té un pressupost total per a l’any 2012 de 21 milions
d’euros, repartits en 7 milions per a despeses de personal, 2
milions per a compres i serveis, 9 milions per a transferències
-aquí la principal partida, ja dic, és l’ATIB-, 1,2 milions en
inversions reals i 1,1 milions en transferències. Bé, idò aquí
també observam sobretot com hi ha una reducció important
respecte del que era o del que podia ser la suma de les
secretaries generals anteriors, que arribava a sumar 33 milions
d’euros, i això amb la finalitat de poder fer tota la feina que
tenim encomanada sense cap tipus de distorsió.

Entrant a les direccions generals, la primera de totes seria la
Direcció General d’Economia i Estadístiques, que engloba el
que era la Direcció General d’Economia més la Direcció
General de Planificació Estratègica que també es dedicava en
bona part a fer estadística, una estava a la Conselleria de Treball
i l’altra a la Conselleria d’Hisenda. S’unifiquen de manera que
també troben sinèrgies i economies d’escala a l’hora de
funcionar i d’aquesta manera poden passar a fer la seva feina
amb un pressupost de 559.449 euros enfront de que hagués estat
la dispersió d’1,4 milions d’euros, quan estaven separades.

 Aquí els estalvis vénen -com ja deia- d’una manera de
funcionar una mica diferent on no hi haurà impressions en
paper, hi haurà menys encomanes de gestió, hi haurà menys
projectes d’estudis, no hi haurà publicitat, no hi haurà -com
deia- impressió en paper. Per tant, s’aconsegueix aquest nou
sistema de funcionament. Al mateix temps, en tenir integrades
totes les estadístiques dins un organisme, aquestes tenen una
millor consistència a l’hora de creuar dades i de no tenir
distorsions, que no surtin publicades coses diferents perquè tot
està unificat. 

Dins la Direcció General d’Economia trobam també
l’IBESTAD que té un pressupost de 716.000 euros.

Si continuam amb les direccions generals, la següent és la
Direcció General de Treball i Salut Laboral, que té un
pressupost de 9,5 milions d’euros, repartits en despeses de
personal, 2,3; compres i béns i serveis, 60.000; i transferències
corrents, 7 milions. Aquestes transferències corrents tenen a
veure amb el TAMIB, amb el Tribunal d’Arbitratge i Mediació,
que manté la partida anterior d'1,2 milions d’euros, i amb les
convocatòries de fons finalistes cent per cent finançades per
l’Estat que és la integració laboral de persones discapacitades,
3,6 milions d’euros, els ajuts a previsions en la jubilació
ordinària, 151.644 euros, les iniciatives empresarial en I+E,
560.000 euros, i la contractació indefinida per a persones amb
discapacitat, 1,3 milions d’euros.

També hi trobam les partides de salut o riscos laborals ja que
les actuacions d’aquesta direcció general vull recordar que són
l’execució de la legalitat laboral, l’organització dels registres en
relacions laborals, la mediació i l’arbitratge, el foment de la
negociació colAlectiva i sobretot, molt important, la vigilància de
la salut i la seguretat i el control d’accidents de treball. Pensam
que d’aquesta manera també es pot fer front a totes aquestes
qüestions.

Evidentment s’ha de tenir present, cada vegada que feim
l’anàlisi de la direcció general, que el SOIB actualment està a la
Conselleria d’Educació. Per tant, les polítiques actives, les
partides adreçades a fer polítiques actives estan en aquella
secció, a conseqüència d’aquesta filosofia que les polítiques
actives tenen a veure sobretot en formació.
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La Direcció General de Pressuposts i Finançament que
engloba també dues direccions generals anteriors, per una banda
la Direcció General de Pressuposts i per l’altra la Direcció
General de Fons Europeus. Aquesta direcció general, que té
com a missió principal el control pressupostari de la CAIB,
l’elaboració i el control pressupostari de la CAIB, així com dels
fons europeus, te un pressupost total de quasi 1,3 milions
d’euros, pràcticament no experimenta variació respecte de la
situació anterior perquè està integrada en bona part del capítol
1, que és el que... les persones encomanades a fer aquesta feina.
És interessant destacar que al capítol 6 hi ha 336.000 euros de
fons FEDER que tenen a veure amb inversions per al control del
fons FEDER.

Intervenció General, següent partida, la Intervenció General
recordem que té com a missió la gestió econòmica financera del
sector públic de la CAIB, i és l’òrgan de control de tot el
sistema financer de la CAIB i té encomanada també la gestió de
la compatibilitat pública, així com verificar la legalitat i el
control financer de les activitats del sector públic. El pressupost
total és de 4,8 milions d’euros, 4,8 milions d’euros dels quals la
partida més destacable, amb molta diferència, és la partida de
capítol 1, de personal, que són 4 milions d’euros en concret, 4
milions d’euros. Això vol dir que és una feina bàsicament
desenvolupada pel capital humà. La resta fa referència compres
de béns i serveis, la despesa corrent per al seu funcionament,
que inclou també material informàtic i material de control.

Continuam. Direcció General del Tresor i Política
Financera, 2,2 milions d’euros, 2,2 milions d’euros que si vostès
agafen el pressupost del 2010 veuran que hi ha una pujada
important, pràcticament del doble, d’1 milió es passa a 2, i això
és conseqüència del fet que s’han inclòs unes partides que en el
seu moment estaven a la secció 31, serveis comuns, i que ara
passen a estar englobades en aquesta secció de la Direcció
General del Tresor i Política Financera; en concret són les
partides que han de fer front als costos dels avals d’ISBA
adreçats a les petites i mitjanes empreses. És un canvi
comptable que quan un fa una anàlisi no ha de pensar que hi ha
un increment del doble, en aquest cas, sinó que simplement es
tracta de fer aquesta modificació: passa d’una secció a una altra.
Dels 2,2 milions d’euros, 832.730 euros, o sigui 0,8 milions
d’euros, és la part de capítol 1; hi ha una petita part de compres
de béns i serveis, i el gruix de la resta aniria a transferències
corrents, que és el que hem dit de les partides destinades a
ISBA, conseqüència d’aquesta idea que ISBA pot ser un
instrument molt potent a l’hora de permetre el finançament a les
petites i mitjanes empreses.

Direcció General de Comerç i Empresa. Integra en una sola
direcció general el que era la Direcció General de Comerç, més
la Direcció General d’Indústria, més la responsabilitat social
corporativa i més el Servei de Joc. El pressupost total és de 16,8
milions d’euros, que estan repartits de la següent manera: 1,7
milions d’euros, despeses de personal, capítol 1; 20.000 euros,
capítol 2; capítol 4, transferències corrents, 7,7 milions d’euros;
inversions reals, 180.000 euros; i transferències de capital, 7,1
milions d’euros. Dins les transferències corrents, la partida més
important, de 7 milions d’euros, fa referència a les
transferències a l’IDI, que és l’òrgan, com vostès saben, dedicat
a la promoció industrial a Balears, i dins les transferències de
capital també hi ha una aportació a l’IDI de 3 milions d’euros
més en concepte d’amortització de préstecs anteriors. 

Dins el capítol 4 també s’han pressupostat, i estan inclosos
en aquesta partida que he assenyalat, el foment d’ocupació a
cooperatives, 183.000 euros; la promoció de l’ocupació
autònoma, 1,5 milions d’euros; campanyes de promoció,
298.000 euros; i quotes úniques per la prestació de l’atur,
149.000 euros, que té a veure amb el fet d’agrupar tots els
pagaments de l’atur en un únic termini. Dins el capítol 7, a més
també del que hem esmentat, hi ha el programa de suport a
Innoempresa, 280.000 euros; diferents convocatòries pendents
de fons FEDER, 2,8 milions d’euros, i convocatòries anuals del
2008-2009 de 733.000 euros.

També si es fa l’anàlisi hi ha reduccions importants, hi ha
estalvis importants, i també hi haurà reestructuracions de
personal que, bé, com que és una filosofia general en aquest
pressupost disminueixen les partides d’inversió i disminueixen
també les partides de subvenció, per tant quedarà personal
alliberat que podrà fer altre tipus de tasques com per exemple
tasques dedicades a la inspecció.

D’igual manera que en casos anteriors, pensam que amb
aquestes partides es pot fer front a les obligacions de la
conselleria i a la promoció empresarial que ha de derivar de la
Llei d’emprenedors, per una banda, i a més a més també a la
internacionalització de l’empresa, que faríem conjuntament amb
l’ICEX, aprofitant l’ICEX, i programes PIPE de l’ICEX i també
de les cambres de comerç. També per posar un exemple podem
dir que, en la qüestió de fires, a partir d’ara seran fires que es
puguin mantenir per elles mateixes, és a dir, no hi haurà
aportacions per a fires però sí hi ha haurà fires perquè generen
ingressos i aquests ingressos han de cobrir la despesa, s’ha
d’arribar a un equilibri entre ingressos i despesa; ja se n’ha fet
qualcuna en aquest sentit.

Direcció General d’Indústria i Energia. La Direcció General
d’Indústria i Energia maneja partides per 4 milions d’euros, i
també s’integren en una única direcció general el que eren dues
al pressupost anterior, 4 milions d’euros la principal partida dels
quals una altra vegada és el capítol 1, de personal, 3,1 milions
d’euros repartits en dues feines principals, que serien la
regulació i la normativa industrial i el foment i l’ús d’energies
renovables. La resta de partides, la més important seria la de
transferències de capital, 730.000 euros adreçats a fer aquest
tipus de polítiques que he mencionat. Sobretot serà important
desenvolupar les polítiques relacionades amb la matèria
d’energia per dos motius: un, perquè tenim un sistema energètic
excessivament consumidor d’energia d’origen fòssil, per tant
amb poca energia renovable; i, un altre, perquè no tenim encara
prou consciència del que podria ser l’estalvi d’energia. Seran les
dues grans línies que haurà d’afrontar aquesta direcció general
amb aquests recursos. A més a més de les seves feines
ordinàries, que tenen a veure sobretot també, com hem dit
abans, amb la matèria de regulació i normativa industrials, en
aquest sentit s’ha de dir que compta amb l’UDIT, una unió
d’intervenció ràpida, de gestió ràpida en matèria burocràtica,
que la veritat és que funciona molt bé i que ha de funcionar
millor cada dia. 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 9 / 14 de novembre del 2011 133

 

Per altra banda també és cert que dins aquesta direcció
general ara han finalitzat les convocatòries de l’IDAE, i per tant
no estan pressupostades per a l’any 2012, però probablement
tendran continuïtat i llavors es pressupostaran, convocatòries de
l’IDAE que també té a veure..., són subvencions directes de
l’Estat i tenen a veure amb matèria d’estalvi d’energia. I mateix
podríem dir dels fons FEDER, que també és una filosofia
general: no es pressuposten fons FEDER a conseqüència que
s’han d’avançar els doblers i que poden suposar un cost per a la
comunitat autònoma, però també poden tenir continuïtat durant
el proper curs.

Seguint l’esquema que estam exposant, la Direcció General
d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic seria la següent. Té
un pressupost per al 2012 de 6,2 milions d’euros. Aquesta
direcció general també pot semblar que té una disminució
important respecte de la situació anterior, però en aquest cas
s’ha de matisar amb molta cura perquè en realitat part important
de les seves partides passa a la secció 31, de serveis comuns,
ben igual que hem dit abans. Hem de pensar que aquesta
direcció general es fa càrrec dels contractes de telefonia, de
xarxa corporativa, de manteniment d’equips electrònics, servei
de certificació electrònica, etc., etc., que, com dic, passen a
serveis comuns. Ho dic perquè, si es mira, dóna la sensació que
hi ha una disminució important, però aquesta disminució no és
tal en aquest cas. Hi ha una certa disminució de capítol 1 a
conseqüència del que hem dit abans, de la reducció salarial; hi
ha una certa disminució..., la disminució del capítol 2 és molt
important, perquè aquí trobam totes aquestes encomanes de
gestió que passen a la secció 31. Hi ha les transferències
corrents, capítol 4, de les quals jo diria que la partida més
important és el manteniment del SOCIB, el Consorci per al
disseny, la construcció, l’equipament i l’explotació del sistema
d’observació costanera de les Illes Balears.

I dins el capítol 6 torna a passar el mateix: hi ha un traspàs
de contractes cap a la secció 31 per un valor de 4,8 milions
d’euros. Dins el capítol 6 també es contempla una subvenció a
Multimedia Illes Balears per la gestió de la TDT de 830.000
euros, i a la Fundació iBit per 535.000 euros. Quant a
transferències de capital, les més destacades són projectes
d’inversió de Parc Bit, 400.000 euros, i de Fundació iBit, que
són 500.000 euros a capítol 7 i 500.000 euros a capítol 6.

Serveis comuns. Ja hem acabat amb les direccions generals.
A serveis comuns pressupostam una quantitat total de 13,3
milions d’euros, els quals estan repartits de la següent forma:
5,1 milions d’euros en compres de béns i serveis; aquí hi hauria
els 5 milions d’euros que abans hi havia a la DGTIC, que passen
aquí, a la secció 31. Les transferències corrents, zero; al capítol
4 no hi ha res, quan a l’anterior pressupost hi havia 2,5 milions
d’euros; tot això és perquè passa a ISBA, com hem dit abans,
per fer els avals a la petita i mitjana empresa. Les inversions
reals es mantenen en 5,7 milions d’euros, però s’ha de dir que
canvia el concepte respecte de la situació anterior; eren 5,8
milions d’euros que tenien a veure amb un edifici que es
construïa al Parc BIT i que ara tenen a veure amb les encomanes
a la DGTIC; per tant canvia el concepte, abans era Parc BIT, ara
és DGTIC. I transferències de capital, que són 2,4 milions
d’euros. Dins les transferències de capital ens trobam que hi ha
1 milió d’euros cap a ISBA per a provisions tècniques, que hi ha
el pagament d’un préstec del Consorci Parc de les Estacions per

400.000 euros, i que hi ha 1 milió d’euros també per a
infraestructures, com hem dit abans, de la TDT.

Abans de continuar vull dir que en matèria d’ingressos hem
seguit un criteri de molta prudència, i estan pressupostats
únicament aquells ingressos que sabem cert quina és la quantia
que està compromesa, que podem obtenir. En aquest sentit no
s’han pressupostat, no estan pressupostades les inversions
estatutàries; això no vol dir que no venguin, evidentment, vol
dir que no estan al pressupost, que el dia que arribin idò tendran
la corresponent modificació de crèdit per poder aplicar-les allà
on s’hagi acordat. També vull dir que no hi ha increments
impositius, no hi ha l’impost de patrimoni, que sabem que..., bé,
nosaltres com a Partit Popular som contraris però potser que
l’ambient o com s’arribi a configurar per part de l’Estat ens faci
fer un replantejament; i no estan inclosos tampoc els fons
FEDER que, en el seu cas, es podrien també fer les
modificacions oportunes.

Aquest pressupost és un pressupost que està fet en un entorn
d’una certa incertesa en aquest sentit, certa incertesa que té a
veure també amb les variables macroeconòmiques
subministrades pel ministeri, hem de recordar que aquestes es
varen elaborar en el mes de juliol i amb el ritme que duim de
variació econòmica això significa una eternitat, des del juliol
fins ara les coses han canviat significativament. Per tant, és un
pressupost que pot tenir l’opció o l’alternativa de fer
modificacions de crèdit, d’ajustar els ingressos, de generar
crèdit corresponent si els ingressos són més grossos,
definitivament, i també de declarar indisponibles crèdits si
resulta que els ingressos són més baixos. Ho vull dir perquè serà
un tema que m’imagín que sortirà una i una altra vegada.

Ens queden dos grans capítols, un és l’Agència Tributària.
L’Agència Tributària que tendrà un pressupost de 10,2 milions
d’euros, repartits de la següent forma: 6,3 milions d’euros,
capítol 1, és la partida més important, també els seus serveis són
intensius en recursos humans; 1,7 milions d’euros en despesa,
en compres de béns i serveis, capítol 2; hi ha una part important
també dedicada a despeses financeres, 1,5 milions d’euros, per
al seu funcionament s’empren recursos financers.

Com que aquí també és fàcil fer la comparació respecte de
la situació anterior, s’ha d’aclarir que el capítol 1 s’incrementa
en un 10%, és una de les poques seccions en què el capítol 1
augmenta, i el motiu és que una de les decisions del Govern
anterior va ser deixar de banda les oficines liquidadores,
substituir-les per personal propi, de manera que part del que era
el capítol 2 va disminuir o ha disminuït a favor del capítol 1.
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De les aportacions de CAIB, per aquests 10,2 milions
d’euros, ens trobam amb dues grans línies, dues grans partides,
com hem dit abans una de 9,4 que provenia de la secretaria
general en concepte de capítol 4, i una altra que també prové de
la secretaria general en concepte de capítol 7, transferències de
capital, de 670.000 euros.

I per últim, dins les seccions d’aquesta conselleria, tenim la
secció 32, ens territorials. La secció 32, hi ha pressupostat, a
través del capítol 4 i del capítol 7, el capítol 4, transferències
corrents, i el capítol 7, transferències de capital, 185 milions
d’euros, repartits de la següent forma: Consell de Mallorca,
124,2; Consell de Menorca, 26,1; Consell d’Eivissa, 26,1, i
Consell de Formentera, 6,7. Aquestes partides es mantenen
respecte de la situació anterior, no incrementen amb l’IPC, però
també s’ha de recordar, ho dic perquè ahir vaig veure un article
d’opinió al respecte, que aquest pressupost, el general del 2012,
no és un pressupost que s’incrementi, és un pressupost que
disminueix, que es redueix; malgrat que la quantitat total sigui
un 8% més, la realitat, conseqüència de les amortitzacions, és
que les partides que queden per al dia a dia en realitat són
menors, per tant s’entén que aquestes partides dedicades a ens
territorials es mantenguin sense incrementar l’IPC, perquè el
pressupost és un pressupost restrictiu, és un pressupost que no
és expansiu.

Si entram en el capítol de les empreses públiques, en tenim
tres, quatre, perdó, IDI, IBIT, BITEL i Parc Bit.

L’IDI tendrà un pressupost de 9,7 milions d’euros, i el més
destacable d’aquest pressupost és que d’entrada hi ha una
reducció del capítol 1 molt important, de 731.000 euros,
conseqüència de la disminució d’alts càrrecs, els quals passen
de 12 a 1.

IBIT comptarà amb un pressupost de 2 milions d’euros; com
vostès saben té encomanada el projecte de foment de les noves
tecnologies i foment de la societat de la informació, en línies
generals, 2 milions d’euros.

BITEL tendrà un pressupost total de 8 milions d’euros; com
vostès saben es dedica a donar suport informàtic a les distintes
dependències de l’administració.

I per últim, Parc Bit, que tendrà un pressupost de 4,2 milions
d’euros, per fer les seves feines també de promoció de la
innovació i promoció d’activitats punteres, d’activitats d’alt
valor afegit.

I jo crec que amb això hem fet un repàs ràpid, un repàs que
hem de completar ara amb la discussió, clarament, del
pressupost de Vicepresidència, les grans xifres són aquestes,
però evidentment podem entrar en el detall de les petites xifres
i de les distintes línies d’actuació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara, si els portaveus estan
d’acord, continuarem o volen que aturem? No, podem
continuar.

Idò, per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. Sr. Conseller,
vostè sap que pot intervenir després de cada portaveu o ho pot
fer globalment per a tots quan acabin.

Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el
diputat Sr. Boned, que crec que repartirà el seu temps.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, gràcies, Sr. President, efectivament repartirem el temps
entre dos portaveus.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, tenen un temps de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Molt bé, gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, gràcies per
la seva presència i pel seu nombrós equip d’alts càrrecs.

Jo em referiré bàsicament al tema estrictament de la qüestió
pressupostària, llavors la meva companya diputada parlarà
d’algunes qüestions més relacionades directament amb seccions
i direccions generals a les quals vostè s’ha referit amplament en
aquesta compareixença. Dic amplament en aquests perquè en
allò que és estrictament l’explicació del pressupost hi ha hagut
menys extensió, i dic això perquè, efectivament, la seva és una
vicepresidència que engloba diferents àrees, però sense cap
dubte una de les seves principals, per no dir la principal
obligació i feina que té és aquesta redacció, tramitació i
aprovació del pressupost de cada exercici; aprovació d’una llei
de pressuposts que és i té efectes transversals i que afecta molt
directament totes i cada una de les conselleries.

Vostè ha dit que presenta un projecte amb un increment
efectiu de 8,5% aproximadament més que el 2010 i que tot i així
no és un pressupost expansiu; del que no hi ha dubte és que és
un pressupost en xifres superior a aquell, concretament uns 291
milions més que el del 2001. Sense cap dubte aquí hi té també
el seu punt d’importància aquesta millora que arriba des de
l’Estat al Govern balear, aquests més de 450 milions d’euros
resultants del nou model de finançament. I aquí també li voldria
preguntar quina opinió li mereix aquesta aportació d’aquests
450 milions suplementaris, en aplicació d’aquest nou model de
finançament, en el seu moment tan criticat i infamat pel seu
partit?

Vostè ha insistit durant molt de temps i ho continua fent que
la seva ha de ser una política econòmica diferent, que s’ha de
gestionar d’una altra manera, que s’ha de gastar allò que hi ha
i que no s’ha de treballar amb un pressupost irreal, i clar, una
pregunta que també ens passa pel cap és si realment vostè pensa
que aquest pressupost que vostè ha presentat és un pressupost
real o realista i que s’ajusta a les necessitats de les nostres illes?
Imagín que després del que hem sentit, no ara, sinó a diverses
intervencions seves, efectivament la seva resposta serà positiva
en aquesta pregunta, i això ens duria a preguntar-li si ens podria
explicar per què en aquest pressupost hi ha àrees concretes que
no tenen les partides econòmiques suficients per atendre les
seves necessitats al llarg de tot l’exercici 2012? I li preguntam
això perquè està clar, s’ha pogut constatar que àrees, aquelles
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que vostès diuen que no s’han de tocar, que no hi ha d’haver
repercussió dels retalls damunt educació, salut i serveis socials,
després ens trobam que hi ha una insuficiència pressupostària en
educació, entorn dels 100 milions d’euros, i en salut, entorn dels
200 milions d’euros.

Per cert, i parlant d’aquestes àrees concretes, i per exemple
en educació, ens podria explicar per què en la previsió que hi ha
per a l’escola pública hi ha una mancança evident de partides
pressupostàries per cobrir tot l’exercici, i en canvi per a l’escola
concertada està pràcticament coberta al cent per cent?

Parlant de situacions d’aquestes que queda clar que ja
parteixen amb un perillós desequilibri, podria posar un altre
exemple, IB3: parteix amb un pressupost de 30 milions d’euros,
quan té obligacions per tots reconegudes d’entorn dels 70
milions. Serà un tema complicat de gestionar i m’agradaria que
també ens pogués dir a veure per on anirà aquesta gestió
pressupostària amb aquesta premissa.

Per no comentar els clars i evidents retalls en serveis socials
que també hi haurà, llavors li parlaré de determinades qüestions
puntuals relacionades amb residències de tercera edat i aquestes
qüestions. Per això, clar, això ens du a entendre que, una altra
pregunta que li hem de fer és si, després de tot això, vostè
encara insisteix que aquest pressupost no conté retalls en
educació, en sanitat i en serveis socials? Vostès diuen que no,
però l’evidència de les xifres diuen el contrari.

Vostè a la seva sentència a allò que sí s’ha referit ha estat al
tema de l’endeutament i ha parlat dels interessos que s’hauran
de liquidar el proper exercici. M’agradaria preguntar-li si pensa,
preveu problemes per a l’exercici 2012 a l’hora de contractar o
d’obtenir crèdits que vostè té pensats? I sobretot tenint en
compte que la previsió que fa vostè en aquest pressupost és
d’endeutar-se el màxim que li permet la normativa en aquest
cas.

Però parlem del tema dels interessos, que vostè n’ha parlat;
efectivament, 200 i busques de milions d’euros per a aquest
exercici 2012, contra 69 que es pagaren el 2010.

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Bé, la previsió va ser, d’acord, sí, posem-li 100, no vendrà
d’aquí. En tot cas, és clar que hi ha un ball de xifres important
i a més a més un no acaba de coordinar i per tant hi ha una
incoherència amb un altre document que és important també per
al futur, que és el Pla d’equilibri, on aquesta previsió tampoc no
s’ajusta a allò que vostès plantegen en aquest pressupost, hi ha
130 i busques de milions en aquest pla d’equilibri i aquí parlam
de més de 200. Ens podria explicar quina és la previsió real o
realista, la del Pla d’equilibri o la del pressupost, perquè alguna
de les dues no és certa o és incorrecta?

No em queda gaire més temps, perquè he de deixar temps
perquè la meva companya intervengui, però hi ha algunes
qüestions més de les quals li vull parlar i que, en tot cas, en el
meu segon torn m’hi referiré per a no llevar-li temps a la Sra.
Oliver, qui també vol fer algunes preguntes. Llavors, en el
segon torn, li faré algunes preguntes més. Gràcies.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Vicepresident i alts
càrrecs que l’acompanyen, benvinguts a aquesta comissió, la
seva comissió.

Bé, jo em centraré en unes qüestions molt concretes o esper
que siguin així de la direcció general. A mi se m’ocorre la
primera pregunta genèrica i és que sabem tots que acabam un
any 2011 amb tota una sèrie de factures pendents, en aquest cas
les concretes d’aquestes direccions generals que vostè ens ha
parlat, no?, i la meva pregunta és: amb aquest pressupost que
estarà dia 1 de gener de l’any 2012, amb quines partides pagarà
aquestes factures pendents, perquè a les memòries econòmiques
hem vist totes aquelles actuacions que farem, que és el normal
i natural, l’any 2012; però hem de tenir en compte que tenim
pendents totes aquelles factures pendents, que ja sabem que les
tenim, però el primer tema és: les pagaran el 2012 amb aquest
nou pressupost? Si és que sí, de quines partides i com ho farà?
Perquè no ho he vist a cap lloc de les memòries, potser que
m’hagi passat, però no ho he vist. Gràcies, aquesta seria la
primera pregunta.

Perquè això és el que realment la gent vol saber d’aquest
pressupost, és ver que interessen totes aquelles qüestions que es
duran a terme, però aquesta crec que és la primera que les
persones que avui són al carrer els fa falta saber. Crida l’atenció,
i vostè ja ho ha dit clarament, que el capítol 6, d’inversions, i el
7 també, sobretot el 6, és pràcticament inexistent a totes
aquestes direccions generals, i és absolutament inexistent si
suprimíssim les partides 64000, de despeses en inversions de
caràcter immaterial que es van repetint en els distints
programes. Li deman uns detalls concrets de les actuacions
concretes que pensa dur a terme referent a aquestes partides
64000, concretament de planificació i ordenació de la política
econòmica, de 90.000 euros; gestió dels fons procedents de la
Unió Europea, ordenació i reforma, modernització d’estructures
comercials, foment i ús d’energies renovables i estalvi
energètic. Tot això fa un gruix important, no és el més
important, però per tenir una idea d’on pot anar.

També hem vist una baixada molt generalitzada a les
partides d’inversió destinades a ajuntaments i també als consells
insulars. La pregunta és exactament què deixarà de fer en el cas
de gestió dels sistemes i tecnologies de la informació, on ho
havia de 247.000 euros i escaig, tant a ajuntaments com a
consells i enguany és zero. Així com també en el programa de
foment i ús d’energies renovables i estalvi energètic, que té una
memòria molt extensa i un pressupost veritablement magre. Què
deixarà de fer a les corporacions locals, ja que passen de quasi
2.500.000 euros a únicament 200.000?
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Quin pressupost i de quina partida dedicarà les activitats 2
i 3 de l’objectiu 16 del programa 612E, de gestió de tresoreria
i política financera, que són els de promoure iniciatives de
suport als emprenedors i PIME, així com facilitar l’accés al
crèdit tradicional?

En els programes 315C, de foment de la responsabilitat
social corporativa, concretament l’activitat 2 d’aquest programa
té com a objectiu impulsar mesures fiscals. Nosaltres -aprofit
per dir-li-ho- no n’hem vist ni una de mesura fiscal. Vostè ho ha
dit una mica més, però concretament a tot el desplegament de la
Llei d’emprenedors, pensàvem que aquí hi hauria tot un seguit
de mesures fiscals per dur a terme el veritable canvi de model
que vostès deien i no n’hem vist absolutament ni una. En aquest
cas ho deia exactament a la memòria i tampoc no l’hem trobada.

En el programa 723A, de promoció industrial i tecnològica,
en el 763A d’ordenació, reforma i modernització d’estructures
comercials, a l’IDI, repeteix contínuament a la memòria del
programa entre d’altres, que dels cinc pilars bàsics, dos són
finançament de les empreses i línies de negoci-sector. Quin
pressupost destinarà i de quines partides al finançament
d’aquestes empreses i a les línies de negoci-sector? Quines
ajudes deixarà de convocar de la Direcció General de Comerç?
Abans n’hi havia moltes adreçades a la modernització i millora
del comerç. Quina partida, de quin programa, amb quina quantia
dedicaran als microcrèdits, si és que fa comptes dedicar-n'hi?

I també a la internacionalització de les empreses, partida i
programa destinats a aquest concepte. 

No he sabut trobar res de fires i congressos. Jo no sé
exactament quina és la seva idea sobre aquesta qüestió. Ja ens
ha explicat que a la secció 31 hi ha tota una sèrie de qüestions
d’ISBA, això sí que m’havia escapat i ara ho he pogut veure...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Oliver, hauria d'anar acabant, eh?

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sí, ja acab. Mesures d’estalvi energètic. Concretament quins
recursos destinarà al projecte pilot d’implantació del mesurador
de consum domèstic? I després ja més concret, quins recursos
i de quin programa destinarà a estalvi, a millora d’energies
renovables i eficiència energètica?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Oliver. Sr. Vicepresident, seguim amb
els grups parlamentaris?

Idò per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, president. Benvinguts a la comissió a tota la
Vicepresidència del Govern en matèria econòmica. Jo primer de
tot li faré una queixa, com que ho he viscut molt malament, crec
que li ho he de dir, la manera de presentar físicament el
pressupost, vostè ha dit que no hi haurà paper, en algun moment
ha dit “eliminarem el paper i hi haurà un estalvi”; li puc
prometre que no presentar el pressupost en paper no ha suposat
cap estalvi ni un, al contrari, una quantitat impressionant de
despesa, d'embussos de fotocòpies perquè el programa
informàtic de pressupost no permet fer-hi feina amb un
ordinador, per comparar i totes aquestes coses. Per tant, ja està,
ara ja li ho he dit.

Referent al pressupost en si, hem analitzat així com hem
pogut el material que teníem i hem vist que per exemple en el
programa 611A de la Direcció i Serveis Generals de Presidència
es marca dins els objectius expedients de modificació de llocs
de feina. Vostè ha dit alguna cosa abans, m’agradaria que ho
concretàs.

Després a la 612A desapareixen unes ajudes que hi havia o
dins els objectius uns convenis de pràctiques amb la UIB. Per
quin motiu no volen practicants de la UIB ara a la seva
conselleria?

De la 315B, salut i prevenció de riscos laborals, es marquen
tota una sèrie de prioritats, finalitats i mesures que la veritat és
que els donaríem l’enhorabona si no fos que el pressupost baixa
per dur a terme aquestes mesures  -programa 315B, salut i
prevenció de riscos laborals-, el pressupost per dur a terme totes
aquestes mesures baixa un 47%, això és capítol 4 i desapareixen
el 6 i 7. Per tant, difícilment podrem arribar als objectius.

Al de gestió de tresoreria i política financera hem vist que hi
han afegit un objectiu de suport i finançament a les PIME, però
tampoc no són un excés aquests doblers que hi destinen per a
ISBA pareix ser de capítol 4, perquè el lleven d’altres bandes.
Per tant, no hi ha res nou en temes d’emprenedoria i suport a les
petites i mitjanes empreses.

De la 315C ens ha preocupat moltíssim veure que
desapareixien la majoria dels objectius relacionats amb
treballador autònom i cooperativisme. No entenem, després de
tanta història, amb una llei d’emprenedors, per què eliminen
moltíssims dels objectius destinats a treball autònom i
cooperativisme.

Baixa també moltíssim el 723A, de fet han pressupostat 7
milions d’euros manco del que havien gastat.

Baixa també un 74% el 763A, 10 milions manco dels que hi
havia gastats.

És cert que l’IDI apuja, però també és cert que havia
desaparegut Fires i Congressos. Per tant, assumeix les dues
coses. En general podríem assumir que algunes despeses de
capítol 2 no són necessàries des del moment que s’ajunten, però
és una mica contradictori per exemple, està dient que és molt
important desenvolupar temes d’energia i que han de tenir
continuïtat les polítiques d’estalvi energètic i de renovables,
quan pràcticament desapareix el pressupost. Un 81% del
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programa baixa, crec que només hi queda el personal. Si em pot
explicar com fan comptes fer això. En general en tema
d’indústria i energia, crec que és difícil, possibiliten dur poques
coses a la pràctica i de fet, inutilitzen el Pla d’indústria que
estava aprovat. No sé si vostès han decidit eliminar-lo
directament, o ja està.

En tema de tecnologia, algunes coses ha dit que passen a
serveis comuns i es mesclen, però així i tot les anàlisis globals
baixen per tot. Baixa també Ens Territorials, no només
congelen, sinó que destinen manco doblers a ajuntaments i
consells i és estrany, especialment als ajuntaments, perquè el
president havia de ser el batle de les Illes Balears, però hi
destinen manco doblers.

De deute públic jo no li volia retreure res, però ja que vós
n’heu parlat, crec que és un bon moment. S’incrementen les
despeses financeres, evident, si té més doblers demanats als
bancs, han de pagar més interessos. Això és normal, és veritat
que aquests darrers anys es va incrementar molt el deute i per
tant també les despeses financeres, però jo li vull recordar que
vos encara no duis mig any en el càrrec i ja demanau
autorització per a 1.211 milions més de deute que l’any anterior.
ABAQUA 40 milions preveu, IBAVI 7, Serveis Ferroviaris 13,
deute públic 922. I després 20 milions d’euros més que diu la
Llei de pressuposts que pot avalar. Per tant, això fan 1.011, més
els 209 que li varen autoritzar la setmana passada, que li record
que ens hauria agradat que fossin més, qualcú haurà de pagar
interessos l’any que ve i l’altre, i tornar crèdit en el seu moment.
Per tant, quan és necessari és bo endeutar-se. Vostès ho han
criminalitzat molt fins ara, però si és necessari és necessari. No
només per pagar interessos i tornar el capital, sinó de vegades
per pagar coses que deixen sense pagar o sobrecosts de governs
anteriors.

I referent a l’articulat de la llei, m’agradaria que m’explicàs,
si pot ser, l’article 3, aquell que diu que l’import i els beneficis
fiscals que afecten els tributs cedits són 89 milions d’euros, pot
ser que digui això? Article 3 de la llei, que també supòs que és
un tema que podem discutir avui aquí.

Després hi ha tota una sèrie de partides que sempre havien
estat ampliables en aquesta comunitat que deixen de ser-ho. Per
exemple, el túnel de Sóller, les bonificacions del transport i les
compensacions per a transport regular per carretera. El Govern
ha decidit eliminar aquestes ajudes que donava?

També li vull criticar el fet que eliminin la possibilitat de
bestretes anticipades per a subvencions, modificant la Llei de
subvencions. Això a una associació que demana subvencions,
per exemple per fer una activitat anual, fer una paella, està bé
que se li paguin més (...), però a algunes entitats de serveis
socials i també en temes de cooperació, suposarà directament
eliminar les ajudes que donen a algunes entitats i que no donen
ni la comunitat ni cap altre si no tenen possibilitat de bestreta
anticipada, perquè no poden fer front a totes les necessitats que
tenen a la vegada. 

No volen apujar els imposts, diu que renuncien a l’impost de
patrimoni. Per tant, supòs que deuen esperar que els doblers els
caiguin del cel d’altre bandes. Sí que apugen l’IPC dels tributs
propis, he entès per la lectura de la llei, perquè eren molts de
documents i ho hauré de tornar repassar.

De les taxes portuàries incrementen un 15%, o sigui que no
podem apujar els imposts per les taxes sí.

Després li volia demanar si les partides del fons de
cooperació, ja que inclouen el 25% que no s’ha pagat el 2011,
que va aprovar l’altre dia el Consell de Govern que s’aportaran
el 2012, veig -li recrimín una altra vegada- que les partides
destinades als ajuntaments baixen, passen del 0,7% del
pressupost, dels ingressos propis, al 0,5%. Per tant, els
ajuntaments patiran encara més amb el Govern del Partit
Popular. 

I una cosa que sí que voldria que m’aclarís perquè a mi no
me quadra gens, són els ingressos. Ha dit que ha pressupostat
només els que són certs, que no hi ha les inversions estatutàries,
evidentment es firma per un conveni, per tant, es fa la generació
de crèdit quan hi ha el conveni, que no hi ha increment
impositiu, per tant, no hi ha més imposts, i que no hi ha inclosos
tampoc els fons FEDER. Però per a l’any 2012 tocarien arribar
bastants més doblers pel nou sistema de finançament. De fet, el
Pla economicofinancer aprovat pel seu govern i per Madrid,
preveu uns ingressos corrents el 2012 de 3.392 milions d’euros.
I en canvi en el pressupost en surten 680 manco d’aquesta
previsió. Jo li deman per què? Jo crec que és bo aclarir quins
són els ingressos reals prevists, al marge de les inversions
estatuàries, al marge dels fons FEDER i de tots els convenis que
es puguin signar, que li alab que no estiguin aquí dins perquè no
estan firmats, però sí hi ha un nou sistema de finançament. 

L’any 2011 a aquesta comunitat li tocaven uns 1.100 o 1.200
milions d’euros més que el 2010 i el 2012 hi ha aquests més 454
més. Per tant, a mi em falten damunt el pressupost, volent ser
conservadors, 500 milions d’euros d’ingressos, que no voldria
que s’amagassin als ciutadans, ni voldria que servissin després
a finals d’any per eliminar dèficit, mentre tenim una societat que
pateix moltes dificultats. Jo crec que és un dels temes
importants a aclarir, els ingressos, i a més vós que deis que no
podem gastar el que no tenim. Si ho tenim almanco ho hauríem
de poder gastar en coses necessàries i no amagar-ho ni en el
pressupost, ni als ciutadans.

De moment res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Camps.
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot m’agradaria
agrair al vicepresident econòmic la seva presència avui aquí i a
tot el seu equip de la conselleria i agrair també la seva
explicació dels comptes de la conselleria que ell maneja.

Sí que hi ha una dada, i crec que ha estat el primer que ha dit
el vicepresident i és allò que defineixen aquests pressuposts, i
és l’increment de deute, l’increment de pagament
d’amortitzacions i l’increment de pagament d’interessos del
deute. Clar, passam de 102 milions d’euros pressuposts en el
2010 per a pagament d’interessos a 205 milions d’euros, un
increment prou important. I allà on incrementam més és en
amortització de préstecs, de 69 milions passam a 567 milions,
un 719% més. Clar, l’impacte del deute sobre el pressupost de
2012 és tremend i tot açò fa que tota la resta s’hagi de reduir de
forma significativa.

Per tant, estam davant d’uns pressuposts complicats, uns
pressuposts necessàriament austers, de reducció de partides,
d’eliminació d’algunes, però això és imprescindible per poder
afrontar el 2012 amb unes mínimes garanties i poder garantir
l’estat de benestar, posat en qüestió després de quatre anys de
polítiques que havien estat, des del meu punt de vista, poc
adequades per a la situació econòmica que vivia aquesta
comunitat.

Per tant, estam davant d’uns pressuposts jo diria reals, es
demanava si eren uns pressuposts reals, són uns pressuposts
reals i realistes. Realistes davant d’una situació econòmica que
és molt complexa i complicada, on segurament poder tenir més
ingressos serà molt complicat. Per tant, si primam aquest
principi d’estabilitat pressupostària, crec que mai no havíem
d’haver fugit d’aquest principi, si primam aquest principi,
evidentment les despeses s’han d’ajustar als ingressos. Açò és
el que fa qualsevol família a ca seva. Deia la Sra. Mascaró, si és
necessari ens hem d’endeutar, segurament hi haurà coses que
seran necessàries i ens haurem d’endeutar. De fet, hi ha prevista
una xifra d’endeutament que permet la llei, un 1,3% del PIB,
però si una família no pot enrajolar el bany, ho deixa per a l’any
següent i açò és el que s’ha de fer a una comunitat autònoma i
en qualsevol administració. Si una cosa no es pot fer, no es fa i
s’espera un poc.

Per tant, hem passat jo crec que d’un principi d’imprudència,
aquests darrers quatre anys els pressuposts s’han elaborat amb
un principi d’imprudència, a ara que tenim i s’aplica el principi
de prudència. I s’aplica el principi de prudència sobretot amb els
ingressos. No podem pressupostar ingressos que no sabem si
vindran o no vindran. Hem estat quatre anys pressupostant
ingressos que suposàvem que vindrien i que finalment no
venien. Però aquella despesa vinculada a aquell ingrés, aquella
despesa es feia. És a dir, feies la despesa, però després no venia
l’ingrés, i d’aquí vénen els dèficits, i d’aquí vénen els dèficits
pràcticament estructurals que hem tengut aquests darrers tres
anys i açò és el que no pot tornar a passar. És a dir, hem de
rompre amb aquesta tendència, això és un autèntic canvi de
model, que deia la Sra. Oliver, un canvi de model, clar que sí.
Canvi de model, hem passat de no seguir el principi d’estabilitat
pressupostària a seguir el principi d’estabilitat pressupostària
com a una eina imprescindible per poder mantenir l’estat de
benestar d’aquesta comunitat autònoma.

Per tant, i jo ho deia, a diferència del PSOE, que aprovava
uns pressuposts, venia aquí amb uns llibrets molt gruixuts, allà
estava tot escrit el que havia de passar, els pressuposts, les
partides, tot això al final s’ha demostrat que era paper banyat,
que aquells pressuposts que es feien, el darrer va ser l’any 2010,
aquells pressuposts no valien per res perquè no eren creïbles, es
presentaven un pressuposts que ja es sabia per endavant que no
podien complir i que no es complirien i no es van complir. 

Deien, fa dos anys en aquesta mateixa comissió, que eren
uns pressuposts, els de 2010, austers i, fins i tot, es
vanagloriaven d’aquesta austeritat, d’aquestes reduccions que
feien a determinades partides, però tot açò era fictici, era irreal
perquè al final quan liquidaves, quan es va liquidar l’any 2010,
hi havia 480 milions més de despeses del pressupostat. No va
valer de res fer pressupost. Avui, després de molts anys, duim
uns pressuposts real que es faran, que es compliran, que es
compliran. El que avui es du a aprovació, bé quan s’aprovin, són
uns pressuposts, són un contracte amb els ciutadans, un
contracte amb els ciutadans.

Fa dos anys els pressupost que es presentaven eren un
brindis al sol, ara, per fi, tenim uns pressuposts reals, uns
pressuposts...

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, per una qüestió d’ordre, el portaveu del Grup
Popular pareix que interpelAla el grup de l’oposició quan hauria
de contestar la compareixença del vicepresident.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí. Sr. Portaveu, ja ho hem comentat en altres ocasions,
dirigeixi's a la Mesa no us dirigiu als altres grups i no hi haurà
cap problema.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

No, jo comprenc que no vulguin escoltar determinades
coses, és lògic...

EL SR. PRESIDENT:

No, perdonin, perdonin un moment tots. Crec que aquesta és
la regla, és la norma a totes les comissions i aquí no pot ser
diferent. Jo no buscaria més peus dels que hi ha. El Reglament
diu una cosa i crec que el convenient és que ens cenyim al
Reglament. Llavors, no es pot dirigir vostè a ells, dirigeixi's a...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

No, és que jo em dirigesc al vicepresident.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Sr. Camps, confii que vostè fa les coses com les ha
de fer i no hi haurà cap problema, pot continuar.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Jo intent fer un comparatiu entre el que varen ser els
pressuposts de 2010 i el que són els pressuposts actuals. Jo
supòs que, clar, evidentment, determinades coses no agrada
escoltar-les, jo ho comprenc, però la realitat és la que és i la que
va passar i hem estat dos anys amb els pressuposts a més
prorrogats que no varen servir per a res. Finalment no varen
servir per a res i que ara, per fi, tenim uns pressuposts, el 2012,
amb uns criteris almenys de prudència i d’estabilitat
pressupostària.

S’ha parlat del nou model de finançament. Jo crec que ja va
bé que ens arribin doblers de Madrid, ja va bé. Diuen -per no
referir-me a ningú- que varen ser criticats pel Partit Popular i
també pel PSM, també pel PSM, això ho hem de recordar, i
varen ser criticats per poc, per poc, no perquè eren molts de
doblers que venien a Balears, no, no, per poc. Però, ja està bé i
el que ve bo és i, tot això entre dins els pressuposts, ja va bé i
com més ingressos tenguem per a Balears, molt millor. 

Jo crec que avui s’ha vist claríssimament que tenim uns
pressuposts amb un esforç importantíssim en austeritat, amb un
esforç importantíssim en reducció de partides i amb un esforç
que ha començat per la mateixa Conselleria de Vicepresidència
on pràcticament totes les partides es redueixen, algunes se
suprimeixen, algunes pràcticament desapareixen, amb
decrements importantíssims, però és que no hi ha altre remei, en
una situació com l’actual no es pot permetre gastar alegrement
i fer uns pressuposts irreals. Són uns pressuposts reals amb
reduccions importants de partides i que estan en la línia aquesta,
que dèiem, d’austeritat i de control de la despesa.

Per tant, li volem donar l’enhorabona per aquesta baixada
del seu pressupost i del pressupost en conjunt. No podia ser
d’una altra manera. 

També m’agradaria fer una referència a la secció territorial
d’ens territorials. Jo crec que mantenir en aquestes
circumstàncies les partides per als consells insulars crec que és
una bona notícia, i és una bona notícia per a tots sobretot per als
que venim dels consells insulars de Menorca o d’Eivissa, on
sabem de les dificultats que passen els consells insulars. Per
tant, que aquesta partida es mantengui em sembla que és una
bona notícia. 

Deia el conseller que aquest pressupost està fet en un entorn
d’una certa incertesa, i és cert, no tenim els pressuposts de
l’Estat aprovats, això crea una certa incertesa, i estam en un
entorn econòmic canviant i canvia amb molta celeritat. Així i tot
jo crec que estam davant uns pressuposts valents, uns
pressuposts on no ha tremolat el pols a l’hora de fer
determinades reduccions; per tant, és un pressupost que jo crec
està en la línia de poder treure a aquesta comunitat autònoma de
l’actual crisi econòmica. I és un pressupost, a més -i ho voldria
destacar- no hi ha increment impositiu, és a dir, no hem de fer
pagar als ciutadans la mala gestió dels seus polítics, si hi ha

hagut una mala gestió fins ara això no té per què pagar-ho el
ciutadà. 

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Mascaró, jo li agrairia que guardàs les formes una
miqueta.

Sr. Camps, disculpi, i li he de dir que el temps ja el té
esgotat, fa una estona que se li ha esgotat el temps, però bé, té
uns segons per acabar.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Ja per acabar, els he de reafirmar aquesta observació, és a
dir, no podem fer pagar als ciutadans el desgavell de quatre anys
del Govern de dèficits, d’endeutaments, de préstecs... no ho
podem fer pagar als ciutadans. És molt fàcil. És a dir, anar de
festa, incrementar les despeses, augmentar l’endeutament i
després voler apujar imposts, és molt fàcil així, s’ha de fer amb
polítiques imaginatives, amb polítiques serioses i en el cas
d’austeritat, polítiques d’austeritat. 

Simplement, ja per finalitzar, vull donar, una vegada més,
l’enhorabona al conseller, endavant amb aquests pressuposts,
són complicats, són difícils, que seran també de difícil aplicació
perquè açò durà que en molts de moments s’haurà de dir que no
a moltes coses, però jo crec que és l’única sortida a aquesta
situació que ens havien deixat i que era totalment catastròfica.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Sr. Conseller, per contestar les
preguntes que l’han precedit, té la paraula per un temps
ilAlimitat, pel temps que vulgui. Té la paraula.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors diputats. A veure si
som capaç de contestar a tot, hi ha moltes qüestions damunt la
taula com pertoca a una discussió d’aquest tipus. 

El primer que volia dir és que, bé, entenia que era una
compareixença per parlar de la secció 14, 31, 32 i 34, no dels
pressuposts en general que ja hi haurà temps, no?, però en
qualsevol cas no passa res, no passa res. 

En tema de -seguint una mica l’ordre cronològic de les
qüestions plantejades-, en tema de millora de finançament, sí,
probablement, puc estar disposat a reconèixer una certa millora,
però encara m’ho vull pensar abans de reconèixer-ho i m’ho
vull pensar perquè el que és cert és que el sistema de
finançament ha canviat, abans estava més basat en
transferències i actualment és més participació en impostos. 
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La realitat és que si en el darrer pressupost s’havia de tornar
cap al Govern central 173 milions en temes de fons de
suficiència, per a enguany s’hauran de tornar 700 milions, ho
dic bé, eh?, de 173 a 700 milions perquè tenim a més del fons
de suficiència el fons de garantia, s’ha ampliat en qüestions
similars. És cert que això també és conseqüència que hi ha un
increment del pes de la participació impositiva. 

En qualsevol cas que hi ha una reivindicació que encara està
damunt la taula i que a mesura que passi el temps ho posarem...
més blanc sobre negre, és la reivindicació de la mitjana,
d’arribar a la mitjana, probablement, probablement no, segur
que amb aquest finançament no hi arribam i per tant, aquesta
reivindicació contínua estant damunt la taula.

Quant a si és un pressupost realista, home, és un pressupost
dur i un pressupost dur no es fa perquè sí, no es fa per no tenir
content a ningú. És un pressupost realista i és un pressupost que
s’ha fet d’una manera diferent als anteriors. És un pressupost en
el qual s’analitza partida per partida, no s’agafen els anteriors,
no es fa una comparativa. De fet, fer una comparativa és
complicat, l’he feta en determinades qüestions, no en totes
perquè és complicat. El pressupost anterior no és del curs
anterior o de l’exercici anterior, sinó de fa dos exercicis, per la
qual cosa les condicions varen canviar molt i per enmig s’ha de
pensar que hi ha partides d’ingressos que varen desaparèixer,
per exemple el famós fons de competitivitat, o hi ha partides de
despesa que també queden distorsionades a conseqüència dels
bloquejos que es varen fer en el seu moment.

Per tant, fer comparatives, idò sí, no queda més remei, es
poden fer a determinades seccions, però de manera general és
complicat i per això no ho hem fet i hem deixat que cadascú faci
la seva. Lògicament cadascú pot fer el que trobi més oportú,
però en aquest sentit sí que és un pressupost que va un exercici
de realisme, en el sentit de tenir els ingressos segurs. És a dir,
dit d’una altra manera, sabem com ha funcionat la caixa, sabem
què és el que ha entrat per caixa i sabem el que ha pogut sortir
per caixa, idò bé, es tracta de fer això i convertir-ho en
pressupost. El que entra es pot gastar, el que no entra no es pot
gastar. 

Quant al fet que hi ha àrees que tenen necessitats més
elevades, evidentment. Evidentment que hi ha àrees que tenen
necessitats més elevades, però també és cert que si fas un
pressupost i aconsegueixes complir-lo hauràs augmentat
l’eficiència d’aquelles àrees. Hi ha dues formes d’arribar a tenir
els serveis necessaris i els serveis demanats per la societat: una
és aplicar més doblers, o aplicant els doblers que no es tenen, en
molts de casos, i de si s’hi arriba o no s’hi arriba, i una altra
seria, jo crec que és per la que hem d’apostar tots, tots, no
només aquest govern, sinó tots, per millorar l’eficiència a la
gestió, per fer que realment es puguin complir els pressuposts
i que per tant aquelles partides destinades als distints serveis
siguin suficients per assolir els objectius. 

Una bona gestió ha de permetre assolir els objectius
proposats, ja sigui a IB3, ja sigui a qualsevol altra banda, ha de
permetre assolir els objectius pressupostats, els objectius fixats.

Quant a factures pendents, home, no és el mateix tresoreria
que pressupost, no s’ha de confondre de cap manera. Si tenim
dificultats de tresoreria és perquè es varen fer pressuposts
desequilibrats perquè hi havia problemes pressupostaris que han
acabat generant problemes de tresoreria. Es pressupostava
despesa a la qual se sabia que no s’hi podia fer front i a
conseqüència d’això va arribar un moment en què la tresoreria
va entrar en unes tensions molt fortes, que varen començar
aproximadament cap a l’octubre del 2010 i que de llavors ençà
han continuat.

Bé, què s’ha de fer per pagar les factures? Està clar, tenir
uns pressuposts equilibrats i no gastar allò que no es té. En la
mesura que aquests pressuposts es vagin complint - aquest és
l’objectiu número 1, número 2 i número 3- la tresoreria anirà
tenint menys dificultats i es podrà fer front als pagaments. De
fet, aquests quatre mesos que duim al capdavant del Govern,
això ja passa de manera moderada perquè evidentment canviar
les inèrcies és molt complicat, però de fet, ja passa, a
conseqüència d’aplicar reduccions, algunes les hem dit aquí i
varen venir d’inici per tenir un govern més reduït, a
conseqüència d’això queda alliberada una part més important de
la tresoreria i per tant, és possible fer front a les factures que hi
ha damunt la taula.

Evidentment durà temps, aquest canvi no s’aconseguirà d’un
dia per l’altre, durà temps i aquest temps el podem xifrar en un
temps que, crec que s’anirà accelerant el procés a mesura que
complim els objectius pressupostaris. És a dir, en principi és
més difícil fer girar el vaixell, és més difícil aconseguir aquesta
reducció del dèficit, però una vegada que el tenguem
encaminada, la reducció, cada vegada és progressivament més
fàcil. Per tant, serà possible accelerar els pagaments que vénen
endarrerits en funció que anem complint els objectius establerts,
que anem complint els objectius en aquest cas de dèficit, que és
el que ha d’alleugerar els problemes de tresoreria.

Capítol 6 inexistent, sí, en molts de casos és inexistent el
capítol, sí, evidentment. Capítol 6 que en molts de casos, no sé
si feia referència a aquestes inversions silencioses, no ho sé, en
molts de casos m’imagín que sí i aquestes inversions tenen a
veure amb contractació de personal o amb despeses de publicitat
o amb despeses diferents, que nosaltres hem eliminat. 

Pensam que això no ha de significar un problema a l’hora
d’assolir els objectius que perseguim i no ha significar un
problema perquè, entre altres coses, em deia per exemple
mesures..., si hi havia línies de subvenció per a PIME, m’ho han
demanat per dues bandes diferents, no?, si estaven dins comerç
o estaven dins treball, perquè efectivament ens trobàvem que hi
havia línies que estaven repetides i es tracta d’ajuntar-les,
bàsicament d’ajuntar-les, evidentment ajuntant-les
s’aconsegueix una reducció o permet una reducció important
mantenint els objectius.
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Quant a les línies del capítol 6, vostè me n’ha dit unes
quantes, de planificació energètica, de mesures fiscals per a
PIME, de què és el que es deixa de fer... La intenció és gestionar
sempre tenint en compte el retorn, sempre. He posat l’exemple
de les fires. Les fires es faran en la mesura que siguin
sostenibles, que siguin autofinançables, en aquest sentit serà un
criteri que seguirem una vegada i una altra. Mirarem de fer tot
allò que es pugui fer sense dedicar-hi recursos. Per exemple, en
matèria energètica pensam que som capaços d’aconseguir
recursos a nivell estatal suficients com per dur a terme totes les
línies de matèria energètica que volem posar damunt la taula i
que estam posant ja damunt la taula, el mateix en temes
d’eficiència o d’estalvi. 

En matèria fiscal, en matèria d’iniciatives fiscals per a les
PIME evidentment també hi haurà d’haver una llei diferent per
actuar damunt aquesta matèria, també l’haguéssim pogut fer als
pressupostos o es podia fer a part dels pressuposts, ho farem a
part dels pressuposts. Aquesta és l’opció que hem triat perquè
en aquest ambient d’incertesa ens estimam més donar-li una
volta més, simplement per això.

Pressuposts en paper, idò no ho sé, pressuposts en paper...
No ho sé, vull dir..., no ho sé. 

Expedient de modificació de llocs de feina, sí, ho he dit
abans, hi ha d’haver reorganitzacions, lògicament quan canvies
d’estructura, d’una estructura grossa a una estructura petita, hi
ha d’haver reorganització i sobretot molt de personal que tenia
a veure amb els capítols de subvencions i d’inversions quedaran
alliberats per fer un altre tipus de feina. 

Quin és el tipus de feina que ens agradaria més? Aquella que
té a veure amb atenció al públic, que el públic estigui molt ben
atès, atenció al públic, que el públic estigui molt ben atès, i en
aquest cas, a més a més, que segurament parlàvem de la
Direcció General de Comerç pel que he intuït, a més a més hem
de dur a terme el desenvolupament complet de la Llei
d’emprenedor, amb la qual cosa hi ha d’haver una feina que
encara queda important en matèria de simplificació
administrativa que tendrà aquesta projecció també en la
redistribució d’efectius.

Quant als programes de salut i riscos laborals, una vegada
més estam en el mateix: l’objectiu ha de ser millorar clarament,
i aquí ho tenim fàcil de mesurar, quins són els objectius,
millorar clarament el tema de la salut i els riscos laborals. Bé,
si som capaços de fer-ho amb unes partides reduïdes respecte de
la situació anterior haurem estat més eficaços, i nosaltres estam
convençuts que som capaços de fer-ho. Tenim unes línies de
treball ja marcades que ens permeten pensar que efectivament
podrem presentar aquests resultats en el seu moment amb
aquesta situació de millora.

Quant al Pla d’indústria, el Pla d’indústria ja ho vàrem
comentar en el seu moment, si no ho record malament, amb la
Sra. Mascaró, i crec que vàrem assenyalar que hi havia uns
elements que ens agradaven i altres que no; ens quedam amb
allò que ens agrada i deixam de banda el que no ens agrada. Què
és el que no ens agrada?, ho record una altra vegada: hi havia
moltes creacions d’observatoris, creacions d’organismes que
pensam que no és la forma d’operar; i la part que ens agrada és

la part d’impulsar la indústria com un sector que ha de ser
competitiu, ben igual que la resta.

Ens continuam endeutant? Idò sí, idò sí, ens continuam
endeutant. El que no es pot fer és repicar i anar a missa, una de
les dues coses, o es repica o es va a missa, i per què ens
continuam endeutant?, bé, perquè el dèficit que ens trobam és
enorme, és enorme; l’única manera de reconduir-lo amb un
impacte petit és aprofitant les possibilitats i les autoritzacions
d’endeutament, i en aquest sentit sí que està previst aprofitar al
màxim, perquè les partides es redueixin al mínim, les
possibilitats d’endeutament que ens marca el ministeri, i aquí es
marquen les diferències amb el Pla de sanejament; evidentment
hi ha discordances, i aquestes discordances provenen sobretot
que, com a conseqüència del mateix pla de sanejament, hi ha
noves autoritzacions de crèdit, noves autoritzacions
d’endeutament, i per tant el panorama canvia una vegada
aprovat el Pla de sanejament.

Article 3, de beneficis fiscals. Bé, són les deduccions que en
aquests moments són les mateixes que vostès varen aprovar a la
llei anterior, són exactament les mateixes, per tant els beneficis
fiscals són els mateixos. 

Bestretes per subvencions; les bestretes per subvencions no
s’eliminen, sinó que s’equiparen a la Llei de finances; no
s’eliminen, per tant estigui tranquilAla en aquest apartat,
simplement s’equiparen a la Llei de finances. 

Túnel de Sóller. Per al túnel de Sóller està pressupostada la
mateixa quantitat que a l’exercici anterior, que en el pressupost
del 2010; la diferència és que no és ampliable, i per què no és
ampliable?, perquè nosaltres pensam que les quantitats, que no
arribaran al milió d’euros que fan falta per mantenir aquesta
subvenció -recordem que els usuaris de Sóller estan pagant crec
que és 1,5 euros que en aquest moment abona el Govern balear-,
no és ampliable perquè nosaltres pensam que aquests doblers,
aquesta quantitat ha de sortir de les millores d’eficiència en la
gestió de la conselleria corresponent, millores d’eficiència en la
gestió de la conselleria corresponent. 

Taxa sí i impostos no; efectivament, això és una forma i una
filosofia, taxes sí i impostos no, és una forma i una filosofia
d’obrar. Els impostos recauen sobre tot el colAlectiu, sobre tota
la societat, participi o no participi d’un determinat servei,
mentre que les taxes recauen sobre aquell que sí que està rebent
aquest servei o participant d’aquells beneficis que suposa
l’existència del sector públic, i en aquest cas és una forma, és
una filosofia d’actuar. No ens n’amagam, és així. 

I pel que fa a la resta supòs que ja hi haurà ocasió de parlar
-crec que no m’he deixat res, no ho sé, hi havia moltes coses-
pel que fa a la resta crec que hi haurà ocasió de parlar de les
línies generals del pressupost, que també són molt interessants
i que tenen a veure amb el que ha marcat el Sr. Camps, amb
tenir una realitat sobre la taula, amb marcar un camí clar de cara
al futur, amb mirar que els pagaments es puguin fer quan toca,
amb mirar que no hi hagi increment de factures sobre la taula
sinó que hi hagi decrement, i per això no queda més remei que
dur a terme tota l’acció de govern d’una forma diferent, d’una
forma que no té a veure amb l’increment o el decrement del
pressupost respecte del passat, sinó amb una forma diferent de
fer les coses, una forma que no serà fàcil, que no és un camí,
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n’estam segurs, no serà un camí senzill, no és un camí fàcil,
però jo crec que si obram tots amb valentia, i crec que valentia
és posar els pressupostos a set dies d’unes eleccions, crec que
això dóna la credibilitat que es requereix, és un element clar que
ens permetrà que a partir d’ara aquests pressupostos puguin ser
realment aplicats, i puguin generar la confiança necessària
perquè tots puguem confiar en l’economia de la nostra, que és
una economia que jo crec que si feim el que hem de fer
lògicament les coses han d’anar clarament a millor.

Jo crec que es marca un canvi d’etapa, clarament marquen
un canvi d’etapa, un canvi de cicle, en aquest cas un canvi de
cicle polític, també, perquè també es canvia la forma de
pressupostar, que ha de ser necessàriament, i així ens hem
d’ocupar al llarg del 2012, ja ens n’estam ocupant ara però ens
n’haurem d’ocupar molt més al llarg del 2012, que el que està
pressupostat pugui ser realment cert, es pugui complir, es pugui
dir que allò és el que realment hi ha, deixar de banda aquella
antiga forma de fer les coses de no pressupostar, potser, el
darrer mes de la sanitat o no pressupostar el darrer mes de
l’educació confiant en no se sap què. Nosaltres mirarem de
pressupostar-ho tot, i si les partides són més baixes idò ens
haurem d’aplicar per fer i per aconseguir aquells objectius que
volem aconseguir amb menys recursos, i pensam que realment
pot ser així, perquè de fet en molts de casos, si miram enrere i
miram els resultats obtenguts en moltes línies que han
incrementat els seus pressupostos, els resultats no han estat en
proporció a aquell increment de recursos, de cap manera; podem
pensar en educació, podem pensar en altres partides, no ho han
estat. Per tant fa falta aquest canvi i aquest canvi està marca per
aquests pressupostos.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident, i com a torn de rèplica dels grups
en primer lloc té la paraula, pel Grup Parlamentari Socialista, el
Sr. Boned per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Aguiló, a veure, anem en part a
allò darrer que vostè deia, allò darrer de què vostè parlava, i
comencem a dir les coses clares. Vostè ha dit i afirma que
aquest és un pressupost equilibrat; evidentment si parlam
d’ingressos i despeses sí està equilibrat, això està clar. Ara, si
parlam del compliment dels compromisos a què vostè haurà de
fer front i aquest govern haurà de fer front el 2012 al llarg de
l’execució de l’exercici complet, no està equilibrat. 

Vostè acaba de dir ara una cosa que no és certa i vostè ho
sap, i no tan sols ho sap vostè sinó que algun director general
seu ho ha confirmat i ho ha afirmat en premsa, fins i tot. Vostè
acaba de parlar d’aquells capítols que fan..., vostè diu que es
deixen els dos darrers mesos d’un exercici; vostè acaba de dir
que es deixaven pendents de pressupostar xifres, quantitats
concretes que feien referència als dos mesos o tres darrers finals
d’un exercici; això és el que fa vostè també, Sr. Aguiló! Vostè
en salut, vostè en educació té exactament això. Hem sentit aquí
parlar de liquidació de l’exercici 2010 i dir que la liquidació
demostrava que els crèdits inicials eren insuficients i que per
tant és un pressupost irreal, però és que vostès fan exactament

el mateix!, exactament el mateix; vostès tenen mancances en
educació, i en capítol 1, Sr. Aguiló; en sanitat, i en capítol 1, Sr.
Aguiló. I si vostès fan la suma de la liquidació dels capítols 1 7
de 2010, i fan la suma de capítol 1 7 d’aquest exercici veuran
que ni tan sols no hi arriba. Per tant vostès també hauran de fer
front a despeses que no tenen pressupostades i que saben
certament que els vendran. Per tant siguem realistes i no tirem
la pedra, amaguem la mà i acusem els altres quan aquí ara
mateix s’està proposant fer exactament el mateix.

Per tant, creu que vostè tendrà fórmules per equilibrar
aqueixes necessitats que no contemplen els seus pressuposts
però que vostè sap que efectivament sí els tendrà al llarg de
l’exercici?

Una altra qüestió. Vostè ve ajornant compromisos d’aquest
exercici 2011 de pagament a determinats proveïdors, entitats i
molts organismes al 2012. Pot confirmar vostè i afirmar que el
2012 podrà fer front a tots els compromisos adquirits de
pagament al llarg d’aquest exercici 2011, que no han fet res,
absolutament res, amb això? Digui-ho també.

És important parlar de reactivació econòmica i parlar de
treball; hi ha molts d’aturats. Digui, Sr. Aguiló, amb recursos
propis d’aquest govern en aquest pressupost, quant a polítiques
de treball i de reactivació econòmica, digui’ns algunes partides
que contemplin els seus pressuposts per fer front a aquests
objectius, conti vostè algunes de les partides dirigides a les
polítiques de treball i de reactivació econòmica concretes, Sr.
Aguiló.

Ens territorials. Vostè pot fer els comptes com cregui, però
hi ha una importantíssima reducció de les aportacions als ens
territorials. Els consells tendran greus problemes el 2012 per fer
front als seus pressupostos, Sr. Aguiló, perquè vostè em diu que
mantenen determinades partides, però aquí el que ens ha constat
és que eliminen les bestretes de 4,5 milions també per a aquest
exercici..., 4,5 milions a cada consell, per al 2012; vostè no ho
diu. Tampoc no conta que ha eliminat i ha anunciat l’eliminació
de nombrosos convenis específics per determinats serveis que
presten ens consells i que no subsistiran si no vénen les
aportacions del Govern; tampoc no ho ha contat, això, i també
està allí present. Com farà front a això?, deixarà penjats els
consells?, hauran de tancar els consells alguns serveis que
presten perquè no arriba el finançament del Govern? Conti-ho,
Sr. Aguiló.

Perquè a més a més ha de saber que aquests serveis que es
presten per part dels consells i que arriben o arribaven
aportacions del Govern, el preu d’aquests serveis va pujant; per
tant la simple congelació de les aportacions ja suposa un cost
per a aquest consells que ningú no els ajudarà.
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Parlem també de política fiscal. He sentit aquí que baixa la
pressió fiscal, algun portaveu ho ha dit, però vostè no,
evidentment, perquè vostè sap perfectament que puja, d’alguna
manera, encara que sigui poc alguna cosa retoquen a l’alça, amb
la qual cosa ja està aplicant una certa incoherència perquè
vostès prometeren baixar els impostos i el que fan és
incrementar, i a més vostès s’han negat sistemàticament a
incrementar un sol euro impositiu als que més tenen, a les grans
fortunes, i en canvi sí apliquen increment de taxes lineals que
són per a tots, fins i tot que hauran de pagar alguns aturats, que
tota la seva família està a l’atur i hauran de pagar, per exemple
la targeta sanitària, perquè la seva llei no contempla excepcions
en aquest aspecte, Sr. Aguiló, i vostè ho està fent, està
incrementant la pressió fiscal per a tots, per als que menys tenen
molt especialment.

Previsió d’inversions estatutàries. Vostè diu que no hi són;
efectivament no hi són, era una de les preguntes que li anava a
fer, què tenia pensat fer amb això. Vostè diu que no hi són, que
ja les integraran quan arribin i sabrà que... Però vostè sap
perfectament que aqueixes inversions són finalistes, que quan
arribin seran per alguna cosa, que els greus problemes que té
aquest pressupost sense comptar amb aquestes inversions
estatutàries continuaran essent problemes que tendran, no els
resol la inversió estatutària, Sr. Aguiló.

Sí, vaig acabant perquè segur que em queda ja molt poc.

Miri, una altra cosa breument; ha parlat de subvencions; jo
n’hi parlaré d’una: subvencions al transport marítim. Segons el
director de Ports del seu govern hi ha contemplats al pressupost
1,5 milions; jo dubto que hi sigui però ell diu que hi són. El cost
real són més de 8 milions d’euros; vostè creu que amb
polítiques de millora d’eficiència també aportarà aquests més de
7 milions que falten per cobrir aqueixes subvencions?, perquè
vostè també ha explicat que és una partida que ara no és
ampliable, perquè aqueixa també ha passat a ser no ampliable.
Amb millores d’eficiència obtindrà vostè 7 milions per a
subvenció als residents per al transport marítim? També crec
que ens ho haurà d’explicar.

I finalment una observació referida a l’Agència Tributària.
Sr. Aguiló, vostè ha parlat de les oficines liquidadores; jo només
li recordaré que l’Agència Tributària ha estat dels pocs que ha
aconseguit en el seu moment una liquidació positiva del conjunt
de l’Agència Tributària, i s’ha fet amb l’eliminació precisament
de determinades oficines liquidadores. S’ha aconseguit, a més,
un increment important en la recaptació per via directa de
l’Agència Tributària. Té intenció vostè, Sr. Aguiló, de recuperar
aquestes oficines liquidadores?, té intenció de seguir operant la
recaptació en aquestes illes per via de l’Agència Tributària?
Què pensa fer amb això, Sr. Aguiló? 

Segurament ens queden moltes preguntes damunt la taula,
però efectivament tendrem dies d’aquí fins a desembre per
plantejar-les i tenir més debats. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra. Mascaró per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Em sap greu perquè jo havia
fet moltes preguntes. Jo no venia gaire a debatre, avui, sinó a
aprofundir una mica en aquelles coses que no quedaven clares,
però no ha respost més que als temes així com a molt generals.
Jo no sé si, els temes concrets, després ens els faran arribar com
a solAlicitud de documentació, o si ja haurem d’esperar.

Per tant no tornaré a repetir tot el que ja havia demanat
perquè no tendré temps de fer-ho, i el que sí vull fer és insistir
en els ingressos. Vós deis que és un pressupost realista; per
ventura des del seu punt de vista és realista, perquè quan deis
que només es gastarà el que entri, quan entri es gastarà; si no
apuntau que entra no es gastarà. Per tant no sé la realitat si veim
que és la mateixa o no. Allò que sí és cert és que el 2011, que és
un terme comparatiu, a dia 2 de novembre del 2011, segons els
papers que vostès tenen penjats a la pàgina web, de capítol 1
d’ingressos s’han ingressat 704 milions d’euros, a 2 de
novembre de 2011. El 2012, que se suposa que ens en toquen
més, vostès només en pressuposten 203; em vol explicar això
com està, i si hi ha ingressos i despeses a quina partida està
cadascuna de les coses? Perquè a mi sí que em sabria greu que
s’amagassin si realment hi són, i si és perquè ens toca pagar a
una banda crec que també s’ha de dir. Un exercici de
transparència pensam que és ben necessari.

Referent al túnel de Sóller heu dit que s’havia pressupostat
el mateix que l’any passat. Si això és tot i no és ampliable la
partida, perquè ha dit... Perdoni que... El túnel de Sóller, el
mateix que l’any anterior i no és ampliable, amb les millores de
la gestió de l’economia corresponents. Què vol dir això?, dir als
sollerics “no vengueu pel túnel i així no vos costarà res?”. Si no
és això, que els facem anar a voltar pel coll no tenc manera.

Canvis en la manera de pressupostar veig que sí, que no
tenen...; allò que vostè diu estalvi nosaltres li deim moltes coses
retallades. Vostè creu que és un pressupost que resol els temes
dels ciutadans, i jo, la veritat, més que un pressupost d’un
govern que pretén superar les dificultats, vistes totes i cadascuna
de les àrees que hem anat mirant, més que això, més que un
pressupost d’un govern que pretén superar les dificultats, em
sona més a liquidació d’una societat anònima feta intentant
enganar els accionistes qualque vegada, i em sap greu perquè
crec que amb la possibilitat de majors ingressos l’any que ve hi
hauria possibilitat de donar un sus i un impuls a l’economia
d’aquesta terra, que bé ho necessita, i de mantenir uns certs
serveis que per a nosaltres i per a la societat pensam que són
importants, però vostès ho han volgut d’una altra manera.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula, també per un temps de cinc minuts, Sr.
Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que aquests
pressuposts són el fidel reflex de la dita que diu “Fer més amb
menys”, fer més coses amb menys recursos; fer més, fer-ho
millor i fer-ho sobretot de forma més econòmica.

I només un petit exemple que ilAlustra aquesta política: si en
el 2010, fer els pressuposts, fer-los, confeccionar-los va costar
30.000 euros, ara han costat 1.000 euros, malgrat que a la Sra.
Mascaró li sigui una molèstia i tal. Però escolti, per 29.000
euros pot estar un poc molesta, per 29.000 euros.

(Remor de veus)

Però aquest és l’exemple ilAlustratiu de la política que es
comença a fer ara, política d’austeritat de ver, si hi ha despeses
supèrflues que podem prescindir d’aquestes se n’ha de
prescindir. És una forma diferent de fer les coses i és una forma
valenta de fer-les, ho deia fa una estona el vicepresident: a set
dies d’eleccions presentar uns pressuposts com els que es
presenten és de valents, és d’un govern que no enganya els
ciutadans, no volem enganyar ningú, volem dir les coses com
són, les coses són molt difícils, les coses són molt complicades,
ens haurem d’estrènyer el cinturó tots, ens haurem d’estrènyer
el cinturó. El que no pot ser és el que s’ha fet fins ara, sabent
que ens havíem d’estrènyer el cinturó anàvem calçons desfets,
i açò és el que no pot ser.

I m’ha agradat també que determinats serveis, poc a poc
tendeixin a l’autofinançació, les coses s’han d’autofinançar, ja
està bé que el papà Estat, el papà administració sempre hagi de
posar dobler a determinats serveis, autofinançació.

I el darrer punt, el darrer element, crec que acomplir
l’objectiu de dèficit, és l’única manera de sortir del pou, l’única
manera de sortir d’aquest pou en què ens hem anat ficant poc a
poc i que ara ja som pràcticament al fons.

Per tant, i ja com a final, dir al vicepresident que endavant
amb aquests pressuposts, que tindrà el suport del Partit Popular,
com no podia ser d’una altra manera, i que estam contents que
hi hagi un govern valent, amb les idees clares i que vulgui tirar
endavant en una situació complicadíssima i que, evidentment,
serà complicada per si, perquè hauran de dir que no a molta
gent, a moltes coses, a molts de projectes, s’haurà de dir que no,
i s’ha de saber fer i s’ha de saber dir que no. Ja està bé de
sempre dir que sí, que sí, que sí, endeutar, endeutar, endeutar,
dèficit, dèficit, dèficit, açò no ens du a res. Ara tenim la línia
traçada i ja tenim el moment idoni per seguir amb aquesta
política de dèficit zero, bé, de dèficit zero no, de dèficit dins els
marges que marca la llei, però almenys una estabilitat
pressupostària que fins ara no hi havia estat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. I com a torn de contrarèplica, el Sr.
Vicepresident té la paraula per un temps també de cinc minuts.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Moltes gràcies, president. Diputats, moltes gràcies a tots. Bé,
la crítica la veritat és que, en fi, no sé com agafar-la, perquè, per
una banda, es diu que s’ha de gastar més i, per una altra banda,
es diu que s’ha de gastar menys; no ho sé, vull dir, no ho acab
d’entendre, no acab d’entendre que hauríem de posar més
doblers en educació, però que al mateix temps hem de fer
complir el pressupost, vull dir, en fi, no acab d’entendre quina
és la crítica.

Jo els vull dir que tant en educació, com en sanitat, com en
qualsevol altra, només si fem la comparació entre el 2010 i el
2012 hi ha elements que han canviat i un d’aquests pel president
del Partit Socialista, pel president del Govern, va baixar els
salaris dels funcionaris i conseqüència de baixar els salaris dels
funcionaris ara resulta que el capítol 1 és més baix, són faves
comptades, no?, vull dir, baixes els salaris dels funcionaris,
capítol 1 més baix. Si a això li aplicam, si a això li sumam, i
aquí s’haurà de fer la feina durant el proper curs, doncs una
millora de la gestió d’aquests grans serveis, que és possible, que
és perfectament possible, i tots tenim exemples i s’aniran
discutint a les distintes comissions com són aquests exemples,
doncs podem pensar raonablement que serem capaços de
complir els objectius; de fet, sanitat té un pressupost que és més
elevat que el pressupost anterior, que és que es va fer malament
el pressupost del 2010? Bé, doncs probablement, probablement,
no? I segurament, probablement no es va executar bé, allà hi ha
el problema, allà hi ha el problema. Ara es tracta de fer
l’execució, l’execució és la part complicada, és la part difícil,
per tant aquesta serà la part en què com deia ens haurem
d’emprar a fons.

Quant a les factures, ha tornat a sortir, i evidentment les
factures es van pagant en temps i forma a mesura que
s’acompleixen els pressuposts, a mesura que es van equilibrant
els pressuposts es va podent pagar, és que és així, és que no n’hi
ha més, si gastes per damunt del que tens, deixes de pagar les
factures, si tu et gastes, guanyes 100 i gastes en electricitat 200,
doncs 100 quedaran en l’aire; si guanyes 100 i gastes 100, els
podràs pagar. Això és qualque cosa evident.

Polítiques de reactivació econòmica. Bé, polítiques de
reactivació econòmica, jo crec que dins la comunitat autònoma,
dins les competències de la comunitat autònoma n’hi ha unes
quantes, n’hi ha d’altres que depenen, ho he dit altres vegades,
i això també és important, que depenen del Govern central, i és
important saber-ho perquè el Govern central també ha de fer els
seus deures, i des de la comunitat autònoma hem d’exigir que
faci el que ha de fer. Quines són aquestes polítiques?

Bé, per una banda, la consolidació fiscal, aquesta és pot des
de la comunitat autònoma, també l’ha de fer el Govern central.
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Política de sanejament del sistema financer, això correspon
al Govern central, des de la comunitat autònoma poques
competències tenim.

Simplificació administrativa, aquesta ens correspon a
nosaltres i aquesta l’hem de dur a terme i ja hem posat en marxa
el camí a seguir perquè els propers mesos es pugui presentar
tota la simplificació administrativa que és necessària.

Reforma laboral, no és qüestió de la comunitat autònoma, és
qüestió del Govern central i hem d’exigir al Govern central que
la faci.

Reforma del sistema energètic, hi ha una part que ens
correspon a nosaltres i una part que no, la part que ens
correspon a nosaltres és la que hem posat damunt la taula i és la
que té damunt la taula de treball el director general.

Reforma del sistema educatiu, correspon al Govern central,
en part també a la comunitat autònoma.

Reforma de justícia, correspon al Govern central.

I pla de xoc per a les PIME, pla de xoc en aquest moment
perquè els pagaments es facin en temps i forma, correspon
també al Govern central i a nosaltres, i la part que ens correspon
a nosaltres també l’hem posada en marxa.

Per tant, Sr. Boned, mesures de reactivació econòmica doncs
ja veu que sí, que hi són i són mesures de reactivació econòmica
que, a més a més, han de suposar també una reducció del
pressupost, un estalvi en el pressupost.

Bestretes als consells, evidentment que no estan
pressupostades, ni hi estaven, ni hi estaven pressupostades. Per
tant, què vol? No hi han estat mai pressupostades.

Taxes i no impostos. Sí, ja ho he dit abans, sí, és una forma
de fer les coses, sí, no és impuestos para los ricos, no, no, no,
impostos en general, no, perquè recauen sobre la societat,
l’impost més important és l’IVA, que no és un impost per a rics,
i l’IRPF, que tampoc no és un impost per a rics, i nosaltres no
volem incrementar-ho, és un impost que paga tothom.

Oficines liquidadores. Bé, tot dependrà, això és qüestió de
fer números, si és més barat, oficines liquidadores, si és més car,
no. I en aquestes estam, estam amb tractes amb les oficines
liquidadores per comprovar que realment és o no és més car.
Tot dependrà, el que s’ha de fer és gestionar sense prejudicis,
sense tenir una idea preconcebuda, si és més barat és més barat
i si és més car és més car, si és més barat ho agafarem i si no,
no, així de clar, no hi ha més. El que sigui millor per al conjunt
de la comunitat i per als contribuents, per a tots nosaltres, això
és el que és important, obrar sense prejudicis.

Quant al transport marítim, un altre tant del mateix. Amb el
pressupost que vostès varen fer, no varen pressupostar res, res,
en transport marítim, res; nosaltres hem pressupostat 1,5 milions
i pensam que la resta ha de sortir efectivament de millores en ...,
sí, sí, sortirà, bé, sortirà sí o sí, sortirà sí o sí.

I quant als ingressos, pregunta interessant, els ingressos,
pregunta molt interessant, perquè vostè ha fet referència en
concret als ingressos derivats dels imposts directes, perquè ha
assenyalat 203 milions, supòs que feia referència a això, i deia
com era possible que passassin d’una determinada quantitat a
una quantitat més baixa, per què? Perquè ho he explicat abans,
perquè en el 2010 es descomptava el Fons de Suficiència, que
eren 173 milions, Fons de Suficiència, record que és una
d’aquestes partides que van cap al Govern central, cap a la resta
del país, mentre que en el 2012 s’ha de pressupostar, s’ha de
restar a aquests ingressos el Fons de Suficiència i també el Fons
de Garantia, que puja a 700 milions d’euros, si fa els comptes li
sortiran, li sortiran.

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

No està a entrades i sortides perquè hi ha un problema amb
els pressuposts, que no admet quantitats negatives, és un
problema tècnic que ve d’enrera. Nosaltres mirarem de
modificar-ho, però no hem tengut temps.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només ens queda
agrair la presència del Sr. Vicepresident i de tot el personal que
l’acompanya, i s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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