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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes a tots i a totes, benvinguts. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions, que crec que sí. Si ens volen dir els diputats que
substitueixen a altres en primer lloc.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President, Miguel Jerez substitueix Vicent
Serra.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Antònia Vallès substitueix Rosa Maria Bauzá.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, ara sí que hi som tots.

Compareixença de l'Hble. Conseller d'Hisenda i
Pressuposts, per tal d'informar sobre el Projecte de llei
RGE núm. 12920/13, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014.

Passam a la compareixença del conseller d’Hisenda i
Pressuposts, per tal d’explicar el pressupost de la seva
conselleria per a l’any 2014, escrit RGE núm. 12920/13. 

Assisteix el Sr. José Vicente Marí i Bosó, conseller
d’Hisenda i Pressuposts, acompanyat de la Sra. Beatriz Maroño
Moyà, secretària general; del Sr. Antoni Costa i Costa, director
general de Pressuposts i Finançament; del Sr. Miquel Miralles
i Sastre, director general del Tresor, Política Financera i
Patrimoni; del Sr. Justo Alberto Roibal i Hernández, director de
l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB); i del Sr.
Francisco Javier Alomar i García, cap de Gabinet.

Té la paraula el Sr. José Vicente Marí i Bosó per fer
l’exposició oral i sap que no té limitació de temps, a pesar que
li agrairíem que limités el temps, el que vulgui, però que fos
limitat. Té la paraula, Sr. Marí.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Efectivament, el temps és or. Comparesc davant d’aquesta
comissió acompanyat de l’equip de la Conselleria d’Hisenda i
Pressuposts, per donar compte del projecte de pressuposts
generals de la comunitat autònoma i en concret, de la
Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, com saben el Consell de
Govern va aprovar el projecte de llei el passat dia 28 d’octubre
i va trametre’l per a la tramitació parlamentària. En aquest
tràmit, començam avui les compareixences dels diferents
consellers, un tràmit que ens ha de portar a l’aprovació dels
pressuposts de la comunitat autònoma per al 2014.

Si els pareix bé, jo faria una breu introducció, una valoració
del conjunt dels pressuposts de la comunitat autònoma per al
2014 i després, si els pareix bé, entram en el que fa referència
als pressuposts de la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts.

El projecte de pressuposts aprovat pel Consell de Govern
ascendeix a 3.875 milions d’euros, són uns pressuposts
consolidats comunitat autònoma, administració general, ib-salut
i Agència Tributària de les Illes Balears. Això suposa un
augment del 7,69% respecte d’allò que serien els pressuposts
consolidats de 2013.

Dit això, també és de destacar, perquè ens hem de fixar
bastant amb aquesta diferència, que el Consell de Govern de dia
9 d’agost de 2013 va aprovar el sostre de despesa no financera
per a l’exercici 14, d’acord amb les previsions que fa la Llei
orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
sostre de despesa no financera que va quedar fixat en l’import
de 3.162 milions d’euros, que comparat amb el sostre de
despesa no financera de l’exercici 2013, suposa un increment
del 2,29% per al conjunt del pressupost, d’acord? Per tant, un
sostre de despesa no financera de 3.162 milions d’euros i un
pressupost en conjunt de 3.875 milions d’euros.

Breument, pel que fa a les previsions d’ingressos dels
pressuposts de la comunitat referent a operacions no financeres,
existeix una petita davallada del 3,46%, per què ve produït
això? Ve produït bàsicament per dos capítols, el capítol
d’imposts indirectes i el capítol de transferències de capital de
l’Estat vers la comunitat autònoma de les Illes Balears. Ho dic
perquè de vegades aquí ens confonem, és veritat que en els
pressuposts generals de la comunitat es reflecteixen la partida
corresponent a la recaptació d’IRPF i a la recaptació d’IVA,
però aquesta partida és que la ve directament del sistema de
finançament, i es produeix una baixada tant en IRPF com en
IVA, el que demostra que el sistema de finançament no
s’adequa al cicle econòmic de la comunitat autònoma.

M’he oblidat dir al principi que les previsions
macroeconòmiques de creixement que preveiem per a l’exercici
2014 es basen en un creixement positiu de la comunitat
autònoma d’un 1%. Saben vostès que ja estam en creixement
positiu a la nostra comunitat autònoma, a diferència del poc
marge de creixement positiu del conjunt de l’Estat i la previsió
per a l’any que ve és de creixement de l’1%.

Pel que fa també a la banda de despesa, sempre movent-nos
amb el total sumatori d’operacions no financeres, es produeix
un increment de la despesa en un 6,38% per al conjunt
consolidat. Bàsicament el que existeix és una petita pujada en
capítol 1, despeses de personal, del conjunt consolidat del 3,4%,
una baixada important del capítol 3, interessos, despesa
financera del 14%, incrementam també un poquet el fons de
contingència. Incrementam també les inversions reals de la
comunitat autònoma de cara al 2014, amb un 9,26 i això és
important, perquè ja vàrem començar a invertir un poquet més
en el pressupost de l’exercici 2013 i la visió que donam per a
2014 és d’incrementar un poquet més la inversió bàsicament en
tres línies importants per a la nostra comunitat autònoma, que
són la línia de depuració d’aigües, residus i dessalació d’aigua,
la línia d’energies renovables i I+D+I. Consideram que aquestes
tres línies afegeixen valor a la nostra activitat productiva, als
nostres sectors productius. No és el mateix el preu d’un paquet
turístic a una platja neta, que el preu d’un paquet turístic a una
platja amb residus, que té abocaments. Per tant, és correcte que
la inversió pública afegeixi valor als nostres principals sectors,
al nostre principal sector que és el sector serveis.
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Per conselleries, ja hem explicat en el conjunt de
conselleries les diferents variacions que presenten. Bàsicament
n’hi ha dues que fan una davallada, la Conselleria d’Hisenda i
Pressuposts del 3,12% i la Conselleria d’Administracions
Públiques del 3,4%. La resta de conselleries pugen en diferents
nivells i per diferents motius. Això demostra bàsicament que
hem mirat de concentrar l’increment de despesa per atendre els
nostres principals serveis públics, els serveis públics essencials:
en matèria d’educació, en matèria de sanitat i en matèria de
serveis socials.

Pel que fa referència a les operacions financeres d’aquest
pressupost i com que duim uns dies que escoltam moltes coses
i un no sap si puja, baixa o què passa aquí, però per poder
explicar un poquet allò que li pareixen al Govern aquestes dades
d’operacions financeres. És veritat que el capítol d’ingressos
s’incrementa i passa de 2013 que eren 692 milions d’euros a
1.088 milions d’euros. El motiu és perquè hi ha un capítol de
passius financers de 712 milions d’euros i a això li hem d’afegir
376 milions d’euros que és el dèficit no financer consolidat. Ho
dic perquè de vegades jo no sé si és la ignorància la que porta a
dir que ens endeutam més que el dèficit permès o que no
complirem el dèficit. No, aquests 376 són dèficit no financer
consolidat i sobre això s’han de fer els ajusts de comptabilitat
nacional per trobar la xifra de dèficit que quadra amb l’1%. 

I és veritat que tenim un procés d’endeutament, d’aquests
712 milions d’euros, també hi ha una altra partida que cal tenir
en compte, que són els actius financers, capítol 8, 34,7 milions
d’euros. Això són préstecs reintegrables que feim a les empreses
públiques, per concentrar l’endeutament a la nostra comunitat
a nivell de comunitat autònoma. Ho dic perquè convé que
expliquem i si podem llegir amb un poquet de rigor tots junts,
podrem treure conclusions més acurades que no les que s’han
tret fins ara.

D’aquest import de retorns financers, hi ha un pes important.
Quan la nostra comunitat autònoma tenia uns desbocaments de
despesa importantíssims que arribaven fins als 1.100 milions
d’euros de dèficit, del 4,2% durant dos anys consecutius, clar,
això suposava que gastàvem durant molt de temps molt per
damunt d’allò que ingressàvem i la crisi financera internacional
va fer que les entitats financeres tanquessin l'aixeta, també per
a l’administració pública. Això va obligar a retardar terminis de
pagaments a proveïdors i és evident que uns terminis massa
exagerats feien vergonya, vàrem haver de demanar als
estalviadors de la nostra comunitat que portessin els seus
estalvis per contribuir al sosteniment dels serveis públics
essencials. I es va fer l’emissió de bons minoristes de 2011 per
valor de 300 milions d’euros. Alerta!, demanàvem 300 milions
d’euros a tornar a un any. 

Què vàrem fer el 2012? El 2012 no teníem més remei que
renovar aquella emissió, varen cancelAlar 25 milions d’euros i
vàrem fer una emissió de 275; vàrem fer 75 milions d’euros a
venciment a un any i 200 a dos anys. Bé, els 200 s’han de pagar
el pròxim febrer. Per tant, no és per pagar a bancs, és per pagar
a famílies estalviadores de la nostra comunitat. I si el que es
proposa és que no ho paguem, s’ha de dir, s’ha de venir aquí i
dir-ho, no hi ha cap problema, és una proposta com una altra.
Hem de retornar els diners als estalviadors de la nostra
comunitat i això suposa 200 milions d’euros, per això les
operacions financeres de la comunitat autònoma l’any que ve
s’incrementen en aquest sentit.

El Govern defensa que són uns pressuposts per consolidar el
nostre creixement, el creixement que ja tenim per sobre d’altres
bandes de l’Estat, per consolidar el nostre creixement i per això
són uns pressuposts que continuaran en contenció, hem de
continuar en contenció perquè estam en una senda d’estabilitat
i de consolidació fiscal que ens ha de portar a tenir superàvit per
cancelAlar endeutament, perquè som una de les comunitats més
endeutades a nivell de l’Estat. Hem de fer aquesta senda de
consolidació fiscal, a poc a poc hem d’establir una senda
adequada de consolidació fiscal perquè ens permeti ajustar els
nostres ingressos a la nostra despesa, per a partir d’aquí
amortitzar deute i arribar a 2020 amb una xifra de deute del
13% del Producte Interior Brut, que és allò que està compromès
per part de l’Estat i de la Unió Europea.

Per tant, són uns pressuposts generals que en el seu conjunt
el Govern considera que permeten consolidar el creixement de
la nostra comunitat, donam suport a inversions, però a
inversions en sectors productius, no a altre tipus d’inversions,
i continuam mantenint la contenció de la despesa. I a la vegada,
garantim la prestació dels nostres serveis públics essencials en
matèria de salut, educació i serveis socials.

Dit això, passaria a parlar-los un poc del pressupost de la
Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, sense perjudici que després
parlem de més coses i d’estar a la seva disposició. 

El pressupost de la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts
saben vostès que derivat de la remodelació del Govern, es va
crear també la Conselleria d’Economia i Competitivitat, l’antiga
Vicepresidència Econòmica i per tant, les dades que jo els
donaré són homogènies, comparables, una vegada feta respecte
del 13 també, allò que seria la divisió per seccions que van a
una conselleria i a una altra, hem mirat de fer-ho homogeni.

El pressupost de la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts
ascendeix a 29,9 milions d’euros, la qual cosa en termes
homogenis i en termes consolidats també, respecte del 2013
suposa un 3,12% de davallada. La composició de la conselleria
per diferents seccions i centres de cost.
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Secció 14, centre gestor 141, corresponent a Secretaria
General. Bé, els trets bàsics que pressupostam a la Secretaria
General, hi ha una davallada de despesa de personal, bàsicament
derivada dels ajustaments en matèria d’amortització de places
per jubilació i traspàs de places a altres conselleries. Saben
vostès que la Conselleria de Funció Pública va fer una auditoria
de recursos humans a la nostra comunitat autònoma. Bé, derivat
d’això hi ha traspassos de places entre conselleries, i això es
reflecteix en la despesa de capítol 1. A capítol 2 també hi ha una
política de contenció de la despesa. Aquí es pressuposten els
contractes d’arrendament, electricitat, neteja, seguretat,
manteniment. Capítol 4 hi ha una petita davallada del 0,42%,
que és la transferència a l’Agència Tributària de les Illes
Balears, que pràcticament se manté respecte de l’any passat. I
en el capítol 6 d’inversions hi ha també una certa contenció pel
que fa referència a menys despesa en general, menys inversió
material i immaterial en aquesta Conselleria d’Hisenda i
Pressuposts.

Pel que fa a la secció 14, centre de gestió 144, Direcció
General de Pressuposts i Finançament, igualment hi ha un ajust
en capítol 1 de despesa, derivat del que els acab de dir, d’ajustar
el pressupost als llocs de feina que són estrictament necessaris,
també perquè es traspassa una secció a fons europeus, a
conseqüència d’aquesta reestructuració de l’auditoria de
recursos humans; i en el capítol 2, bé hi ha una davallada perquè
de 8.000 euros, passa a 7.500. Això es manifesta, si hi hagués la
Sra. Mascaró em diria que això no és davallada real i per què?,
perquè donam el pendrive i no donam el paper. Bé, de 8.000 a
7.500. El tema del pendrive jo crec que és una bona imatge
d’allò que suposa la contenció o de tenir en el cap que hem de
saber molt bé on posam els recursos públics i en què feim la
despesa dels recursos públics.

Pel que fa al centre de gestió 145, Intervenció General de la
comunitat autònoma, existeix un petit ajust en matèria de
despesa de personal, una petita pujada de l’1,9%, derivat de
l’increment de triennis i Seguretat Social. El capítol 2,
igualment reflecteix una davallada, derivada del compromís en
contenció de la despesa. Aquí s’inclouen i es pressuposten el
contracte del Pla d’auditories, la digitalització de documents
comptables, el control financer de fons FEDER i fons FEGAR
i el contracte d’auditoria de comptes de la 409. Per altra banda
hi ha un increment en capítol 6, derivat del contracte de
manteniment de l’aplicació informàtica (...), que ja s’ha posat en
marxa i ara començam a fer el manteniment d’aquesta aplicació.

Pel que fa a la Direcció General del Tresor, Política
Financera i Patrimoni. Derivat igualment de la remodelació del
Govern, aquesta direcció general assumeix les competències de
l’antiga Direcció General de Patrimoni. En aquest pressupost
trobaran, per tant, els centres gestors relatius al parc mòbil, la
central de contractació, a la junta consultiva de contractació,
tresoreria i política financera que ja hi era i organització i gestió
de patrimoni. És rellevant també en la part de Patrimoni, derivat
del procés de reestructuració del nostre sector públic
instrumental, l’extinció de CAIB Patrimoni, SA, i això es
reflecteix també en l’assumpció tant dels drets com de les
obligacions dels actius i dels passius de CAIB Patrimoni, SA,
una vegada extingida. I en aquest sentit hi ha un petit increment
de capítol 1 de despesa, derivat del personal adscrit a la
contractació pública i patrimoni. També hi ha un increment en
capítol 2, un increment de 2.920.000, això és derivat de

l’extinció de CAIB Patrimoni, SA. Aquí es pressuposta el
contracte d’arrendament del Parc Central de Bombers de Palma,
que saben vostès que és un contracte d’arrendament que tenia
assignat CAIB Patrimoni. I després hi ha el contracte de rating,
el contracte d’assessorament fiscal i, a més, el conveni amb
ISBA, la Societat de Garantia Recíproca. 

I pel que fa al capítol 4, igualment derivat de l’extinció de
CAIB Patrimoni SA, hi ha una baixada, o sigui, la transferència
que feia la comunitat autònoma, CAIB SA, que era de 4 milions
i mig ara ja no hi és, a conseqüència de la dissolució i es recull
aquí també la despesa per ajudes de primes, interessos i costos
d’aval d’ISBA Societat de Garantia Recíproca.

Pel que fa al capítol 6, també existeix una contenció
derivada de la política general de contenció de la despesa dins
de la comunitat autònoma. 

Aquest procés d’extinció de CAIB Patrimoni fa que al
mateix temps existeixin ingressos en la secció 14 derivats, per
una banda, tenim com a despesa l’arrendament del Parc de
Bombers i, per una altra, tenim el contracte de sotsarrendament
amb l’Ajuntament de Palma del Parc de Bombers, la qual cosa
fa que entri com a ingrés i una alienació en concret d’un jardí a
l’Ajuntament de Sineu.

Pel que fa a la secció 31, bàsicament, són serveis comuns.
Aquí també hi ha hagut una diferenciació, hem creat la secció
33, per als serveis comuns tecnològics, i això gestionarà...
l’antiga secció 31 tenia una part adscrita a l’antiga BITEL, que
ara és la Fundació IBIT, per tant, cream la secció 33 i cream els
serveis comuns tecnològics i aquí queden els serveis comuns.
Derivam també a funció pública els serveis comuns de personal
i aquí queden els serveis comuns bàsics que donaven abans, per
dir, idò, les contractacions del dret, Westlaw, la tramitació de
les dietes parlamentàries queden a aquesta secció 31, així com
el manteniment del sistema informàtic comptable, el sistema
d’informació de la comunitat autònoma.

Els ingressos de la secció 31 són els que ens hem referit
abans, són els ingressos generals de la comunitat autònoma, són
els que ens hem referit abans quan parlàvem dels ingressos
generals, hi ha el capítol d’imposts directes, els indirectes, les
transferències de capital.

La secció 32 fa referència als ens territorials. Aquí es
produeix un increment del 19,31% de dotació pressupostària als
consells insulars. La dotació pressupostària als consells insulars
a l’exercici 2013 era de 184 milions d’euros i a l’exercici 2014
és de 219, 9 milions d’euros. Això és fruit de reconèixer
pressupostàriament el que abans era una cosa que no apareixia
en els pressuposts, que eren bestretes de tresoreria, que es feien
des del 2007. Bé, els pressupostam amb una partida no
distribuïda territorialment perquè la deixam a resultes del
sistema de finançament, del repartiment que es faci, que
s’acordi en el Consell interinsular per al sistema de
finançament.
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Per tant, recollim pressupostàriament i donam solució
estructural a un dèficit estructural també dels consells insulars,
que abans s’arreglava en virtut de bestretes de tresoreria, és a
dir, no eren en el pressupost, depenia que el Govern volgués o
no volgués donar la bestreta de tresoreria. Igualment, jo crec, i
s’incrementa la partida, igualment jo crec que segurament els
consells preferiran cobrar via secció 32, de tal manera que si les
transferències corrents eren 107, és a dir, de les que podien
disposar sense finalitat concreta, eren 107 milions, ara passen a
ser 143 milions, d’acord? Jo crec que en aquest sentit donam
estabilitat als consells i no els feim dependre que cada any es
firmi el conveni o no es firmi el conveni, que ara em baixa, ara
em puja el conveni, no, subjectam els recursos del sistema de
finançament dels consells, el reconeixem pressupostàriament i,
a partir d’aquí, doncs, en funció de què pactem la Llei de
finançament de consells, doncs, variaran en funció també i
participaran en els ingressos de la comunitat autònoma.

De la secció 34, del centre gestor 34101, de deute públic,
n’hem parlat un poc a l’inici, si volen després continuam parlant
d’aquesta qüestió, però bàsicament el que els he comentat és el
que reflecteixen els pressuposts de la comunitat autònoma.

I darrerament el centre gestor 500, que és l’Agència
Tributària de les Illes Balears, que pràcticament té una
davallada mínima de l’1,68% del conjunt del seu pressupost,
passa d’un pressupost de 8.288.000 euros a un pressupost de
8.148.000 euros. S’incrementa un poquet la despesa en capítol
1, un 1,1, derivat d’ajustar també els llocs de feina als
estrictament necessaris. S’incrementa el capítol 2, derivat dels
principals contractes de manteniment, arrendaments,
manteniment de dependències, energia. Es recullen també els
interessos de la pòlissa de crèdit que concerta l’Agència
Tributària per garantir i per donar estabilitat també durant tot
l’exercici als ingressos per recaptació dels ajuntaments de la
nostra comunitat i hi ha una inversió que inclou també el
contracte de manteniment de gestió MARE per a la implantació
de noves funcionalitats durant l’exercici.

Un poc en conjunt he intentat explicar-los la visió de conjunt
que el Govern té respecte del conjunt dels pressuposts de la
comunitat autònoma, he intentat també complir amb el meu
deure d’explicar-los un poquet per dins els pressuposts de la
Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, i a partir d’aquí, doncs,
estic a la seva disposició.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara es procedeix a la
suspensió de la sessió per un temps màxim de 45 minuts, a no
ser que em diguin els senyors portaveus que podem continuar.
Podem continuar.

Idò, per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. En primer
lloc, per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el
Sr. Boned, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Miraré d’ajustar-me al temps. Sr.
Conseller, gràcies per la seva compareixença per retre comptes
del pressupost per al proper exercici 2014, a vostè i a la resta

dels càrrecs de la seva conselleria que l’acompanyen.
Evidentment, com ja és tradicional també vostè té l’obligació i
la necessitat d’exposar quin és el pressupost concret i específic
de la seva conselleria, però no se li escapa que el que realment
interessa quan tenim el conseller d’Hisenda a una comissió i en
compareixença per parlar de pressuposts és, ja que és el
responsable de la confecció i redacció final d’aquest projecte de
pressupost, és parlar un poc d’això, que de fet vostè també en la
seva intervenció ja ho ha fet, cosa que li agraesc, vagi per
endavant.

El tema del pressupost és bàsicament l’equilibri d’ingressos
i despeses i de veure d’on treim aquests ingressos i on van una
vegada que els tenim com a despesa. Està clar que, vostè mateix
ho ha assenyalat, algunes de les partides d’ingressos tendran una
reducció en aquest proper exercici 2014, vostè fins i tot ha
assenyalat, perquè una de les possibilitats per millorar els
ingressos evidentment és la política tributària que es fa a la
comunitat autònoma, vostè ha assenyalat en algun moment que
descartava la pujada d’imposts i la imposició de nous tipus
impositius per a aquest exercici 2014, en canvi, sí hem pogut
observar que hi ha una partida, que afecta directament els
ingressos, que són les taxes, que hi ha un increment
pràcticament d’un 13%. Ens agradaria que ens explicàs, ja que
vostè públicament ha dit que no incrementaria imposts, com
explica que pugin les taxes en aquest cas fins al 13%?

Una altra qüestió en el tema d’ingressos, sense cap dubte i
sobretot en aquest dia especialment en aquest pressupost i
rellevant, és l’endeutament, la partida de deute. Vostè ha dit que
hi ha una previsió per a l’exercici 2014 de 1.088 milions. Ens
agradaria, entre d’altres coses, jo vagi per endavant que no tenc
intenció en aquesta compareixença d’obrir un debat perquè crec
que no és del que es tracta, jo li faré preguntes sobre dubtes que
puguem tenir i si vostè té a bé contestar-nos, bé, i si no mirarem
a veure si ho podem aconseguir d’alguna altra manera, però ens
interessava molt especialment com té intenció de distribuir
aquests 1.088 milions en partides de despesa per a l’exercici
2014. Li dic, perquè, si no estic equivocat, la normativa preveu
que aquest endeutament financer vagi destinat a inversió i no
vagi destinat a despesa corrent. Vostè em dirà si això és així, si
ha canviat i si no si em pot explicar com pensa distribuir aquests
1.088 milions, ja li dic que jo li agrairé.

Un altre dubte, m’ha semblat sentir en algun moment alguna
declaració seva aquests dies, i també agrairé que em digués si és
així o no, que tenia intenció que 1.000 d’aquests milions anassin
a compte d’un FLA. També li pregunt si això és així o si no.

Vostè ha dit, també, ha parlat d’un tema que per a nosaltres
és fonamental, i llavors entraré també a detallar algunes
qüestions d’ingressos, no, millor li comentaré primer els
ingressos i llavors ja passarem a altres temes de despeses perquè
si no embullarem. I és que tenim algun dubte, a la presentació
del pressupost, a la pàgina 13 en concret, crec que és, vostè
parla de la reducció del pressupost de les transferències de
l’Estat diferents al tema del finançament, transferències de
capital, diu, i posa que passen de 111 milions el 2013 a 30
milions el 2014, i en el quadrant que hi ha just a la pàgina
anterior les transferències de capital 2013 posen 133 milions i
2014, 113. Ens agradaria que ens digués què és el que està bé de
les dues coses, perquè evidentment les dues no crec que hi
estiguin.
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També un altre punt de la presentació que feia vostè del
pressupost, i que ens interessa que ens aclareixi també, és a la
pàgina 16, en el quadrant que fa referència a l’ATIB i a altres
serveis comuns, veim que posa per al 2014 ATIB 8,14; 2013,
2,9; variació 0,25, i altres serveis comuns 2014, 2,9; 2013, 8,28;
variació -1,68. Tampoc no quadra, i hi ha d’haver qualque tipus
d’errada aquí que també ens agradaria si ens ho pogués aclarir.
Li agraírem.

Parla d’incrementar, quan parla que són uns pressuposts
bàsicament socials perquè destinaran molta despesa a l’àrea
social i bàsicament a educació, sanitat, serveis socials. Llavors,
per una altra banda, també diu que aquesta despesa es farà
bàsicament a capítol 1. El que ens interessa saber és, això
suposa incrementar capítol 1 a educació i a sanitat, per exemple,
suposa contractació novament de mestres, contractació de
personal sanitari, o potser que es tracti que hi ha un desfasament
pressupostari en aquest exercici 2013 i potser hi ha la intenció
de recuperar-lo dins 2014, i aquí ve aquest increment de capítol
1 el qual no és real per a 2014, sinó que podria anar a
compensar defectes de 2013? Deixam també la pregunta.

També posa que hi ha transferències de capital i que
augmenten per incrementar inversió al sector públic, també ho
diu, però per un altre costat resulta que hi ha un quadrant, a la
pàgina 20, que diu que el pressupost a entitats públiques cau un
11% i de les societats mercantils un 6,7. Ens podria també
explicar el fet que baixi el pressupost d’aquestes entitats i
societats i per un altre costat digui que s’incrementa la
transferència de capital per incrementar la inversió del sector
públic?

I un tema que li deia que és molt important i que no voldria
quedar-me sense temps per exposar-li, hi ha alguna cosa
segurament i ja en el meu segon torn també li faria saber i li
preguntaria, però és el tema d’aquesta secció 32 que vostè ha
citat i que correspon al finançament dels consells insulars,
perquè ens fa l’efecte que vostè ha pintat un escenari molt
bucòlic i que podria estar molt bé, suposant que fos cert, però
que tenim dubtes que realment sigui així. Perquè clar, vostè no
ho ha contat tot, vostè no conta els condicionants que posa a
l’aplicació real d’aquest increment, d’aquesta secció 32 a l’hora
que puguin arribar o no als consells aquests milions més que
vostè hi posa, i és que depenen d’una nova llei de finançament
dels consells. Així ho ha posat específicament vostè. No tan sols
això, sinó que vostè ha deixat molt clar, i també és en el
pressupost, que o hi ha nova llei de finançament o no hi ha
35.600.000 euros, que no aniran als consells.

Clar, vostè parlava i criticava les bestretes ja famoses i
polèmiques, però el cert és que quan aquestes bestretes es feien,
vostè diu que depenia de la voluntat del governant, i
efectivament era així, però si hi havia voluntat arribaven 3
milions més, per exemple, als consells de Menorca i d’Eivissa
i 25 milions més al de Mallorca, però ara, ja que vostè diu que
ara ja ho ha incrementat a la secció 32 i que tenen la certesa que
ho podran cobrar per la secció 32 els consells, i jo li dic que no
és així, perquè duim dos exercicis, 2012 i 2013, com a mínim,
on es compromet el Govern a aprovar una nova llei de
finançament dels consells. Ni un dels dos exercicis no tan sols
és que no ho hagin aprovats sinó que no ha aparegut ni una sola
noticia que hi hagués la més mínima possibilitat que s’aprovàs.

Per tant, permeti’ns que dubtem també que aquest 2014
sigui l’any on això sigui una realitat i permeti’m que dubti
també que aquests 35.600.000 euros arribin als consells insulars
i, per tant, crec que realment el que volen els consells és no tenir
garanties que els arribin per la secció 32, el que volen els
consells és cobrar-los, sigui per bestreta, sigui per llei, sigui per
inversió pressupostària o extrapressupostàriament. Volen que
arribin aquests milions als consells, vostès de moment el que
han fet és impedir que arribin i bloquejar la possibilitat que hi
hagi alguna alternativa a la nova llei de finançament dels
consells. Això està molt clar. Per tant, han eliminat directament
3 milions anuals als Consells de Menorca i d’Eivissa i 25, com
a mínim, al Consell de Mallorca.

No sé si em queda gaire temps, no gaire. Només li deixaria
un comentari, llavors ja li dic que a l’altre torn de cinc minuts
li comentaré alguna cosa més, però sí tenia especial interès que
m’explicàs, si és bo de fer explicar i creu que el podem
entendre, l’ajust que es fa a l’hora d’establir l’objectiu de dèficit
en 266 milions d’euros. Molt especialment ens interessa al
nostre grup si ens pot explicar d’on i com surten aquests 109
milions d’ajust -sic- que posa vostè en aquest pressupost que,
evidentment, resta dels 376 que hi ha de dèficit no financer.

Ja dic, queden algunes coses més, tendrem l’oportunitat en
el segon torn de plantejar-li més preguntes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula el Sr. Abril, també per un temps de deu
minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS.

Sí. Conseller, gràcies per la seva compareixença. Vostè ja
sap que els pressuposts que han presentat no agraden a aquest
grup parlamentari, no li diré res de nou, entre d’altres coses
perquè tots aquests adjectius amb els quals ens han intentat
vendre el producte, consolidats, dinamitzadors, responsables,
austers, compromesos, integradors, competitius i el punt
d’inflexió que diuen que representen respecte del que han estat
fins ara els comptes de la comunitat autònoma, no ho veim per
enlloc. I perquè, a més, quan es posen tots aquests adjectius al
capdavant em recorden aquells anuncis dels bancs, que pareix
que són ONG, o de les elèctriques, que pareix que són
ecologistes, i per tant em conviden a desconfiar una mica quan
les presentacions es fan tan magnificents.
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Però bé, per això li podria girar perfectament el sentit de
cada un d’aquests adjectius amb els quals han presentat el
pressupost, però com que tendrem moltes oportunitats de parlar,
i just acaba de començar aquest debat sobre els pressuposts, sí
que m’agradaria, de fet avui el nostre grup parlamentari ha
presentat o ha registrat una esmena a la totalitat d’aquests, sí
que m’agradaria fer-li sobre el resum d’ingressos i despeses
alguns apunts, reflexions i preguntes i demanar també per
avançat disculpes si hi ha algun error en les meves apreciacions,
també distingiria entre discrepància i error d’apreciació perquè
som novell en això dels comptes, i particularment dels comptes
públics.

Respecte del pressupost d’ingressos, ens preocupa el
contrast entre les seves previsions macroeconòmiques de
creixement, de millora de la situació econòmica, i llavors coses
que passen; evidentment avui ha quedat clar que quan s’acaba
la temporada turística som la locomotora d’Espanya però en
destrucció de llocs de feina, no de creació, però a part d’això,
pel que fa als comptes públics, clar, vostès preveuen per
exemple davallades en aquest cas de més de 25 milions d’euros
en l’IRPF. Això vol dir que..., que no són tan optimistes.
BrusselAles també avui davalla les previsions de creixement per
a Espanya per a l’any que ve. Amb els impostos indirectes
també per exemple preveuen una davallada de 25 milions
d’euros d’IVA, d’alguna manera reconeixen una retracció del
consum. Per tant jo crec que contrasta si més no en la
introducció que fan dels pressuposts amb les seves previsions
macroeconòmiques amb alguns indicadors que veim aquí dins
els comptes que ens presenten per la part d’ingressos, on veim
si més no alguns retrocessos.

En el tema dels impostos indirectes, que en termes generals
el nostre grup ja saben que no està gaire d’acord sinó que som
partidaris de prioritzar altres tipus d’imposts amb alguns que hi
podria haver un punt d’acord, que són els mal anomenats
imposts verds que vostès varen ficar, diguem, en el projecte de
llei vigent, doncs hi ha d’alguna manera un desquadrament de
devers 94 milions d’euros, que jo crec que d’alguna manera tots
els comptes van una mica coixos, perquè tenim la sensació que
intenten quadrar aquest desfasament que ha suposat la no-
aplicació d’aquests impostos, que no he trobat molt coherent.

Amb el tema de taxes ja els ho vàrem dir l’any passat, que
trobàvem que convertien la relació del ciutadà amb
l’administració en un haver de treure la cartera cada vegada que
has d’anar a fer alguna cosa. A mi em fa molta gràcia perquè
nosaltres, quan presentam coses que són molt de sentit comú,
m’han dit aquí intervencionista, marxista-leninista..., i ja quan
veig una previsió d’augment de 10 milions d’euros en taxes
pràcticament per qualsevol cosa que una persona pugui fer, ja
no des del marxisme sinó des del liberalisme, se’m posen els
pèls una mica de punta. Sort que els aturats i la gent sense
ingressos, pensionistes, estan exclosos d’haver de pagar, jo què
sé, per recollir espàrrecs, que no sé tampoc quins mitjans tenen
per calcular quin és el valor de mercat d’un manat d’espàrrecs,
com a espècie silvestre que un pugui recollir a un camí rural.

Amb el tema dels ingressos també, en el capítol 4,
transferències corrents, i el 7, de transferències de capital, es
veu molt clarament també aquesta sagnia que estam cansats de
debatre i lamentar en aquesta cambra, i molt particularment en
aquesta comissió. Ens agradaria que les xifres fossin unes altres,
els acompanyaríem si veiéssim que realment, a part de voluntat
i lamentacions, i fa una estona hem tengut un debat al respecte,
veiéssim una mica més d’acció davant del Govern central. 

I finalment, pel que fa als ingressos, a la previsió financera,
confirmam allò que el nostre grup reiteradament ha denunciat,
també, que és aquest bucle infernal des de l’obsessió del dèficit.
Aclaresc, abans que m’ho digui Toni Camps, que nosaltres sí
que trobam que s’ha de pagar el deute i totes aquestes coses,
però, clar, retornen 675 milions d’euros, o preveu un retorn de
675 milions d’euros, però tanmateix el deute puja a 413, perquè
és molt difícil sortir d’aquest bucle si no hi ha un canvi de
política sobretot en termes fiscals.

I ja pel que fa als ingressos també he de manifestar-li la
meva preocupació per aquesta lleu, però davallada, de l’Agència
Tributària, quan nosaltres -i ho he dit també en altres ocasions-
quan parlam de sobirania fiscal parlam també de tenir eines per
poder treballar en aquesta sobirania fiscal, sobretot quan tenim
problemes d’ingressos, i pensam que l’Agència Tributària
s’hauria de reforçar per molts de motius; primer, perquè si
realment ens creim que l’any que ve tendrem un sistema de
finançament nou, tendrem més ingressos i tendrem un REB i
totes aquestes coses, convé que tenguem instruments de gestió
preparats. No ens quadra el tema de la davallada amb això. I
llavors també perquè surten coses, no? Avui mateix en Maties
Vallés parla d’aquesta mitja dotzena de persones que segons
Forbes a les Illes Balears tenen una fortuna de més de 6.000
milions d’euros; nosaltres pensam que en termes fiscals es
podrien fer moltes coses. O gent que en ple segle XXI té
milionades dins caixes fortes en aqueixa comunitat, i pensam
que l’Agència Tributària, sobretot des del punt de vista de
combatre el frau fiscal, també podria fer algunes coses. Per tant
davallar en aquesta qüestió, encara que pareixi un tema
anecdòtic, ens preocupa.

I en el tema de despeses hi ha el tema del capítol 3, despesa
financera. Nosaltres ja els vàrem dir que ens semblava que
aqueixa partida estava inflada, de fet pensam, i si ho reconeix no
passa res, que aquesta partida estigués inflada, tot i que llavors
és vera que han renegociat interessos i tal, és el que els ha
permès quadrar el no cobrament dels imposts verds, si no, no ho
haguessin pogut quadrar de cap manera. La d’enguany també
ens continua semblant una partida inflada a aquest respecte. 

Del capítol 5, el fons de contingència, res a dir, però sí que
em pogués aclarir en què s’han gastat, si és que se’ls han gastat,
els doblers del fons de contingència d’enguany, en què ho han
fet, en què se’ls han gastat. Sap que nosaltres érem partidaris
sobretot de prioritzar despesa social en aquest tema.
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I pel que fa als capítols 4 i 7 és vera que hi ha pujades. En el
tema dels consells no som gaire optimistes, com ha manifestat
el Grup Parlamentari Socialista; han canviat una mica la
redacció respecte a l’any passat però hi torna a haver l’afegitó
de, bé, sin menoscabo..., ara no me’n record com era
exactament el text literal, que s’aprovi la llei de finançament
dels consells, tal i tal, i es pugui posar remei i, si no, doncs es
quedarà amb una partida, que és la de 33 milions d’euros que hi
prevista, que ens pareix del tot insuficient en relació amb el que
és el deute que té el Govern amb els consells insulars.

Hi ha pujades que sí s’han de valorar, però pensam que per
exemple la pujada de les entitats sense ànim de lucre, tant de
capítol 4 com de capítol 7, 9 milions i 6,4 milions
respectivament, és molt insuficient respecte del que gestionen
justament les entitats sense ànim de lucre, que en general té
molt a veure amb les temes de benestar social.

I, vaja -vaig acabant-, m’agradaria que em pogués convèncer
de les bondats d’aquests comptes, ja li ho vaig dir el dia que va
venir a presentar els pressuposts. Ens continuen pareixent els
pressuposts de la doble submissió, de la submissió a la troica
per aquesta obsessió pel dèficit, però sobretot també per uns
objectius de dèficit que no hem decidit nosaltres, que ha decidit
d’alguna manera Madrid, i que són per a nosaltres, juntament
amb els temes de finançament i tal, que ja els coneixem,
absolutament inequitatius, injustos, també en aquest cas amb la
comunitat autònoma, perquè l’Estat, que és un monstre que a
més no gestiona l’estat del benestar com fan les comunitats, es
reservi el 3,7% d’objectiu de dèficit i a nosaltres ens imposin l’1
i un 0 als ajuntaments, ens pareix d’una lògica destructiva, que
a més fa que vostès en aquest cas es converteixin no en polítics,
perquè aquí m’agrada reivindicar la política, aquí en el grup de
la meva esquerra moltes vegades ens critiquen per polititzar les
qüestions, si no feim política al Parlament no sé on l’hem de fer,
i fins i tot també des del Govern, però redueix el seu paper
d’alguna manera al d’administradors d’uns comptes que ens
deixen molt poc marge per fer coses que realment en aquest
moment seria necessari fer: lluitar contra l’atur i cinquanta-mil
coses més, i reactivar l’economia.

Bé, potser hi podem entrar en el segon torn, però el tema
d’inversions és molt pobre, si realment l’administració ha de
tenir un paper mínimament actiu i de lideratge en la recuperació
econòmica.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Jo, Sr. Conseller, crec que no fa
falta que li ho digui, li ho dic tard, però crec que vostè sap que
pot contestar individualment o conjuntament els portaveus quan
hagin acabat. Li ho hauria d’haver dit abans, no me n’he
recordat, però vull pensar que vostè ho sabia.

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Camps, també per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, i don la benvinguda al
conseller d’Hisenda, el Sr. Marí, a tot el seu equip, i a més a
més de donar-li la benvinguda el que vull fer és felicitar-lo,
felicitar-lo perquè jo crec, i consider que el conseller ha de ser
prudent en el que diu, jo puc ser menys prudent, però jo crec
que són uns pressupostos que demostren que hem donat la volta
a la truita. Tenim uns pressupostos que han reconduït una
situació heretada fa dos anys i que en aquests moments podem
dir clarament que estam molt millor que fa dos anys. 

En aquests moments l’economia balear creix, està creixent,
està creixent; fa dos anys decreixia. Tenim temporades
turístiques que podem considerar bones, positives, que donen
riquesa. Hem sabut ara, els darrers dies, moltes dades que són
econòmicament molt positives: increments en el sector del
comerç, increments de vendes; duim dotze mesos consecutius
baixant l’atur, dades d’avui; avui hi ha menys atur que fa un
any. Però no només davalla l’atur, sinó que augmenta també el
nombre de cotitzants: avui hi ha 4.600 cotitzants més que fa un
any, dades clarament positives. Petites, voldríem que fossin
més, sí, d’acord, però realment suposen un canvi de tendència
claríssim. Reduir l’atur durant dotze mesos consecutius, pujar
cotitzants sis mesos consecutius, açò realment hem de dir que
és un canvi de tendència.

Balears en aquests moments encapçala l’índex de confiança
empresarial, estam molt per damunt de la mitjana, és a dir, anam
els número u en confiança empresarial. I açò és fruit del
Govern, de les polítiques que ha implementat el Govern, i també
fruit de tota la societat, de tots els ciutadans de Balears, que amb
molt d’esforç, amb molts de sacrificis, ara poc a poc estam
veient els fruits. 

Coneixíem, i avui també amb una pregunta parlamentària ho
hem constatat, que tenim superàvit. El mes d’agost aquesta
comunitat autònoma tenia superàvit. Hem d’esperar
evidentment fins a final d’any, però es dóna per fet que
complirem claríssimament amb els objectius de dèficit. Hem
reduït els terminis de pagament als proveïdors, i açò és fruit
d’un rigor pressupostari, d’un rigor en les despeses que ha duit
a terme aquest govern balear. I el que és més important encara:
açò ha donat confiança, confiança, als bancs, confiança al sector
financer. En aquests moments ens podem finançar molt més
barat del que ens finançàvem fa dos anys; millor dit, és que fa
dos anys no ens podíem finançar, és que no ens deixaven un
duro a cap interès; ara ens podem finançar a un interès molt més
barat. I fruit d’açò és que la partida d’interessos davalla de 297
milions que eren l’any passat a 250 milions, un 15,99%, i açò és
fruit de la coordinació que hi ha hagut amb el Govern de l’Estat,
amb els fondos de liquiditat, que ha donat possibilitat del
finançament a la comunitat autònoma a un interès molt més baix
que el de mercat.

És fruit també de la baixada de la prima de risc. Aquí ho
hem sentit, en aquest parlament hem sentit que la prima de risc
no era important, que açò no importava a les persones. I tant que
importa, perquè fruit del fet que davalli la prima de risc ens
podem finançar a un interès més baix, i aquests doblers que ens
estalviam els podem dedicar a altres coses. I lògicament és fruit
també de la credibilitat que dóna en aquests moments
l’administració pública del Govern.
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Una altra qüestió que també és important destacar: dins
l’any 2014 amortitzarem 200 milions dels bons patriòtics, una
càrrega molt feixuga que havia recaigut sobre les espatlles
d’aquest govern i que a la fi, fruit també de la bona feina, i la
bona tasca, i les gestions que s’han pogut fer des del Govern, la
bona gestió, avui es podrà amortitzar al cent per cent el que
restava d’aquests bons patriòtics, 200 milions que ja no haurem
ni de parlar-ne mai més.

Aquí, i ho hem tornat a sentir una altra vegada, aquí es
proposa la quadratura del cercle. Se’ns critica perquè
augmentam l’endeutament i a la vegada se’ns critica perquè
tenim obsessió amb la reducció del dèficit. Com és dèficit
tinguem més ens endeutarem; mentre tanquem els exercicis amb
dèficit augmentarem l’endeutament. És així de senzill. No
podem davallar endeutament si volem augmentar el dèficit. El
dia que vostès puguin entendre que açò és així, aquest dia
podrem parlar en condicions normals, però mentre vostès
continuïn entestats a voler augmentar el dèficit i davallar a la
vegada l’endeutament, jo crec que estam parlant de coses
impossibles.

Volia felicitar també el Govern perquè seguim la senda de
consolidació fiscal, perquè seguim la senda de contenció de la
despesa, perquè tot açò ja ens està donant fruit. És a dir,
contràriament al que ens diuen açò està donant un fruit real
sobre l’economia real. Ho dèiem abans: on són aquelles
associacions de discapacitats -ho hem dit moltes vegades- que
a principi d’aquesta legislatura estaven davant les portes del
Parlament perquè no cobraven? Açò eren les conseqüències de
les polítiques fetes a l’anterior legislatura. En aquests moments
ja no existeix ningú que es planti davant la porta del Parlament
per reclamar que no li paguen, perquè poc a poc van pagant, i
açò és fruit d’uns pressupostos rigorosos, d’uns pressupostos on
s’ha intentat minimitzar l’endeutament, el deute, el dèficit, s’ha
intentat controlar la despesa i s’ha intentat controlar la pròpia
gestió.

Deia el Sr. Abril: “és que davallen els ingressos d’IRPF”. És
que la llei de finançament, l’actual llei de finançament, ens
aporta els ingressos d’IRPF, d’IVA, d’impost de societats, amb
dos anys de diferència. És que enguany rebrem els resultats de
l’any 2012. Però açò és el sistema de finançament, i si el 2012
va anar malament ara rebrem menys ingressos, i fruit dels
ingressos de 2013 es rebran el 2015; açò és la llei de
finançament.

Una altra qüestió que no voldria defugir és el que fa
referència al finançament dels consells insulars. Jo li don
l’enhorabona. A la fi s’eliminen les bestretes. Les bestretes, que
eren unes partides extrapressupostàries, eren un nyap
pressupostari. A la fi aquests doblers que abans estaven fora de
pressupost ara estaran dins el pressupost. Aquesta solució dóna
solidesa al finançament dels consells insulars, dóna de forma
estructural consistència al finançament dels consells insulars. 

Jo crec, senzillament, que els pressupostos responen,
responen clarament, a allò que en aquests moments és important
per a aquesta societat, perquè el 80% de la despesa no financera
va a serveis socials, va a sanitat, va a educació. Però encara
hauríem de fer una anàlisi més detallada, és a dir, la partida de
la Conselleria de Benestar Social és de 138 milions d’euros;
saben quina partida tenia Benestar Social en el 2010, els darrers
pressupostos del pacte de progrés? 120 milions, 18 milions
menys que ara, amb molta més disponibilitat pressupostària de
la que tenim ara. És a dir, l’esforç que fa aquest govern per
millorar les partides de benestar social és enorme, és enorme,
perquè les restriccions pressupostàries continuen estant vigents,
un pressupost en què pràcticament 1.000 milions es dediquen a
pagar amortització de préstecs i interessos. 

És absurd que avui se’ns plantegi no pagar o qüestionar que
paguem tant als bancs. És absurd que els mateixos que van
contractar els préstecs que ara hem de pagar ens diguin que no
els paguem. Clar, és que arribam a un nivell de debat que es fa
realment molt difícil poder convenir en determinades qüestions.
Els deutes s’han de pagar, hem de tornar els 200 milions als
petits estalviadors que van confiar en el Govern quan va emetre
els bons patriòtics, açò s’ha de pagar, açò s’ha de pagar; i hem
de pagar als bancs per tenir credibilitat, perquè ens tornin a
deixar quan els necessitem. És que açò és l’abecé.

En qualsevol cas jo crec que estam davant uns pressupostos
del canvi, uns pressupostos que ens obren una nova perspectiva
econòmica en aquestes illes, suposa un nou enfocament de dos
anys de restriccions, de duresa i de sacrificis, obren la porta a
unes possibilitats molt majors de reactivació econòmica i de
major alegria a la nostra societat.

Per tant, tengui per segur Sr. Conseller que tindrà el vot
favorable d’aquest grup parlamentari. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Ara té la paraula el Sr. Conseller,
també sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Boned, miraré de no deixar-me res. En primer lloc vostè me
parla de la política tributària del Govern. El Govern en aquests
pressuposts generals per al 2014 i ho hem assenyalat, no tocam
l’estructura fiscal de la nostra comunitat autònoma. 

Hem fet un procés duran t l’any 2013 de parlar amb els
sectors productius, jo crec que també hem parlat un poc amb els
grups parlamentaris i fruit de les raons exposades, de les raons
que també nosaltres hem exposat perquè s’entengués el context
de les coses, el Govern va decidir retirar de la tramitació
parlamentària la Llei de sostenibilitat de la hisenda pública,
perquè vàrem considerar que les tres noves figures tributàries
que creava aquesta llei, fruit d’aquest procés de reflexió de
veure que la nostra activitat econòmica repuntava, de veure que



1222 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 59 / 5 de novembre del 2013 

 

teníem un major marge de dèficit públic per a l’exercici, fruit
d’aquest conjunt de raons, vàrem decidir no crear aquestes tres
noves figures tributàries. Però sí que vàrem considerar que la
resta de qüestions que es contenien en aquella Llei de
sostenibilitat, les incorporaríem a la Llei de pressuposts del
2014.

De fet, les qüestions tributàries de la llei bàsicament passen
per ajustos tècnics i algunes de les taxes que ja es creaven en
aquella Llei de sostenibilitat, ajustos tècnics perquè, en matèria
de venda de vehicles, passam de tributar via preu a ajustar-nos
un poc a la legislació estatal en el seu conjunt, amb una taula de
tributació per emissions. Després tocam i ajustam tècnicament
el cànon de sanejament perquè existeix obligació legal. Li vull
recordar que aquest cànon el vàrem tornar posar nosaltres, però
el que feim és ajustar i passar d’estimació objectiva a estimació
per mòduls, a tributació per mòduls amb efectes retroactius a l’1
de gener de 2013.

Després feim petits ajustos tècnics en matèria de tributació
de joc. I després les taxes que es recullen. Contestant també al
Sr. Abril, que ha posat d’exemple la taxa sobre espècies
silvestres. Vull matisar-lo, escolti, recolAlecció comercial, que
està subjecte a autorització, és aquesta la taxa que es paga i
també en espais públics. Però és recolAlecció comercial, que està
subjecte a autorització, és aquesta la taxa que es paga. En tot
cas, és molt menys indiscriminat pagar una taxa que posar un
tribut, o un impost generalitzat, convendrà amb això.

També té un efecte que jo crec que des del nostre punt de
vista, des del punt de vista del Govern és un efecte positiu.
Escolti, hem de mirar de cobrir un poquet el cost dels serveis.
Vostè paga per anar en autobús, d’acord. Bé, és un bitllet
igualment i és un servei públic igualment. Per tant, un poc
l’explicació en matèria d’estructura fiscal que presenten aquests
pressuposts de la comunitat autònoma. 

No tocam l’estructura fiscal de la comunitat autònoma i és
evident que en la mesura en què les coses ens vagin sortint bé,
que negociem bé també el sistema de finançament, és evident
que el Govern de les Illes Balears ha de fer política fiscal i si és
aquest Govern la farà baixant impostos, perquè creiem que
reactiva la nostra economia. Però ho hem de fer quan ho
puguem fer, si sortim bé en la negociació del sistema de
finançament autonòmic, que és el 70% dels ingressos de la
comunitat autònoma, podrem donar passes endavant.

Sr. Boned, aquest llibret es va fer amb una finalitat, que era
guiar un poquet la roda de premsa de presentació de
pressuposts, no són els pressuposts, i té raó en què hi ha alguna
errada, aquestes dues que vostè ha apuntat: hi ha un caputxí en
el quadre de l’Agència Tributària i el correcte és passar de 133
de transferències de capital a 113, el que hi ha en el quadre, no
sé quina altra referència. I l’altra referència que fa a la inversió
en el sector públic, una cosa és que baixi un poc al conjunt del
sector públic i una altra cosa és que aquelles empreses que tenen
potencial inversor dins la nostra comunitat, tenguin línies
d’inversió. Ja ho vàrem fer l’any passat per exemple amb
ABAQUA, amb línies de depuració d’aigües i manteniment de
depuradores, idò enguany novament.

Respecte de l’endeutament i els 1.088 milions. Miri, deixi’m
dir-li una cosa, del que han anat aquests dos anys i mig de
legislatura, del que han anat és de finançar a llarg termini
despesa corrent, la seva despesa corrent, 842 milions a
proveïdors, la seva despesa corrent i l’hem finançada a llarg
termini. I per què l’hem finançada a llarg termini? Perquè hem
coordinat les polítiques d’endeutament amb l’Estat, perquè
l’Estat va modificar la LOFCA i permet fer endeutament a llarg
per al sosteniment dels serveis públics essencials. Vull dir-li
això Sr. Boned, aquests dos anys i mig han anat d’això, han anat
d’endeutar-nos a llarg termini, a 10 anys per pagar la seva
despesa corrent, és que és així. Jo aquest matí li referia 2.000
milions d’euros hem pagat d’obligacions de tresoreria entre el
30 de juny de 2011 i avui, hem pagat 2.000 milions d’euros
d’obligacions reconegudes en els pressuposts de 2008, 2009,
2010 i 2011.

Pressupostar en estalvi brut negatiu no està permès amb les
hisendes locals, però sí amb comunitats autònomes. De fet, la
Junta d’Andalusia pressuposta en estalvi brut negatiu del 2012,
233 milions d’euros; el 2013, 700 milions d’euros. I també vull
dir-li una cosa, una cosa és pressupostar en estalvi brut negatiu
i una altra cosa és que l’estalvi brut negatiu de la liquidació de
2010 sigui 422 milions d’euros, és a dir, la despesa per damunt
dels ingressos sigui 400 milions d’euros.

Els ajustos de comptabilitat nacional. Jo ara li relacionaré,
si em permet, el petit marge d’error que jo crec que sumar suma,
però si vol després l’ajustam, però jo ara li explico un poc els
ajustos en comptabilitat nacional: 30,8 milions d’euros
d’ajornaments de les liquidacions negatives; sap vostè que el
sistema de finançament de 2008 i 2009 es va fer aquell giny, de
dir, no, no, jo envio els diners, i es van posar diners en el
sistema de finançament, i després va dir el Govern de l’Estat:
¡ay!, que me he equivocado, que os he enviado demasiado,
liquidaciones negativas 2008, 2009. Això és un ajust en
comptabilitat nacional, d’acord. 19 milions de recaptació,
menys 19 milions de recaptació inserta..., a final d’any hi ha un
seguit de tributs, de compensacions que es fan de forma
tributària que s’han d’ajustar, perquè tal vegada s’han recaptat
el desembre de l’exercici i entren però no ho saben fins a febrer,
per exemple, això també és un ajust de comptabilitat nacional.
72 milions d’ajust del sector públic instrumental -sic-, perquè
feim això, concentrem l’endeutament, s’endeuta la comunitat
autònoma i per tant, transfereix als ens del sector públic. 6
milions per a ajustos d’interessos, això té a veure també
igualment amb la periodificació d’interessos meritats i no
vençuts, no pagats. 10 milions d’altres ajustos, que si vol demà
li podran explicar i uns altres, 19 milions històricament el que
suposa al final el tall d’operacions de la comunitat autònoma
que queden coses sense executar del tot. Aquests són els ajustos
de comptabilitat nacional. En tot cas, els ajustos de
comptabilitat nacional són al pressupost consolidat que es troba
penjat a la web. En qualsevol cas, qualsevol dubte ho parlam, no
hi ha cap problema en aquest sentit.

Existeix, és veritat, en el conjunt consolidat dels pressuposts,
un petit increment del 3,4% en capítol 1, bàsicament en matèria
de personal de salut i sanitat. No vol dir això que l’increment de
salut i sanitat pressupostari vagi tot a capítol 1. Però sí que és
veritat que hem de reforçar en matèria de personal de salut, bé,
salut i educació, volia dir, no salut i sanitat que és el mateix,
d’acord?
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La secció 32. És molt complicat parlar d’aquest tema,
perquè seré forajido en un lado o seré forajido en el otro,
m’entén?, però cregui’m que també d’això ha anat aquesta
legislatura, d’això han anat aquests dos anys i mig, de desfer
embolics, cregui’m, i li ho dic amb respecte, però cregui’m que
aquests dos anys i mig han anat d’això. Tal vegada vostè em
dirà: i n’hauran creat d’altres, Déu ho sap, ja ho veurem, però no
tenc aquesta consciència, però bé. Quina condició li posava
vostè a la concessió de bestreta de tresoreria cada any? Quina
condició? A cuenta del futuro sistema de financiación. Vol que
liquidem avui? Vol que liquidem el que hem entregat a compte?
152 milions d’euros, vol que ho liquidem? A cuenta del sistema
de financiación. A nosaltres cada any ens fan entregar el compte
a l’Estat i liquidam als dos anys, segons el sistema de
finançament que varen pactar vostès, a cuenta del sistema de
financiación. Per tant, jo crec que si feim el debat de què em
falten 500.000 euros per a l’any que ve, tenim un problema,
això vol dir que no ens assabentam de res. 

Feim una llei de finançament de consells que toqui, feim una
llei de finançament que prevegi que participem en els ingressos,
feim una llei de finançament de consells que els digui als
consells, escolta, aquesta és la teva competència, així es finança
i no m’has de donar explicacions. Serà més insularista vostè que
demanarà cada any que li facin el conveni aquí i vendrà a
justificar-ho cada any aquí i li diran, escolta, justifiquem el
consorci sociosanitari, ah! i per què? Serà més insularista vostè.
El que passa és que, escolti, si no, continuam, donam puntada
de peu endavant i fora. No és l’interès del Govern, l’interès del
Govern és mirar de donar sortida a les coses, mirar que el
finançament dels consells, les competències homogènies i les no
homogènies també, que no depenguin que es firmi el conveni,
que no depengui que el conseller de torn tengui pressupost o no
tengui pressupost, que no et facin justificar el conveni de
transports. Ara, això sí, si feim la vista curta, a mi amb la
bestreta ja m’anava bé, bé, doncs bé ja m’anava bé. Però que
quedi clar, la condició cada any també era a cuenta del sistema
de financiación, del nuevo sistema de financiación, i així hem
passat sis anys, bestretes de tresoreria. No n’han pagat ni una,
han pagat un any, punt, d’acord? Punt, la que han pagat, perquè
clar, amb la tresoreria que tenia la comunitat autònoma ja em
dirà vostè quines bestretes de tresoreria farà.

Ho dic perquè podem fer un bon debat, un debat assossegat
sobre el finançament dels nostres consells o aquí cadascú pot fer
el capell i dir: no, a mí que me lo paguen, yo soy muy
insularista pero que me lo paguen los demás, no? I després ens
queixam de les competències impròpies, que resulta que he de
pagar competències impròpies, els ajuntaments de vegades, no?
Bueno, pues, oigan, no hagamos competencias impropias, no
se preocupe, lo gestiona el que le toque. Jo crec que hem de
desembolicar això. Però, tal vegada estic equivocat i tal vegada
el Govern està equivocat en això, no ho sé. Jo soc una persona
de poques certeses, una o dues, les tenc, eh, les tenc.

Sr. Abril, ja sap vostè, quan ha fet la referència als anuncis
d’energies, ja sap vostè que el principal impulsor d’aquestes
coses és en George Lakoff, No pienses en un elefante i el
primer que pensam tots és amb l’elefante, los marcos mentales.
A això responen, George Lakoff és un dels principals impulsors
d’aquesta teoria, el Sr. Cladera, també, o Caldera, Jesús Caldera
de la fundació, doncs també en sap molt del tema de George
Lakoff. És una broma per parlar d’això.

Sr. Abril, el que pressupostam en els pressuposts de la
comunitat autònoma en IRPF i en IVA, jo entenc que a vostè el
sorprengui, a nosaltres també ens sorprèn, a nosaltres també ens
sorprèn, que baixi l’IVA i que baixi l’IRPF el 2014 en aquesta
comunitat autònoma a nosaltres també ens sorprèn! És el
sistema de finançament que va aprovar el seu govern. No està
ajustat a l’economia regional, d’acord? Vendrà d’aquí a 2 anys,
és el que de vegades hem comentat, quan passam pel carrer i et
diuen aquesta gentada no ens ajudarà a pagar des de tresoreria.
Jo els dic que sí, d’aquí a 2 anys, perquè vendrà d’aquí a 2 anys.
No està ajustat a les economies regionals, no està ajustat al
nostre cicle econòmic. Per tant, el que reflecteixen els
pressuposts de la comunitat en matèria d’IRPF i en matèria
d’IVA baixa perquè és el sistema de finançament, no és que ho
gestionem nosaltres.

En canvi, sí li puc dir, per exemple, que en matèria
d’impostos directes estimam que pujarà un poquet successions
i donacions, i estimam, per comparació amb el 2014, el 2013
vàrem fer una estimació molt prudent d’impost de patrimoni,
eren 24 milions d’euros, la recaptació d’aquests dies ha pujat
fins als 43 milions d’euros, per tant, això és el que reflectim en
els pressuposts de 2014, preveiem que per a impost de patrimoni
sigui 43. Per tant, la diferència entre el 13 i el 14 ve per aquí.
Igualment els especials i els propis, però tot i això la baixada
d’IVA en impostos indirectes és important, per això es dóna una
baixada important també en el que reflecteixen les xifres. 

I igualment, si veu vostè les transferències corrents, -169
l’any 13, -176 el 13; això és el Fons de suficiència i el de
garantia del sistema de finançament. Novament estam així. Bé,
ara quan ens posem a negociar-ho, hem de modular aquestes
coses i jo estic segur que vostès també comparteixen això, que
hem d’ajustar el sistema de finançament al cicle econòmic, hem
de mirar de produir major capacitat normativa, que hem
d’entendre perfectament com es calculen les entregues a
compte, perquè no hi ha manera d’entendre-les i per això ens
foten aquestes davallades.

Respecte les taxes. Jo crec que hem comentat un poc la visió
respecte de les taxes. 

Capítol 3, permeti’m explicar-li també. La previsió
d’interessos és una previsió, igual que les previsions d’
ingressos i de despesa dels pressuposts. En concret la previsió
d’interessos, perquè vostè deia, “jo ja deia que aquí hi havia una
borsa”. Avui ens referirem a la Sra. Mascaró perquè també la va
anunciar ella. Escolti, tècnicament és correcta, el problema és
que hi ha molta diferència que et liquidin els interessos
trimestralment a què concertis un endeutament a febrer del 13



1224 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 59 / 5 de novembre del 2013 

 

i la liquidació d’interessos sigui anual, febrer del 14. Això fa
que porta tots els interessos cap a l’altra banda, després a l’ajust
de comptabilitat nacional ajustarem, però despesa en capítol 3
tenim aquesta, ho dic per donar-li una explicació, que és la que
tècnicament correspon.

Una cosa és el que devem als consells insulars i una altra
cosa és el que pressupostam als consells insulars, perquè un
tema és de liquiditat i un altre tema és de pressupost, de
capacitat de poder fer més coses. Ja sap que el compromís
d’aquest govern, ja en vàrem parlar un dia i també vàrem fer
números sobre el que es deu, el que es devia als consells
insulars i el que es deu i quin és el compromís del Govern, de
mirar d’eixugar el deute al final de legislatura.

En aquest context, perquè el Sr. Boned, ara em ve al cap, i
també ho ha preguntat, la meva consideració respecte del
finançament de l’obtenció d’ingressos via finançament el 2014,
escolti, amb convenciment, fondo de liquidez autonómico, de
moment fondo de liquidez autonómico, amb convenciment, la
gran part dels ingressos. Per què? Perquè ho veníem demanant,
veníem demanant hispabonos, veníem demanant polítiques de
coordinació d’endeutament, per què? Perquè ens podem
finançar amb molt poc més marge de Tresor, 30 punts bàsics
sobre el Tresor, i podem allargar terminis a deu anys, no ho
teníem això amb les entitats financeres. Consti que,
històricament, la nostra comunitat autònoma s’ha finançat bé
amb entitats financeres, i això és una lloança, sobretot als equips
directius que han passat per la conselleria i als funcionaris que
són a la conselleria, ens han finançat bé, no hem hagut de
recórrer, excepte el 2011, perquè la restricció era la que era, no
hem hagut de recórrer a fer programes d’endeutament públic, a
emissions públiques recurrents, no hem hagut de crear un
mercat emissor de deute públic. Per què? Perquè el finançament
bancari l’obtenien a molt bon preu.

Ho dic per això, per tant, fons de liquiditat autonòmic i amb
convenciment, perquè creiem que és una bona ferramenta,
perquè el preu és més barat i els terminis són més llargs.

Evidentment, deixar a la mà de qui a cada moment sigui al
Govern, doncs la decisió a un moment donat de dir, doncs no,
preferesc finançar-me d’una altra manera.

I no sé si em deix més coses. Respecte de les consideracions
que ha fet el Sr. Camps i el grup de la majoria, escolti, jo
agraesc que el grup de la majoria doni suport al Govern, i sé que
això es dóna per suposat i es dóna per suposar que el grup de la
majoria ha de donar suport al Govern, no?, però jo vull
reconèixer-ho, com a membre del Govern vull reconèixer que
l’esforç que fa el grup de la majoria per treballar les coses, per
fer les coses, per entendre les coses i per matisar i fins i tot
explicar-nos què és el que hauríem de corregir en l’acció de
govern. Jo vull agrair-los aquesta tasca que fan.

I és veritat que som a dos anys molt complicats i començam
a sortir, però que, clar, quan ho hem vist per dins, i jo crec
també que l’últim any de la legislatura anterior també va ser
força complicat, doncs quan ho hem vist per dins tenim la
responsabilitat d’estar un poquet per damunt i de dir, escolta, és
que ho batallam. Per això, també als grups de l’oposició, crec
que vostès han estat govern, varen ser govern l’anterior
legislatura, saben, sobretot el darrer tram de legislatura el

complicat que va ser, i per això de vegades un voldria un poquet
més de..., no em queix, però voldria una alçada de mires un
poquet més elevada.

No sé si els he contestat a tot, però en tot cas en el que
vulguin que insistim, doncs hi tornam.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I en torn de rèplica dels grups
que han intervingut, en primer lloc té la paraula, per part del
Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Boned, per un temps màxim
de cinc minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Conseller, jo entenc que
agraeixi les lloances que fa el Grup Popular de la seva feina,
però vostè també ha d’entendre, i ens demana a nosaltres, que
la nostra feina en aquest moment, efectivament, hem exercit
funcions de govern i ho hem hagut de fer i hem intentat fer-ho,
supòs que en aquell moment vostès tampoc no hi estaven molt
d’acord, i ara ens toca la feina d’oposició, que al final si un
govern ho sap entendre també crec que és prou important,
perquè de vegades de la discrepància també surten solucions en
algunes qüestions. Per tant, supòs que no en tot podem estar
d’acord, però fins i tot en allò que estam en desacord
segurament en algun punt pot tenir la seva rendibilitat.

Anant directament al que ens interessa, miri, parlàvem
d’ingressos i dèiem que baixen, ens ha dit que, efectivament,
som a la liquidació de l’any 2012, arriben dos anys després i
efectivament baixa IVA, baixa IRPF, però no s’engany, Sr.
Conseller, vostè sap perquè baixen també: el 2012 s’aplicaven
ja polítiques fortes de retallades a tots els nivells i a totes les
àrees que provocaren una situació caòtica a nivell de salaris i a
nivell de consum. Una situació caòtica a nivell de salaris i a
nivell de consum és el que ha provocat una reducció dràstica de
l’IRPF i de l’IVA, per tant, independentment de si arriben un
any, dos anys, tres anys o el mateix any després, el resultat real
d’aquesta liquidació és el resultat d’unes polítiques reals
aplicades pel Partit Popular, pel Partit Popular, sí, sí, a tota
Espanya. Però és indubtable que això és així, parlam d’imposts
estatals, IVA i IRPF, evidentment, però ja que parlam d’això
doncs posem les cartes damunt la taula, no diguem les coses a
mitges.

Miri, per equilibrar els ingressos hi ha dues fórmules, ho
hem dit abans, bàsicament endeutament, que és el que vostès
han decidit, o aplicar modificacions a la seva política tributària.
Vostè diu que no toquen l’estructura fiscal, i jo li pregunt: i la
política tributària? Perquè per a vostè què són les taxes?
M’expliqui una mica això. Perquè, a més, ha posat un exemple
que no deixa de ser graciós, perquè diu vostè, no, no, jo li explic
per què, diu: el passatger que vol pujar a un autobús paga, no?
Això és el que ha dit vostè, que ha posat com a exemple, que
paga per pujar a un autobús; i jo li diré: sí, paga, i a més l’any
que ve, i gràcies a vostè o al seu govern, haurà de pagar si vol
una targeta intermodal, haurà de pagar una cosa i haurà de pagar
per una altra. Què fan vostès? Incrementar el preu d’anar en
autobús.
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Aquesta és una de les coses que fan amb la seva proposta
d’increment de taxes.

Diu que hi ha taxes que ja es creaven a l’antiga llei que no
es va arribar a aprovar ni a aplicar, efectivament, però també
n’hi ha moltes de noves, també n’hi ha de noves, no totes les
taxes que hi ha ara no eren les que hi havia allà, n’hi ha algunes
més.

Ja li dic que vostè ha decidit això, anar a l’endeutament en
lloc de modificar la política tributària que, des del nostre punt
de vista, per al nostre grup, continua essent una política
tributària clarament injusta i que necessita d’importants
ajustaments i modificacions, i és una fórmula, segurament, des
del nostre punt de vista, repeteix, millor que anar directament a
l’increment de l’endeutament per ajustar aquests ingressos. I
que consti que no som jo precisament qui s’ha dedicat mai a
criticar el fet de l’endeutament, que quedi molt clar.

Em diu que arriba, efectivament, a través del FLA, em
sembla molt bé, no seré jo tampoc qui critiqui el fet que arribi
endeutament per via del FLA, perquè efectivament si les
condicions són millors, per què hem de fer una altra cosa? Però
si és així, posem-li la medalla a qui toca, qui obté aquest crèdit
de les entitats financeres no és el Govern balear, serà l’Estat i
l’Estat qui ho trasllada al Govern balear. Per tant, no és tan
mèrit del Govern balear com potser de l’Estat.

El tema de les amortitzacions que pugen, s’ha tret aquí la
qüestió que crema sempre dels 200 milions de bons patriòtics.
Miri, jo li diré una cosa, no demonitzem tampoc 200 milions de
bons patriòtics, una operació de bons patriòtics, com es va fer
en el seu moment, que era a un any vista, no és més, si un ho vol
veure així, si ho vol veure com una cosa tan negra s’hi pot
veure, però si es vol veure com es fan cada any operacions de
tresoreria a un any, que se’n fan moltes i se’n fan de milions, i
no és tan greu i ningú no ho critica tant ni es posa les mans al
cap, és una operació més. I entre vostè i jo, Sr. Conseller, vostè
sap perfectament que si avui, el 2014, té l’obligació de liquidar
200 milions de bons patriòtics és perquè en el seu moment hi va
haver un desajust entre l’administració de Madrid i
l’administració de les Illes Balears, perquè segurament no l’any
que ve sinó enguany hauria pogut deixar aquests 200 milions
liquidats. I jo supòs que sap per on van els tirs i, si no, ja ho
comentarem a un altre moment més endavant, que ara potser no
és el moment.

M’ha agradat el que ha dit de l’impost de la millora dels
ingressos, com l’impost de patrimoni, perquè deia que s’havien
pressupostat 24 milions d’euros i que ja anaven per 43 de
recaptació. Jo, simplement, dir-li que m’alegr d’aquesta
situació, però que li record que eren vostès que demonitzaven
aquest impost i que era una cosa espantosa la proposta que es
feia des dels grups de l’oposició quan es reclamava que
s’aplicàs a les nostres illes aquest impost, i ara resulta que és
allò que pot ajudar a salvar la situació pressupostària d’aquest
govern del Partit Popular.

M’ha dit d’endeutament, 840 milions, que es dedicava a
pagar les malifetes del passat govern. Miri, 842 milions varen
ser en el seu moment, jo li he preguntat directament els 1.088
del 2014 on aniran. No m’ho ha dit encara.

I per acabar, la secció 32; el que és segur, Sr. Conseller, és
que deixa sense 3 milions anuals els Consells d’Eivissa i
Menorca i 25 el de Mallorca. I li diré una cosa, és el seu consell,
és el seu govern, la seva conselleria qui deixa, qui incompleix
la seva pròpia llei, la que aproven vostès mateixos, porten dos
anys incomplint la seva llei, sí, porten dos anys assegurant que
de l’exercici 2012 primer, 2012 després i 2014 ara, s’aprovaria
al llarg d’aquell any la nova llei de finançament, vostè ho pot dir
com vulgui; que si tot va supeditat a la llei d’endeutament, però
abans qualque cosa arribava al consell, tot i que fos una vegada,
vostès no han arribat ni una vegada i a més s’han encarregat de
liquidar la possibilitat que els arribi, aquesta és la realitat.

I com que no tenc molt més temps, simplement per acabar
un exemple: vostè diu que els pressuposts socials, aquests que
recuperen Educació i Sanitat i que no tot va a capítol 1, jo li
pregunt: com vos que ens creguem que realment tenen intenció
de recuperar el que necessita Educació i el que necessita Sanitat
si vostès ni tan sols han sabut, per a aquest exercici 2014, trobar
d’algun lloc, sigui del que sigui, 3 milions d’euros per implantar
la radioteràpia a l’hospital d’Eivissa? Han d’anar a privatitzar
un servei com aquest perquè vostès no han sabut trobar 3
milions per posar en el pressupost, com vol que ens creguem tot
el que ens conta després de les millores que venen? I pregunti
a les famílies que cada dia es queden molts d’ells a l’atur, la
família al complet, o que es queden amb el 50% del seu salari,
els expliqui on són les millores de l’economia i les bonances
d’aquest proper exercici 2014, expliqui-los-ho. Llavors en
podrem parlar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari
MÉS, té la paraula el Sr. Abril, també per un temps de cinc
minuts, i dic també perquè el Sr. Boned quasi ho ha clavat,
només s’ha passat ...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Jo he estat més breu que el Sr. Boned abans, i ara no ...

EL SR. PRESIDENT:

Vostè la clava sempre, per això, Sr. Abril, jo confiï amb
vostè.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No es preocupi, ja sé que tothom està cansat a aquestes
hores.

Bé, abans d’entrar en matèria crec que entre matisar, aportar
i fer l’ona, ho dic amb referència a la intervenció del Grup
Parlamentari Popular hi ha un bon tros, però bé, això és broma.
Però sí que hi ha coses que ha comentat el portaveu del Grup
Parlamentari Popular i que li he comentat abans en el primer
torn, d’acord que l’IRPF hi ha aquest desfasament de dos
exercicis respecte de les liquidacions i les aportacions estatals,
puc estar d’acord amb la part que fa referència a l’IRPF, però
només amb IVA el darrer trimestre del 2012, que és quan es va
aplicar la darrera pujada, va augmentar devers un 180% la
recaptació a les Illes Balears, l’IVA. No em quadra amb una
davallada tan important a nivell de pressupost autonòmic com
el que es preveu que rebem, tenc una mica la sensació que
Madrid ens fa una mica de “trileros”.

I sobretot, per favor, perquè això sí que és un cop baix, no
m’adjudiquin ni a mi ni al meu grup la responsabilitat de
l’actual sistema de finançament, perquè sap que hem estat molt
crítics i de fet coincidim en coses amb el Grup Socialista i en
coses amb el Grup Popular pel que fa al finançament, però el
nostre model de finançament és molt lluny del que tenim
actualment.

També m’agradaria fer un aclariment, perquè aquí s’ha
parlat de pressuposts socials, nosaltres ja ho vàrem dir, bé, la
segona conselleria és la del deute, per tant tan socials no ho són,
està molt bé llevar la part de despesa financera, però bé.

I em treu el Sr. Camps el tema del pressupost de Benestar
Social, no parlem dels 120 milions que hi havia pressupostats el
2010, parlem dels 150 liquidats. I a mi em sembla legítim que
qui veu desviacions en passar Benestar Social, en una situació
pràcticament d’emergència social, que ha anat a pitjor en
aquests darrers tres anys, del 2010 al 2013, passar de 120 a 150,
justament per temes d’ajudes d’emergència, a qualcú li semblarà
una desviació, a mi em sembla que és el que s’hauria de fer i
que per això hi ha els comptes públics i que corri qui hagi de
córrer a l’hora de cercar doblers per palAliar les necessitats
socials. Encara estan enfora dels 138 que estan pressupostats
actuals; ara, si vostè em diu, que és una de les coses que no
m’ha contestat, que el Fons de contingència del 2013 s’ho han
gastat per augmentar la liquidació del pressupost del 2013 de
Benestar Social, bé, li faré l’ona, com el Sr. Camps, però no sé
si és el cas.

Pel que fa als ingressos, també qualque aclariment. No em
quadra, m’agradaria que m’explicàs el tema de la davallada en
el cànon de sanejament; nosaltres estam d’acord que s’ha de
pujar el cànon de sanejament, entre d’altres coses perquè hi som
obligats, hi ha una directiva europea de l’aigua, hi ha un principi
a nivell europeu que qui contamina paga i, a més, les
depuradores s’han de mantenir, s’ha de pujar. L’any passat no
hi estàvem d’acord perquè pensàvem que no era progressiva la
proposta que vostès duien en el projecte de llei anterior, a la
d’enguany fins i tot ens sembla bé aquesta variant que
introdueixen de camps de golf, però no entenem per què hi ha
aquesta davallada de previsió d’ingressos de 5 milions, si m’ho
pogués aclarir li ho agrairia.

I pel que fa al capítol 5, d’ingressos patrimonials, també
m’agradaria que em digués, si pot, tal vegada és un nivell de
detall excessiu el que li deman: d’on preveuen que entrin
aquests 2,6 milions d’euros de lloguers? O sigui, quins
immobles públics llogaran perquè entrin 2,6 milions d’euros? I
també això contrasta amb els 2,8 milions d’euros de més que es
preveuen gastar en despesa corrent amb lloguers de la
conselleria. Pensam que en el tema de lloguers pel que fa a
despesa, doncs molta austeritat no la veim i ens agradaria que
ens justificàs la necessitat del servei, per dir-ho així.

I pel que fa a despeses, vaig acabant, capítol 6, inversions
reals, ja li he dit abans, tot i que pugen 7 milions d’euros,
inversions reals, perquè llavors vostès quan han fet la roda de
premsa de pressuposts, han dit allò d’inversions productives, per
a nosaltres no passa, les inversions reals en total pugen a 114
milions d’euros, és un 2,9% del conjunt del pressuposts, ens
sembla que és molt poc perquè des dels poders públics es lideri
la recuperació, ens sembla insuficient.

Crec que haurien de ser més creatius, nosaltres els hem posat
en altres ocasions alternatives de nous imposts sobre grans
fortunes o sobre el luxe, imposts verds de veres a les
companyies elèctriques que també guanyen molts doblers en
aquesta terra, estades turístiques, dipòsits bancaris, no ens n’han
acceptat cap. Vostè diu que no volen tocar l’estructura fiscal, bé,
doncs llavors no es queixin o, si no, faré com amb els seus
companys, els treure els kleenex que els he tret abans quan
parlàvem d’inversions estatutàries. Miri, si volen fer política
tenen marge per canviar també la política fiscal i nosaltres
pensam que no alteraria el conjunt de l’economia, sinó que a
l’inrevés introduiria elements de dinamització i sobretot
d’alguna manera corregir aquesta tendència, aquesta llosa de
què paguin els de sempre, que pagui la gent més desfavorida.

I ja acab, ara sí que de veres, el capítol 8; m’agradaria que
m’aclarís aquesta partida de 34,7 milions del capítol 8, d’actius
financers, per a concessió de préstecs en el sector públic, a què
obeeix, perquè no ho tenim clar.

I res, agrair-li novament la compareixença i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. I per part del Grup Parlamentari
Popular, Sr. Camps, té la paraula també per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, el suport que
té del Grup Parlamentari Popular i el meu mateix és
absolutament sincer, no ho feim per obligació, ho feim perquè
estam convençuts que aquest és el projecte que contribuirà que
Balears surti de la crisi, no es tracta de fer-li l’ona, com deia el
Sr. Abril, no feim l’ona, som conseqüents. I a més, no
conseqüents únicament, sinó que es demostra que aquest és el
camí per sortir de la crisi i aquest és el camí que aquesta
comunitat autònoma necessita per crear riquesa i per reactivar
la nostra economia.
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I precisament, i fent referència al que deia el Sr. Boned, avui
el Partit Popular és al Govern i aquest grup parlamentari defensa
la labor del Govern, i altres són a l’oposició i són a l’oposició,
en bona part, precisament, per la seva catastròfica gestió
econòmica de l’anterior legislatura.

Vull ressaltar una qüestió que vostè ha dit avui aquí, si feim
modificacions tributàries serà per baixar impostos.
Completament d’acord, Sr. Conseller, completament d’acord, hi
estam completament d’acord perquè hem hagut de fer aquests
dos darrers anys, contràriament al que segurament pensàvem i
crèiem, hem hagut de fer pujades d’impostos i ho hem hagut de
fer en contra dels nostres principis i ho hem hagut de fer per
pura necessitat, per sortir d’aquella situació de fallida tècnica en
la qual es trobava aquesta comunitat autònoma. Per tant, després
de l’esforç que hem fet, que ens puguem plantejar poder
davallar impostos és certament una bona notícia.

Una altra qüestió, les taxes. Les taxes que jo sàpiga són per
cobrir en la mesura del possible els costos del servei, les taxes
les paguen aquells que utilitzen aquell servei. És clar, la qüestió,
és a dir, els models d’uns partits i d’uns altres són molt
diferents, mentre que nosaltres consideram que qui ha de pagar
el servei és aquell que l’empra, vostès el que feien era
subvencionar, per exemple, les tarifes de servei públic perquè
no ho paguessin aquells que empraven el servei, sinó que el
paguéssim entre tots. Crec que el sistema de taxes és molt més
just tributàriament per a la ciutadania perquè grava aquell que
utilitza aquell servei i allibera la resta de ciutadans que no
l’empren.

Bonos patrióticos, és que hauríem de recordar al Sr. Boned
que en el 2011 es varen subscriure 300 milions de bonos
patrióticos perquè els bancs no li deixaven un duro, era l’única
sortida que tenia aquell govern per poder anar pagant les coses
i aconseguir aquells 300 milions d’euros que els bancs de cap de
les maneres els finançaven. I per cert, a un bon interès, ens van
costar doblers aquests bonos patrióticos.

I faré només una petita referència a la radioteràpia d’Eivissa.
Jo li demanaria al Sr. Boned: Sr. Boned, vostè que fa molts
d’anys que és en aquest parlament i en aquesta comissió, va dir
res al Sr. Thomàs, quan era conseller de Sanitat, que inclogués
en els pressupostos la radioteràpia d’Eivissa? Li va dir res?

(Se sent de fons el Sr. Boned que diu “Sí”)

Li va dir res?

(Se sent de fons el Sr. Boned que diu “Sí”)

Consta a les actes?

(Se sent de fons el Sr. Boned que diu “Sí”)

Ho repassarem..., no, no, escolti, si...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned, no té la paraula.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS.

...si, Sr. Boned, realment és així, poc cas li varen fer
certament, poc cas li varen fer, però ho repassarem i ho
mirarem, perquè si realment és així, bé, li donaria la raó. Però
certament en els pressupostos de l’anterior legislatura no hi va
haver mai cap partida destinada a la radioteràpia d’Eivissa, cosa
que ara, a la fi, Eivissa tindrà el servei de radioteràpia.

Vull acabar simplement dient el que deia al principi,
enhorabona al Govern, enhorabona a la Conselleria d’Hisenda,
sortim de la crisi, anam pel bon camí, fem les coses ben fetes i
ho repetesc, ho dic des de la sinceritat més absoluta, no per
obligació, per sinceritat perquè creim en aquest projecte que -
repetesc- dóna molts bons resultats i poc a poc veiem com
aquesta comunitat autònoma ha passat de decreixements
econòmics a creixements econòmics, ha passat de crear atur a
crear llocs de feina.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Per acabar, per tancar en torn de
contrarèplica, Sr. Conseller, té la paraula, però per un temps de
cinc minuts ara, ara sí.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr.
Boned, ha fet una disquisició sobre l’impacte dels ajustaments
pressupostaris dins l’activitat econòmica i com es reflecteix això
en les davallades d’IRPF o d’IVA, no?, crec que he entès... és
clar, dir que els ajustaments d’uns tenen efectes i els d’altres,
no..., perquè li vull recordar que el maig del 2010 era el Sr.
Zapatero el que presidia el Govern i es varen prendre decisions,
i es varen prendre decisions, en podem dir recortes. Però és que
el vull felicitar per avançat perquè sé que aquest cap de setmana
la conferència política a nivell nacional, si no ho esmenen -si no
ho esmenen- aprovaran una cosa així com “tendríamos que
haber puesto al país en vigilia de un largo esfuerzo”. 

Crec que és important que dos anys i mig després siguin
capaços d’aprovar això i li don coratge perquè ho apliquin
també aquí a Balears, tendríamos que haber sido capaces de
poner al país en la vigilia de un largo esfuerzo, em sembla que
es això, som a un llarg esforç, aquests dos anys i mig han estat
això, tendrían que haber sido capaces de poner al país en
vigilia de un largo esfuerzo.
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Per altra banda, els ingressos corrents i financers dels
pressupostos de la comunitat financen els pressuposts de la
comunitat.

I en concret pel que vostè em parla del tractament oncològic
per radioteràpia a l’hospital de Can Misses, es finança amb els
pressupostos del 2014. És un servei públic que prestarà aquest
hospital sense cobrar a ningú, gratuït, sense cobrar a ningú i el
paguen els pressupostos del 2014. 

Ho dic perquè... bé, ara el Sr. Camps li preguntava si li va
demanar a algú, però el que és segur és que no li varen retirar el
carnet d’eivissenc, això és segur, ho hagués demanat, hagués
tengut sort o no hagués tengut sort, el que és segur és que no li
varen retirar el carnet.

Respecte al Fons de contingència, té raó, Sr. Abril, que no
li he contestat abans, el Fons de contingència hem fet durant tot
l’exercici aplicacions, el Consell de Govern ha fet aplicacions
del Fons de contingència bàsicament per pagar sentències,
d’acord? L’import que teníem, per pagar sentències perquè té un
poc aquesta finalitat, imprevistos que surtin durant l’exercici i
sentències, en van sortint, d’acord?, i es paguen amb càrrec al
Fons de contingència i el Consell de Govern ha anat fent
aquestes aplicacions.

Respecte dels arrendaments, per explicar-li-ho un poquet,
hem de tenir cura. Els arrendaments a la Conselleria d’Hisenda
i Pressupostos devenen d’aquesta operació que li he explicat, de
l’extinció de CAIB Patrimoni. Hi ha un arrendament com a
despesa del parc de bombers, 3.081.000 euros, hi ha un ingrés
per l’altra banda del fet de sotsarrendar el parc de bombers a
l’Ajuntament de Palma per raó de 2.657.000 euros. Les
diferències entre els arrendaments corresponen al que es
reflecteix als pressupostos també aquí.

Pel que fa al capítol 8, el pressupost amb 34,7 milions fruit
de la decisió de poder fer préstecs reintegrables a les empreses
del nostre sector públic. Què ens va passar l’any passat? Que la
comunitat autònoma assumia endeutament per pagar, perquè
concertava l’operació del mecanisme de proveïdors en conjunt
i pagàvem proveïdors de les nostres empreses del sector públic
de tal manera que el que havíem de fer després era compensar,
amb les transferències que li feien de quatre compensar. Jo et
dec això per quatre, però com he assumit els teus proveïdors
amb aquest préstec, compensam, d’acord?

Bé, això feia que, sobretot ens va passar l’any passat, com
que venien amb forats pressupostaris d’exercicis anteriors, idò
feia que al final es quedassin sense transferències de corrent i no
poguessin acabar l’exercici; preveiem que es puguin fer préstecs
reintegrables que no es preveien, ho preveim a la Llei de
pressupostos i ho preveurem a la Llei de finances que, si Déu
vol, l’any que ve mirarem d’entrar i de parlar-ne en aquest
parlament. Per tant, 34,7 milions que són préstecs reintegrables
a empreses del sector públic.

Vostè ha fet una afirmació, que no són uns pressupostos per
liderar la recuperació des del sector públic, no ho pretenen. Són
uns pressupostos per acompanyar el creixement de tot el nostre
sector productiu, de tots els nostres sectors productius, els
públics i els privats. Són per acompanyar i per fer on hem de fer
i on no arriba la iniciativa privada en algunes coses, el que

parlàvem en matèria de depuradores, en matèria de renovables,
en matèria d’I+D+I, no? Bé, aquestes coses són... l’altre dia el
Consell de Govern aprovava el Pla de ciència, crec que això és
una gran eina que ens permetrà també dotar aquesta línia
d’inversió i ho hem de fer.

Al final, un poc la conclusió que vol mantenir el Govern
aquesta tarda davant dels grups parlamentaris és que són uns
pressupostos fets amb tot el sentit comú del que tenim, i miram
de consolidar el creixement de la nostra comunitat, miram
d’estar a l’alçada dels esforços dels ciutadans durant aquests
cinc anys d’intensíssima crisi, de crisi dura, i miram d’estar a
l’alçada amb una contenció de despesa perquè continuam fent
contenció de despesa. I al final són uns pressupostos que vénen
a garantir els tres grans serveis públics de la nostra comunitat,
dotam beques menjador, que dúiem uns anys de restricció, feim
esforços en educació, feim esforços en serveis socials també i
feim esforços en salut.

A partir d’ara i en la tramitació parlamentària idò ho
enriquim amb el que faci falta enriquir-los i quan els aprovem
mirarem d’executar-los bé, executar bé els ingressos, executar
bé la despesa perquè al final del que es tracta és que aquesta
comunitat, els seus ciutadans i els responsables polítics que som
al capdavant, tant a l’oposició com al Govern, sortim endavant
i constituïm en la mesura que puguem un referent per a la nostra
gent.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Una vegada esgotat l’ordre del
dia, només ens queda agrair al Sr. Conseller i als seus
acompanyants la seva presència aquí.

I no havent-hi més assumptes a tractar, aixeca la sessió.
Bones tardes o bona nit a tots i molta sort.
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