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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui i, en
primer lloc, demanaria si es produeixen substitucions, que crec
que sí.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Sí, Sr. President, Eulàlia Llufriu substitueix Santiago Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

I no n’hi ha cap altra.

Compareixença del conseller d'Hisenda i Pressuposts,
per tal d'informar sobre el Projecte de llei RGE núm.
10146/13, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015.

Idò, passam a la compareixença del conseller d’Hisenda i
Pressuposts per tal d’explicar els pressuposts de la seva
conselleria per a l’any 2015, escrit RGE núm. 10146/14.

Assisteix a la sessió el conseller 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; i del Sr.
Javier Calomarde, cap de Gabinet.

Té la paraula el Sr. José Vicente Marí i Bosó per fer
l’exposició oral i la pot fer sense limitació de temps.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Comparec aquesta tarda davant d’aquesta comissió, acompanyat
de l’equip de la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts del Govern
de les Illes Balears per retre compte del Projecte de pressuposts
generals de la comunitat autònoma per a l’exercici 2015 i, en
concret també, per retre compte de les seccions pressupostàries
que gestiona la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts en aquest
pressupost.

El passat dia 27 d’octubre, el Consell de Govern va aprovar
el Projecte de pressuposts generals de la comunitat autònoma
del 2015, els quals han estat tramesos a aquesta cambra per a la
seva tramitació parlamentària la qual començam avui amb
aquesta compareixença, per conselleries, de la Conselleria
d’Hisenda, seguida de la resta de conselleries, en un tràmit
parlamentari que ens ha de portar a l’aprovació de la Llei de
pressuposts generals de la comunitat per a l’exercici 2015.

Si els sembla bé faré una breu introducció a les línies
generals del projecte de pressuposts de la comunitat autònoma
per a l’exercici vinent, per a després passar en concret a explicar
els pressuposts o les seccions pressupostàries de la Conselleria
d’Hisenda i Pressuposts i la seva previsió de programes i
d’actuacions per a l’exercici 2015.

El passat dia 9 d’agost d’enguany, el Consell de Govern,
d’acord amb les previsions de la Llei Orgànica d’estabilitat
pressupostària, va aprovar el sostre de despesa per a l’exercici
2015, un sostre de despesa que se situava en 3.349 milions
d’euros, respecte del qual, respecte de la fixació d’aquest sostre
de despesa ja vaig poder retre compte als senyors diputats en el
si de la sessió de la Diputació Permanent d’aquest Parlament el
passat dia 26 d’agost.

En línia amb l’anterior, amb aquest sostre de despesa fixat
de 3.349 milions d’euros, el Projecte de pressuposts de la
comunitat autònoma per al 2015 ascendeix a 4.036 milions
d’euros, la qual cosa suposa un 4,14% més que a l’exercici
2014.

Hem passat uns anys de duríssima crisi econòmica, hem
començat, crec que avui existeix una certa unanimitat en què
hem començat a sortir d’aquesta crisi, ja fa temps que vàrem
abandonar la recessió, i ara hem començat a sortir d’aquesta
gravíssima crisi econòmica. A la nostra comunitat autònoma ho
hem fet, en opinió del Govern ho hem fet bé, ho hem fet,
primerament de la mà del nostre sector exterior, del nostre
sector turístic. Al mateix temps, durant aquests anys, al mateix
temps que fèiem polítiques de consolidació fiscal, perquè era
important retornar la credibilitat a les Illes Balears, retornar la
credibilitat a l’Administració de les Illes Balears, al mateix
temps que hem fet polítiques de consolidació fiscal hem
aprovat, també, les eines legislatives necessàries per
incrementar, per una banda, la inversió privada, i per una altra
banda, el mateix govern, ja vàrem començar amb els
pressuposts 2013, ho vàrem continuar en el 2014, incrementant
un poc la inversió pública del Govern, amb tres vectors els quals
entenem fonamentals per estimular la nostra activitat econòmica
i per afegir valor a la nostra activitat econòmica i que són: les
obres hidràuliques, el que té a veure amb la depuració d’aigües
a la nostra comunitat; recerca, desenvolupament i investigació,
i, per altra banda, també, energies renovables.

Hem volgut fer aquest camí, i sí és cert que a l’any 2007,
entre l’any 2007 i 2008 vàrem iniciar una gravíssima crisi
econòmica que encara en tenim conseqüències i que a les Illes
Balears hem començat, segurament, a deixar enrera més
prompta que altres bandes del territori espanyol, sí és cert que
hem fet això, si sabíem que estàvem en crisi i hem pres les
polítiques necessàries per sortir de la crisi, ara que en sortim el
Govern no es pot quedar quiet; ara que en sortim el Govern ha
de donar suport a la recuperació i donar-li suport amb les eines
que siguin necessàries des del punt de vista de les polítiques
públiques. Hem de continuar fent una política de contenció,
perquè és el que ens ha donat credibilitat en aquesta senda de
consolidació fiscal que el Regne d’Espanya té compromesa amb
els seus socis europeus en el si de la Unió Europea.

Valdria la pena, si em permeten el parèntesi, que alguns
altres socis de la Unió Europea no deixassin dormir les
polítiques que han de fer i que les fessin, perquè com més
retardin l’adopció de les polítiques necessàries major incertesa
ens crearan a tots; per tant, valdria la pena que altres socis de la
Unió Europea i d’altres països de la Unió Europa que han de fer
reformes es posassin a fer-les amb celeritat.
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Però els deia: hem vist que teníem crisi, hem vist que
havíem de fer polítiques adients per sortir de la crisi i ara que en
sortim hem de donar una passa endavant, hem de conjurar el
perill que tenguem creixements tènues durant molts anys, que
ens quedem a la part baixa de la u, si em permeten dir-ho, de la
u, que ens quedem a la part baixa. Per tant, si el nostre sector
exterior, el nostre sector turístic va bé, si fem polítiques adients
que permeten incrementar la inversió privada i a la vegada fem,
en la mesura que la puguem pagar, la inversió pública suficient
la qual afegeixi valor als nostres sectors productius, i si duem ja
un any i mig en què el consum o que les vendes del petit comerç
són positives a la nostra comunitat, o que les xifres de negoci
del sector serveis s’incrementen, i es varen incrementar un 5%
el 13, respecte del 12, i en aquest 14, o el primer semestre del 14
tenen també un creixement del 4,1% respecte de l’any passat, si
es desenvolupen les coses així, és evident que el Govern ha de
donar suport a aquest creixement i hem d’aspirar a un major
ritme de creixement. Un major ritme de creixement que ens
permeti, a la vegada, un major ritme de taxes d’ocupació.

En matèria d’ocupació, aquests dies ho deia, segurament a
l’any 2015 no estarem en els nivells pre crisi, a nivells pre crisi
en matèria d’ocupació vol dir una enquesta de població activa
o una taxa de desocupació de 26.000 persones, com era el tercer
trimestre del 2007. Hem pujat fins a les 111.000, ara en tenim
101.000, per tant hem de fer encara un camí. Ja ho hem
comentat altres vegades, la desocupació és el principal
desequilibri de la nostra economia.

Per tant, el que pensa el Govern és que hem d’incrementar
el ritme de creixement. És veritat que amb un creixement de
l’1% generam ocupació, però hem d’incrementar el ritme de
creixement i per incrementar el ritme de creixement hem
d’utilitzar les eines de les polítiques que té el Govern a l’abast.
I aquest pressupost del 2015 vol respondre a això, vol respondre
a incrementar el nostre ritme de creixement, a la vegada que
garantim els nostres serveis públics fonamentals.

En línia amb això que els deia, el Projecte de pressuposts de
la comunitat autònoma ascendeix a 4.036 milions d’euros, el
que suposa un 4,14 més que a l’exercici 2014.

El sostre de despesa no financera aprovat pel Consell de
Govern, i vaig tenir oportunitat d’explicar-los-ho aquí, el dia 26
d’agost, a la sessió de la Diputació Permanent, el sostre de
despesa no financera aprovat pel Consell de Govern es va fer
sobre la base d’una previsió de creixement econòmic per a l’any
2015 de l’1,9%. Per tant, el sostre de despesa el qual ja es va
fixar l’agost, es va fer amb una determinada previsió de
creixement, i és cert que, fruit de l’actualització d’aquesta
previsió de creixement, l’informe econòmic i financer que
acompanya els pressuposts de la comunitat estableix una
previsió de creixement per a l’exercici 2015 del 2,1.

Respecte de les taxes de creixement o de les previsions de
creixement i respecte també de com condicionen aquestes taxes
de creixement econòmic, de com condicionen aquestes taxes de
creixement els ingressos de la comunitat autònoma, trob que és
necessari fer unes breus puntualitzacions.

Primer, el 71,1% dels ingressos corrents de la comunitat
autònoma, és a dir, ingressos no financers, exclosos dels
ingressos no financers, l’alienació d’inversions i les
transferències de capital, per tant el 71,1% dels ingressos
corrents dels pressuposts de la comunitat autònoma, provenen
del sistema de finançament autonòmic; és a dir, dels 2.862
milions d’euros d’ingressos corrents dels pressuposts del 2015,
2.036 són fixos, no depenen de l’evolució de l’activitat
econòmica de la nostra comunitat a l’any 2015. D’això n’hem
debatut reiteradament en aquesta cambra, hem parlat de la falta
de correlació del sistema de finançament en l’activitat de les
economies regionals, en l’activitat econòmica de les economies
regionals. Per tant, això és una mostra, el 71,1% dels ingressos
corrents, és a dir, 2.036 milions dels 2.862 no depenen de
l’evolució de l’activitat econòmica de la comunitat a l’any 2015.
És veritat que es veuran afectats conforme amb l’evolució de
l’activitat econòmica per a l’any 2017, quan es faci la liquidació
definitiva del sistema de finançament que afecta l’any 2015.

Segon, el 29% restant sí que responen, en certa mesura, el
29% restant dels ingressos corrents sí que responen a la previsió
d’ingrés que fa la comunitat en funció de l’evolució de
l’activitat econòmica de les Illes Balears el 2015. Per tant, tenim
un 71,1% dels ingressos corrents de l’any 2015 els quals són
fixos, que no es corresponen amb qualsevol previsió de
creixement que facem de la nostra comunitat autònoma, si em
permeten un poc l’homenada, jo diria que si els poguéssim fer
en funció de la previsió de creixement, tal vegada tendríem més
ingressos corrents, d’acord? Però bé, no hi ha una correlació del
sistema de finançament amb l’activitat econòmica regional.

I és veritat que el 29% restant sí que respon a una previsió
d’ingressos que fa la comunitat en funció de l’evolució de
l’activitat econòmica de les Illes Balears el 2015.

Hem fet una estimació prudent dels ingressos per tributs
gestionats per la comunitat autònoma per a l’any 2015.
Preveiem en els pressuposts del 2015 un increment de
recaptació dels tributs gestionats per la comunitat autònoma
d’un 5% respecte de la..., preveiem un increment de la
recaptació de tributs gestionats per la comunitat autònoma, els
gestionats per la comunitat autònoma, per tant no parlam ni
d’IRPF, ni de l’IVA, els quals s’integren dins el sistema de
finançament, com els deia abans, un increment de recaptació de
tributs gestionats per la comunitat autònoma un 5% respecte de
la previsió de tancament del 2014.

Voldria posar-los un exemple, a 30 d’octubre del 2014,
l’increment de la recaptació d’aquests tributs gestionats per la
comunitat autònoma respecte del que vàrem liquidar l’octubre,
el mateix mes, del 2013; és a dir, l’increment de recaptació a
octubre del 2014 respecte de liquidat a octubre del 2013 és del
16%. El conjunt, la recaptació del conjunt de tributs gestionats
per la comunitat autònoma a octubre del 2014 és un 16% major
que la dels mateixos tributs a l’octubre del 2013.
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Suposant que en aquests dos mesos que acaben, o que resten
per acabar l’any, suposant que es mantengui aquest creixement
del 16%, és a dir que l’any 2014 tanquem la recaptació de
tributs gestionats per la comunitat autònoma un 16% per sobre
dels del 2013, cosa que és plausible, perquè queden dos mesos
per acabar l’any, suposant això, això suposa una previsió de
tancament de tributs gestionats per la comunitat autònoma per
a l’any 2014 de 655 milions d’euros; és a dir, 33 milions d’euros
mes, un 5% més que els pressupostats en els pressuposts de la
comunitat autònoma el 2014. En els pressuposts de la comunitat
autònoma del 2014 per als tributs gestionats per la comunitat
autònoma, els pressuposts inicials, la xifra era de 622 milions
d’euros; la previsió avui de tancament és de 655 milions
d’euros, quan queden només dos mesos per tancar l’exercici.

Per tant, vull posar de manifest que la previsió d’ingressos
pel que fa als tributs..., ja ho sabem, una part són fixos, sistema
de finançament, i pel que fa a la part del 29% restant dels
ingressos corrents de la nostra comunitat, fem una previsió
prudent, i la història tampoc no ens desmenteix tant en les
previsions que fem respecte dels ingressos.

Pel que fa, per altra banda, als ingressos financers, hem
pressupostat ingressos de 1.057 milions d’euros. Això vol dir,
33 milions d’euros menys que el 2014. Aquests 1.057 milions
d’euros, per la banda dels ingressos financers, inclouen el
refinançament dels venciments tant de la comunitat autònoma
com de les empreses públiques; també el nou endeutament de
l’exercici 2015, en concordança amb la previsió de l’objectiu de
dèficit per a l‘any 2015 del 0,7, així com també la previsió de
préstecs a empreses del sector públic instrumental, una de les
coses que hem fet durant aquests anys és centralitzar
l’endeutament, centralitzar l’endeutament en l’Administració de
la comunitat autònoma de tal manera que les empreses del
sector públic instrumental no s’haguessin d’endeutar.

Per tant, repetesc, creiem que la previsió d’ingressos que
contenen els pressuposts generals de la comunitat per a l’any
2015 és prudent i ajustada al que passarà.

En aquest apartat dels ingressos de la comunitat autònoma,
els pressuposts inclouen també una àmplia reforma fiscal en els
tributs en què té competència normativa la comunitat autònoma
per a l’exercici 2015. Amb l’objectiu que els deia a l’inici, de
prendre les mesures de política econòmica necessàries per
acompanyar el cicle econòmic, l’evolució del cicle i mirar
d’incrementar encara més el creixement a la nostra comunitat.
La forma que entén el Govern que hem de mirar d’incrementar
el creixement de la nostra comunitat és a través de la demanda
interna i a través de la demanda interna estimular el consum,
estimular l’estalvi i la inversió.

En aquest sentit, amb aquest criteri respon la reforma fiscal
plantejada dins el projecte de pressuposts de la comunitat
autònoma, rebaixar la tributació de tots els imposts directes que
gestiona la nostra comunitat, IRPF, baixant el tipus entre 2,5 i
3,75 punts el tipus de gravamen i introduint, posant en el mínim
personal i familiar el que abans eren deduccions per a
discapacitat, per a gent gran i una nova per a famílies
nombroses i introduint tres noves deduccions, una per mirar
d’ajudar les nostres famílies en l’estudi d’idiomes estrangers i
dues més dirigides exactament als dos factors de... a dos dels

tres factors de la política d’inversió pública de la comunitat,
I+D+I i energies renovables.

Baixam la tributació de successions i donacions, bé,
mantenim la tributació de successions i donacions a l’1% de
pares a fills en el primer tram i baixam la tributació dels trams
tercer i quart,  un 20% per al tercer tram i un 15% per al quart
tram. Segurament jo crec que tots els responsables polítics i de
finances del Govern de les Illes des de fa ja uns anys voldrien
haver vist rebaixada aquesta tributació, ho podem fer ara, però
era veritat que en el tercer i en el quart tram de successions i
donacions la tributació al final era prou confiscatòria. Per tant,
hem de mirar de ser... de practicar també justícia tributària en
aquest sentit. 

Pujam el mínim o la base exempta de l’impost de patrimoni,
passam de 700.000... bé, la tributació fins ara era de 700.000
euros de mínim de base imposable més fins a 300.000 per
habitatge habitual, incrementam de 700.000 a 800.000 euros
aquest mínim exempt. 

Tocam també la transmissió patrimonial de vehicles de
segona mà per baixar la tributació i pràcticament deixar a zero
la tributació dels vehicles d’una antiguitat superior als 25 anys,
que bàsicament tothom els coneix com a vehicles clàssics. 

Després, també feim una àmplia reforma en matèria de taxes
administratives. Bé, bonificam el cent per cent devers 47 taxes
administratives que tenen a veure amb l’inici o l’ampliació
d’activitat econòmica en la mateixa línia de tota la reforma
fiscal d’estímul al creixement econòmic. Si podem contribuir a
reduir un petit cost fix a les nostres empreses, als nostres
autònoms o als nostres emprenedors, idò, ho feim des d’aquesta
vessant, reduint o fent una bonificació del cent per cent de les
taxes d’inici o ampliació d’activitat. 

També reduïm el cent per cent, o feim una bonificació del
cent per cent a les taxes de revisió de dependència i de
discapacitat en línia amb allò que havien solAlicitat diversos
grups polítics a la cambra, coincidim, ho hem parlat aquest matí,
Sr. Boned, coincidim. Igualment feim una reducció de taxes del
20% per a tota la resta de taxes autonòmiques.

Pel que fa a la despesa, els pressuposts de la comunitat
pretenen garantir i fer viables els nostres serveis públics
fonamentals i, per tant, concentram l’esforç en el nostre servei
de salut incrementant el seu pressupost en 123 milions d’euros.
També en aquest àmbit amb la finalitat d’evitar despesa fora de
pressupost, mal endèmic del nostre sistema de salut,
incrementam en 39 milions d’euros la Conselleria d’Educació
i incrementam en 28 milions d’euros la Conselleria de Família
i Benestar Social per procedir al pagament també
d’endarreriments de dependència. Hem fet pagaments
d’endarreriments de dependència cada mes de març durant
aquests quatre anys, cada mes de març durant aquests quatre
anys hem pagat 8 milions d’endarreriments. Bé, ens resta una
partida de 5,5 milions d’endarreriments que tenen a veure,
perquè això és el lamentable d’aquesta situació és que se’ns ha
mort la gent havent-li reconegut la prestació i l’administració no
havia pagat encara, bé, el que farem al pressupost de 2015 és
pagar aquests endarreriments bàsicament als hereus, no?
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Per tant, pel que fa a les despeses els pressuposts de la
comunitat autònoma pretenen garantir i fer viables els nostres
serveis públics fonamentals.

També perquè se m’entengui, el 2013 la despesa que va
quedar fora de pressupost, fonamentalment el capítol 2 del
Servei de Salut, va ser de 70 milions d’euros. Ara, en el 2015 i
també amb la perspectiva de la nova llei de finances el que feim
és encara fer més realistes i més viables els pressuposts inicials
del Servei de Salut.

Per altra banda, mantenim les mesures, la majoria de
mesures de personal del Decret 5/2012, incrementam la despesa
de personal, el conjunt dels pressuposts incrementen la despesa
de personal en un 5,22%, però preveiem a l’exercici 2015
procedir a retornar el 25% de la paga extraordinària de Nadal de
2012 i, a més, reposam també dos complements de què gaudien
els empleats públics de la nostra comunitat autònoma en matèria
de despesa per estudis i formació i despeses mèdiques. Per tant,
en matèria de personal, bé, el Govern vol, en la mesura que
puguem perquè els pressuposts generals de l’Estat ens habiliten,
ens ho permeten, idò, en la mesura que ens ho permeten, idò,
retornar el 25% de la paga extraordinària de Nadal de 2012.

El capítol 3, la despesa del capítol 3, és a dir, el que pagarem
per interessos baixa en 71 milions d’euros fruit, jo crec, d’una
correcta i bona tasca de gestió del nostre endeutament públic i
també de les polítiques de coordinació de l’endeutament amb
l’Estat. El mateix passa amb els passius financers de la
comunitat, que es redueixen en 67 milions d’euros.

Bàsicament, en matèria de despesa aquests són les grans
xifres, però, per una altra banda, a mi també m’agradaria
destacar que en el text articulat de la Llei de pressuposts de
2015 les partides ampliables, el pressupost de despesa, es
redueixen a quatre supòsits, les derivades de sentències fermes
que puguin caure durant l’exercici, les quotes a la Seguretat
Social, la secció 34 de deute públic i les derivades de despesa
farmacèutica. És a dir, quatre tipus de partides ampliables i no
més. Jo crec que en la mesura que ho parlam en la tramitació de
la Llei de finances, i crec que existeix un acord entre els grups
polítics, que és una bona mesura d’un bon govern i si m’apuren
és una bona mesura de política de regeneració democràtica,
desfer-nos de les partides ampliables. En la mesura que ens
toca, i aquest govern ho ha fet durant aquests darrers exercicis
pressupostaris, l’any 2015 feim una passa més.

Per tant, els deia, uns pressuposts que consideram prudents,
que consideram també de contenció i realistes amb els objectius
que ha de tenir la comunitat per als propers anys, dos objectius
bàsics: reduir les nostres xifres d’atur, perquè malgrat hem fet
un camí important durant aquests dos darrers anys encara ens
queda, i un altre camí que és reduir, o el principal desequilibri
que tenen avui els nostres comptes públics, reduir l’endeutament
de la nostra comunitat i al mateix temps garantir els nostres
serveis públics fonamentals.  A això bàsicament responen els
pressuposts de 2015.

I pel que fa a la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts,
gestiona quatre seccions pressupostàries, la secció 14, la 34, la
31, la secció 32 d’ens territorials i també gestiona per adscripció
l’Agència Tributària de les Illes Balears. 

En termes globals, el pressupost de la Conselleria d’Hisenda
i Pressuposts baixa un 1,49%, si tenim en compte l’Agència
Tributària de les Illes Balears i la secció 31, altres serveis
comuns, en conjunt la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts puja
un 2,1%.

Si els pareix bé em referiré per seccions i explicant un poc...
intentaré fer una cosa, al mateix temps que breument, amb
detall, explicant un poc les partides pressupostàries. La secció
14, que inclou la Secretaria General, la Direcció General de
Pressuposts, la Intervenció General i la Direcció General del
Tresor i Política Financera, passa de 26.900 milions d’euros a
27.500 milions d’euros, un increment de 622.000 euros, un 2,3.

La secció 14, el capítol 1, despeses de personal es redueix un
7,07%, derivat bàsicament per dos motius, en primer lloc, el
traspàs de les places de xofer del parc mòbil a les corresponents
conselleries i, per altra banda, amortitzacions de places per
jubilacions.

Capítol 2, de despeses corrents, béns i serveis s’incrementa
un 2,6. Bàsicament increment de despesa en contractes
d’auditoria per a l’exercici 2015.

El capítol 4, de transferències corrents s’incrementa un 13%
derivat d’un increment de transferència que feim a l’Agència
Tributària de les Illes Balears derivat de la pòlissa de crèdit que
té concertada, que l’any passat era de... que l’hem incrementat,
de 150 a 180 milions d’euros, i això retoca un poc els interessos
a pagar.

El capítol 6, d’inversions reals, es manté. 

El capítol 7, transferències de capital, es manté igual que el
14.

Bàsicament, bé, per centres de cost, la Secretaria General, el
capítol 1 baixa un poquet, un 0,51. El capítol 2 baixa un 4,85
derivat d’una política de restricció de despesa ajustada a les
necessitats reals de despesa. El capítol 4 s’incrementa derivat de
la transferència, que els deia, a l’Agència Tributària de les Illes
Balears. El capítol 6 cau a un 23%. Al capítol 7 l’aportació a
l’Agència Tributària de les Illes per transferència de capital
s’incrementa, bàsicament es manté igual amb 90.000 euros.
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Pel que fa a la Direcció General de Pressuposts i
Finançament, capítol 1 puja un 1,03% pel còmput de majors
triennis i seguretat social. El capítol 2 baixa un 4% ajustant el
pressupost a les necessitats reals de despesa de l’exercici 2015.

La Intervenció General en el capítol 1 baixa un 0,61,
bàsicament per amortització d’una plaça de jubilació. El capítol
2 s’incrementa un 56% perquè tenim un increment de contractes
d’auditories a l’Ibsalut, altres ens i sobretot també a la nova
política de fons estructurals i les auditories que hem de
desenvolupar en aquesta matèria. El capítol 6 es manté
igualment.

El Tresor, Política Financera i Patrimoni, això integra
diferents centres de cost, té la gestió del parc mòbil, la gestió de
la central de contractació, la gestió de la junta consultiva de
contractació, el programa de contractació centralitzada, el
programa de gestió de tresoreria i política financera i el
d’organització i gestió del patrimoni. En conjunt, la Direcció
General del Tresor, capítol 1 baixa un 27,8% pel que dèiem
abans del traspàs de les places de xofers adscrits al parc mòbil
a les diferents conselleries. El capítol 2 baixa un 1,8% ajustant
el pressupost. El capítol 4 puja un 24%, inclou la despesa
derivada de les línies de subvenció dels interessos i el cost
d’aval amb la Societat de Garantia Recíproca, ISBA,
pressupostant-se els imposts plurianuals de les línies que vénen
des de 2008 i pressupostant també l’import de la primera
anualitat de la línia de 2015. El capítol 6 puja un 13,6% derivat
del manteniment dels contractes per a aplicacions informàtiques
de la junta consultiva de contractació.

Pel que fa als ingressos en aquesta secció 14 de la Direcció
General del Tresor, es tracta dels expedients d’ingressos que
abans gestionava l’empresa pública CAIB Patrimoni, avui
extingida, i assumits per la comunitat autònoma, derivat de... bé,
un import a ingressar el 2015 d’un pagament ajornat d’una
venda ajornada a l’Ajuntament de Sineu, un import estimat de
venda de patrimoni i també el contracte de sotsarrendament a
l’Ajuntament de Palma del nou parc de bombers. 

Pel que fa a la secció 34, el pressupost total, és a dir, el deute
públic, el pressupost total de la secció baixa un 9,97%, d’acord
amb el següent detall: el capítol 3, de despeses financeres, baixa
un 27,8, passant de 248 milions d’euros que vàrem fer el 2014
a 179,7 milions d’euros per a 2015. El capítol 8, d’actius
financers, és a dir, aquests que pressupostam, pressupostam la
possibilitat de fer préstecs a les nostres empreses públiques, a
les empreses del sector públic instrumental, passa de 37,7
milions d’euros a 75 milions d’euros el 2015. I el capítol 9, de
passius financers, passa de 676 milions d’euros, que era el 2014,
és a dir, amortitzacions, 676 milions d’euros el 2014 passa a 609
milions d’euros el 2015, és a dir, les amortitzacions baixen un
9,8% per a l’exercici que ve.

Pel que fa a la secció 31, serveis comuns de la comunitat, es
produeix un increment de pressupost del 0,45, bàsicament es
mantenen aquí els contractes d’accés institucional a la base de
dades. També es pressuposta el pagament que s’ha de fer cada
any a l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, l’AIRF,
aquest òrgan independent que s’ha creat a l’Estat que ens cobra
una taxa de supervisió de 30.000 euros a l’any, per tant, ho hem
de pressupostar, ho haurem de pagar l’any que ve. El capítol 3,
de serveis comuns, baixa un 78,72% derivat de la línia

extraordinària de proveïdors que va posar en marxa la comunitat
autònoma l’any 2012. En el capítol 6, d’inversions, hi ha una
caiguda de l’1,01, aquest capítol inclou el contracte del servei
informàtic de la comunitat autònoma, i el de transferències de
capital, el capítol 7, es manté amb el mateix import que l’any
passat.

La secció 32 dels pressuposts de la comunitat autònoma es
la referent als ens territorials. La secció 32 dels pressuposts de
la comunitat autònoma creix un 29,14% derivat de què? Això
són les aportacions a consells insulars, derivat de què? Bé,
passam d’un pressupost a la secció 32 de 219 milions d’euros a
un pressupost per a 2015 de 283 milions d’euros, un increment
de 64 milions d’euros, derivat que el que antigament era el
conveni de transports i el que antigament era el conveni de
discapacitat que venien en pressuposts reflectits a les
corresponents conselleries, a la Conselleria de Medi Ambient el
de transports i a la Conselleria de Benestar i Serveis Socials el
de discapacitat, surten d’aquestes conselleries i s’integren dins
la massa homogènia de finançament de conformitat amb les
previsions de la Llei de finançament de consells insulars que
vàrem aprovar el juny d’enguany.

Bàsicament aquesta secció 32 s’incrementa derivat del
bolcat d’aquests dos convenis, però, a més, s’incrementa també
per la major previsió d’ingressos de la comunitat per al 2015,
que en virtut de la Llei de finançament de consells, reverteix
automàticament en el finançament de consells insulars. Per tant,
els consells insulars rebran un increment de transferències,
derivat de la Llei de finançament de consells, d’un 6% respecte
del que rebien l’any passat, un 6% major respecte del que rebien
l’any passat.

I pel que fa a l’Agència Tributària de les Illes Balears, el seu
pressupost puja un 11%, però, és veritat, que derivat del que els
comentava abans, de la major necessitat de pagament de
despesa financera, de la pòlissa de crèdit que té l’Agència
Tributària de les Illes Balears per fer avançaments de la
recaptació a les entitats locals, als ajuntaments de la nostra
comunitat autònoma. Bàsicament el capítol 1, les despeses de
personal pràcticament es manté, baixa un 0,3%. Les despeses
corrents, capítol 2, s’incrementen un 5,4%. A capítol 3 ja els he
dit que s’incrementa derivat de l’increment d’interessos de la
pòlissa de crèdit. I el capítol 6, d’inversions, es manté.

Quant al pressupost d’ingressos de l’Agència Tributària de
les Illes Balears, per aportacions de la comunitat autònoma, de
capítol 4, 8,9 milions; de capítol 7, 90.000 euros; més els
ingressos patrimonials, és a dir, interessos que generen els
comptes de recaptació, 20.000 euros; més taxes i venda
d’impresos, 30.000 euros.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 80 / 4 de novembre del 2014 1691

 

Això és bàsicament una breu -breu no ho sé-, una idea de les
línies generals dels pressuposts de la comunitat per a 2015 i
també un poc més de detall de les seccions pressupostàries que
gestiona la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procediria ara a la suspensió
de la sessió per un temps màxim de 45 minuts, a fi que els grups
puguin preparar preguntes i observacions. Però crec que els
pareixerà bé que continuem? Sí? Estam tots d’acord?

Procedeix ara a la intervenció dels grups parlamentaris. Ja
sap el Sr. Conseller que pot contestar individualment a les
preguntes o observacions formulades o bé contestar-les després
conjuntament. 

En primer lloc per part del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula, per un temps de deu minuts, el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, benvingut a la comissió
vostè i el seu equip. I com vostè ja sabrà, vostè té tot el temps
que vol per fer l’exposició, però nosaltres tenim el temps taxat
i, per tant, difícilment podem obrir segons quin tipus de debat.
Per tant, jo més que obrir un debat, seria fer alguns comentaris
i plantejar-li algunes preguntes, que si té a bé i pot respondre bé
i si no, ja mirarem com obtenim la informació.

Bé, vostè ha dit que el pressupost té un increment d’un
4,14% respecte de 2014, que són prudents, de contenció i
realistes. Segurament aquí diferiríem en algunes qüestions, com
és el plantejament que fa de com s’està sortint de la crisi, qui
està sortint de la crisi i en quines condicions es surt de la crisi,
aquí segurament diferiríem, però ja li dic que no tenc temps
d’entrar en aquest debat i, per tant, el deixaré una mica a part.

Entrarem en coses concretes Sr. Conseller. Sense cap dubte
una part important, ja li ho he dit avui matí també en el ple,
d’aquest pressupost, és la proposta de reforma fiscal que hi
figura, una reforma fiscal que casualment, a pesar d’aquesta
reducció impositiva que record que es va quantificar en
referència al que eren tributs de competència autonòmica,
entorn als 60 milions d’euros, i si li sumàvem tot allò que
correspon a reduccions d’àmbit estatal, vostès ho xifraren entorn
dels 250 milions de repercussió; bé, amb aquesta repercussió
ens trobam que tenim un pressupost que creix, i no només això,
sinó que ens trobam que quan un fa la suma de tots els ingressos
per impostos directes, indirectes i taxes, es recapta més que
l’any passat. Ens agradaria si podria entrar a definir o a
concretar el motiu d’aquesta circumstància. No sabem si pot
tenir també alguna cosa a veure amb un fet que és una previsió
d’aportacions per part de l’Estat, que en aquests moments no és
definitiva i si això pot comportar que més endavant aquest
sobre-ingrés que es pugui rebre en aquest exercici 2015
suposaria costos per al Govern dins d’un parell d’exercicis,
quan es vegi si s’ha de tornar o no tornar en referència a aquest
fet.

De taxes en concret, és curiós que també hi ha una
bonificació del 100% d’un nombre important de taxes, una
bonificació d’un 20% pràcticament de la resta, llevat de dos
sectors, i ens trobam que també tenim un ingrés d’entorn als
100.000 euros més que el passat exercici. Si ens pot explicar
també això quina conseqüència..., o a què és degut i d’on sortirà
aquest sobreingrés quan hi ha -repetesc- el 100% de bonificació
en 47 taxes i 26% quasi amb la resta. De les que no obtindran
benefici per aquest costat, hi ha les taxes de ports, que
bàsicament van referides a temes de sector nàutic. No sé
tampoc, i això li ho volia preguntar també, si a la conselleria o
al Govern li ha arribat algun tipus de queixa o protesta per part
d’aquest sector nàutic, però no sé entendre aquesta exclusió de
les reduccions en aquest tipus de tributs.

L’impost de patrimoni, vostè ho ha dit, passa de 700 a 800
milions a partir de la xifra que s’haurà de tributar, i jo també li
volia fer una pregunta, troba vostè que aquests titulars de
patrimoni de 700 milions d’euros necessiten aquest tipus
d’ajuda en aquests moments per part de l’administració?

I un altre tema, successions i donacions. La disminució de
tipus en successions i donacions va en funció del valor del que
s’hereta o es dóna, o és una reducció de tipus lineal que afectarà
el mateix percentatge, independentment d'aquests valors?

El tema de les afectacions tributàries per a famílies
nombroses, majors, que són colAlectius que aquests darrers anys
han tengut alguns problemes. També els beneficis que els
puguin aportar aquesta reforma fiscal seran en funció dels
ingressos d’aquestes famílies nombroses, d’aquests majors o
d’aquests joves? O també serà aplicable a tot per igual?

Vostè ens ha dit que els tributs de la comunitat autònoma en
aquest exercici 2014, del mes d’octubre ja s’ha pogut observar
que hi ha un increment d’un 16% respecte del mes d’octubre de
2013. I clar, jo li dic l’any 2014 un increment d’un 16%, però
sense reforma fiscal, ho dic a l’hora de fer els comptes de 2015.
Hem de tenir en compte que si això el 2014 ha estat així sense
reforma fiscal, el 2015 hi ha una reforma fiscal, hi haurà una
previsió de reducció, de bonificacions i de deduccions que no sé
si fan que sigui exactament equiparable l’exercici 2014 i el que
serà el 2015.

Passem als increments que vostè mateix ens ha explicat,
m’agradaria centrar-me en dues conselleries importants com són
Educació i Salut. Els increments en aquestes dues conselleries
van bàsicament a capítol 1 i ens agradaria saber si vostè com a
conseller d’Hisenda ens pot garantir en aquest moment que
aquests increments permetran assegurar que serà suficient la
dotació que tendran aquestes conselleries per atendre les
necessitats salarials tant del colAlectiu de sanitaris, com del
colAlectiu d’educació al llarg del 2015. Serà suficient o no ho
serà? Sobretot si tenim en compte que estam parlant de
colAlectius als quals aquest govern no està ajudant gaire, perquè
entre altres coses els manté congelats els salaris.
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Ha parlat també de la liquidació del 25% d’aquella paga
extraordinària que es va posposar en el seu moment i que es
retornarà en aquest proper exercici. La pregunta seria, en quin
moment tenen previst fer la devolució, el primer trimestre,
darrer trimestre de l’exercici? Quan pensen fer-ho?

I aquests increments de què parla en aquestes dues
conselleries, suposaran increment de contractació de personal,
mestres, metges, infermeria, auxiliars, tot allò que fa referència
a salut, o no? I pel que hem pogut entendre de la seva
explicació, he deduït que seguiran aquests colAlectius de
treballadors públics sense cobrar hores extres i sense cobrar
productivitat en aquest cas, si no m’equivoc. 

Un altre tema, el del deute també és important. Aquí una
pregunta que també pot quedar damunt la taula, vostè ho acaba
de dir, un dels elements fonamentals dins aquesta reducció del
capítol d’endeutament ve motivat per la reducció de la partida
destinada a amortitzacions, que es redueix en una xifra fàcil de
veure. Però la pregunta és, aquestes reduccions passa al
compliment de l’amortització en els propers exercicis, té alguna
cosa a veure la negociació de refinançament del deute global
que es va fer, si no m’equivoc l’any passat, on es varen negociar
i pactar alguns anys de carència, el que permetria alliberar
precisament aquest capítol d’amortització, aquest apartat
d’amortitzacions? Això significa que gràcies a aquesta
negociació ara s’amortitza menys, però futurs exercicis es
veuran obligats a fer-se càrrec del que ara no s’està amortitzant?
És una pregunta.

I volia passar a un capítol també que crec que vostè n’ha
parlat, el capítol d’inversions. Les inversions segons pareix, se
centren en obres relacionades en temes de depuració i selecció
d’aigües i infraestructures d’energies renovables bàsicament i
I+D+I. Però la veritat és que si un mira el muntant global
d’aquest pressupost i després se centra en el capítol 6, no és
gaire important aquest capítol 6, és una xifra més bé pobra. I tal
vegada no és tan preocupant el fet que sigui pobra, que ho és,
sinó que si un després es preocupa de veure a què va destinat
aquest capítol 6, podem fer els comptes que prop d’un 30% de
la previsió d’aquest capítol 6 és a inversions immaterials.
Aquestes inversions que mai no se sap on aniran, ni en què es
gastaran, ara que està en tramitació la Llei de finances i que
parlam de transparència i de control, jo crec que aquest és un
d’aquells capítols que pressupost rere pressupost deixen a un
bastant fred, entre altres coses perquè no és fàcil saber on aniran
aquestes inversions -i repetesc-, en el còmput global sol ser una
xifra apreciable, prop d’una quarta part de la inversió. 

Podríem tenir algunes qüestions més, però ja em fan senyes
que m’he passat del temps i, per tant, ho deixarem i en tot cas en
els darrers cinc minuts si hi ha algun altre dubte ja l'hi
traslladaré. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari MÉS, Sr.
Barceló, té la paraula també per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Volem donar la benvinguda al Sr.
Conseller i a tot el seu equip en aquesta primera compareixença
en relació amb el pressupost de 2015. Jo faria una prèvia breu,
perquè el temps efectivament és el que és, en relació amb les
previsions que el mateix conseller ha dit que són prudents i que
són optimistes en aquesta previsió del creixement del 2,1%.
També ha matisat el pes que això té dins el global, cosa que
compartim perquè efectivament, depenem d’un sistema de
finançament que hem denunciat mil vegades que és opac, que
no té en compte l’esforç que puguin fer els ciutadans i les
empreses de les Illes Balears i que ens deixa a la cua en
finançament, els que més aportam i els que manco rebem
relativament. 

Per tant, volia fer aquesta referència, més que res pel context
en què s’està produint tota aquesta qüestió. La conselleria, entre
altres objectius, té la planificació i l'estratègia del
desenvolupament econòmic global, la priorització de les
estratègies i activitats dels diferents ens que conformen
l’administració i també la planificació pressupostària de la
política econòmica a llarg termini. I aquí la pregunta que hi ha
és quin és el model de futur que ens està traçant i on són, per
tant, les novetats?

Bé, veim per una banda a nivell internacional que la zona
euro corre el risc, efectivament, d’un estancament prolongat,
que els preus del petroli, encara que poden seguir moderant-se,
hi ha perills de què pugin, amb tot el que significaria damunt el
transport que tant en depenem. Imaginau-vos una pujada del
preu del petroli el que pot suposar damunt el turisme de les Illes
Balears. Continua l’informe econòmicofinancer amb els
símptomes de feblesa d’alguns dels mercats emissors, tan
importants com Alemanya, França i Itàlia, i només en el cas del
Regne Unit sí que preveu activitats econòmiques de creixement.
I finalment preveu, per tant, una sèrie de problemes a nivell
europeu.

A nivell espanyol és curiós, perquè veim que un dels sectors
que més creix és el de la indústria i ara diré per què, un 1,1%.
Per què ho dic? Resulta que veient l’evolució econòmica de les
Illes Balears, veim que continuam posant tots els ous a la
mateixa panera, del qual depenem i encara que ho sigui i que ho
continuï sent la locomotora i el motor, que no se'm mal
interpreti, que és el turisme, però tenim un vertader problema
d’estructura econòmica a les Illes Balears. Veim com el sector
agropesquer continua baixant, les previsions per a 2014 han
estat d’alentiment i les previsions per a 2015 no són tampoc
massa positives, encara que hi pot haver un lleuger creixement;
la indústria i l'energia cada vegada pitjor, els decreixements de
cada vegada són més grans, tant els que tenim de 2013
consolidats, com les previsions de 2015, el 2014 tampoc no és
un bon any; també tenim creixements negatius en la
construcció, tot i que he de dir que el nostre grup evidentment
en el tema de la construcció, sempre s’ha plantejat que ha de
formar part d’una part important del PIB, però sempre d’una
manera limitada. I, per tant, tot ho fiam una vegada més als
serveis. 
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De fet, el pes de cada un dels sectors en el total del Producte
Interior Brut, cada vegada és més gran el de serveis i cada
vegada més petit la resta de sectors, especialment preocupant el
cas de la indústria i energia, el 5,6%. A Europa, ja sé que no
podem pretendre estar al nivell d’Europa d’industrialització,
però s’estan plantejant el 20%, estan molt lluny. I el problema
és que jo no veig ni durant tota la legislatura no he vist una
estratègia per revertir aquesta situació; al contrari, cada vegada
anam a aquest sobredimensionament del sector serveis i dins el
sector serveis el turístic, i no veig la manera com això es
revertirà.

I em preocupa més això que el fet que la previsió del 2,1 pot
ser exagerada, com el mateix informe econòmic financer diu, ho
diu aquí, fins i tot comenta que aquesta previsió del 2,1 té una
sèrie d’incerteses a la zona euro que l’evolució futura..., sí, és
del 2,1 però ja veurem què passarà. El mateix informe ho
reconeix. Però com que ja hem vist que la influència sobre el
global dels ingressos és la que és, em preocupa més allò altre,
perquè no hem vist el nou model turístic, evidentment aquí
nosaltres discrepam del model que ha plantejat el Govern de les
Illes Balears, no veim enlloc el pla d’indústria, i això ens
preocupa molt per com evoluciona, per tant, l’economia de les
Illes Balears.

Com es tradueix tota aquesta qüestió en els temes
pressupostaris concrets? Bé, anem per parts, anem per parts. Per
una banda hi ha, pel que fa a ingressos, aquesta reforma fiscal,
que la nostra pregunta és, si disposam de 60 milions d’euros és
evident que el Govern ha decidit prioritzar el que vostès
anomenen posar doblers a les butxaques dels ciutadans, però
nosaltres, tot i que ja entrarem en el detall de cada una de les
propostes que fan, i algunes coincideixen amb algunes que
nosaltres hem fet, d’altres discrepam obertament, però sí que és
vera que ens plantejam per què determinades retallades que es
varen començar a aplicar el 2012 es continuen mantenint, per
què no hem prioritzat, per exemple, poder cobrir les baixes del
professorat, per exemple, que continua essent una de les
qüestions que queden; o per què continuam mantenint que els
professors no cobraran les tutories quan se’ls exigeix major
càrrega de feina i major responsabilitat, per exemple. Qüestions
que llançam i que ens plantejam a veure què és el que passa.

També ens plantejam alguns dubtes respecte de la
recaptació. Veim concretament que la recaptació pel que fa a
taxes i altres ingressos que es bonifiquen al cent per cent en
alguns casos i al vint per cent en altres s’incrementa
lleugerament, de 65.100.000 a 65.240.000; vostè dirà que
segurament és l’activitat econòmica el que pot explicar això,
però inexplicablement en algunes partides de taxes que es
bonifiquen al cent per cent hem vist que mantenen la previsió de
recaptació. No sabem si és un error o si és que a pesar que les
bonifiquen al cent per cent mantenen, com dic, aquesta previsió
d’ingrés per determinades taxes. Evidentment també voldríem
saber, encara que sigui només sobre una part, si han previst si
aquest 2,1% de creixement no es produeix, de creixement del
PIB, quina repercussió podrà tenir sobre el global d’aquests
ingressos.

Per altra banda constatam una altra qüestió. Vostè ha dit que
un dels objectius més importants era, textualment, reduir
l’endeutament, però en realitat aquest pressupost, com els
anteriors, incrementa el nivell de deute global de la comunitat
autònoma al màxim que es pot, en aquest cas en 448 milions
d’euros, que és la diferència entre el que es demanarà de
préstecs i el que s’amortitzarà, aquests 448 milions d’increment
del deute global de la comunitat autònoma, és a dir, no només
no la reduïm sinó que continuam fent increments sobre aquesta
qüestió. També em sorprèn, al capítol d’ingressos, el capítol 7,
que bàsicament diu que són provinents de la Unió Europea, i per
què em sorprèn?, perquè des del Govern s’han estat llançant
missatges en relació amb les negociacions que es duen a nivell
d’Unió Europea en el tema d’insularitat a diversos àmbits,
evidentment el d’agricultura n’ha estat un, i en canvi això no es
veu reflectit en els ingressos, que no milloren, al contrari, es
mantenen pràcticament estables, hi ha un petit increment, una
variació del 0,87% que és poc significativa. Per tant veim que
aquesta feina amb la Unió Europea no ha donat resultats.

Respecte de les despeses, hi ha un increment que ha
comentat vostè del tema de salut, del Servei de Salut, 123
milions d’euros; anam a un pressupost de 1.290 milions d’euros;
la diferència entre el que es pressupostava i el que es gastava ha
arribat a ser en algun moment de més de 100 milions d’euros.
Actualment vostè diu que es posarà ara així un pressupost més
realista; nosaltres el que veim és que el que hi ha és un
increment de les despeses de capítol 1, de personal. Vull
recordar que només en salut s’ha prescindit de devers 1.300
professionals, volíem saber quin increment de contractació de
personal significarà aquest passar de 596 milions a 627. I també
un increment important del capítol 2; ens agradaria saber si és
que la central de compres per reduir despeses sanitàries no ha
acabat de funcionar o no varen pressupostar bé. I així i tot també
he de destacar que aquests 1.290 milions del total del Servei de
Salut, si miram per càpita estaríem al voltant dels 1.180 euros
per cap, més o manco, de pressupost, ens situen, amb els darrers
pressuposts que podem comparar que són els de 2010 de totes
les comunitats autònomes, ens situarien, comparant amb 2010,
que totes les comunitats autònomes se suposa que han pujat,
significaria que continuaríem tenint 14 comunitats autònomes
per davant. És un problema greu que continuam tenint que vol
dir que els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears han de
conviure amb una despesa sanitària per habitant molt per davall
del que els estàndards ens haurien de donar. Evidentment una
vegada més ens du al tema del finançament, evidentment.

Això pel que fa a salut. Pel que fa a educació, hi ha un esforç
important d’increment de 39 milions; així i tot alguns sindicats
ja han manifestat que tots els acords acordats per mesa de
negociació difícilment es poden complir amb aquest pressupost.
Ens agradaria saber si realment és així o no, però el missatge
que s’està donant és aquest. De fet, aquests 800 milions d’euros
estan encara lluny dels 861 milions d’euros gastats el 2010, per
posar un exemple, encara estan lluny d’aquests 861 milions
d’euros gastats; no parl de pressupost, parl de liquidat, del que
realment es va gastar el 2010, 61 milions d’euros per davall. De
fet números sumen: 120 milions de retallades, ara un increment
de 39 milions més un petit increment de l’any passat,
efectivament encara estam lluny del que es gastava en educació.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Barceló, ha d’anar acabant.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Ja són els cinc minuts? Bé, vaig acabant, només una darrera
cosa, idò, Sr. President. Efectivament en els objectius de la
conselleria un dels temes importants és la planificació del
finançament autonòmic, però per desgràcia -i els acords o la
participació en el Consell de Política Fiscal i Financera- però
per desgràcia ja ens han dit que no toca i que no hi ha per tant
previsió, és a dir, tots aquests problemes que he dit derivats del
finançament no tenen solució a curt termini i per tant aquesta és
una preocupació greu que tenim des del nostre grup, i hem vist
que vostès treballen en un grup de treball de població, i un altre
que es diu grup de treball de lleialtat institucional. Seria molt
interessant saber aquest grup de treball institucional, de lleialtat
institucional, a veure si la lleialtat cap a les Illes Balears per part
del Govern de l’Estat quant de temps fa, quants d’anys fa,
quantes dècades fa que no es produeix i que no funciona.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Benvingut, Sr. Conseller; benvingut també l’equip que
l’acompanya, i jo li he de dir molt sincerament i amb total
franquesa, Sr. Conseller, que aquests pressupostos són uns
pressupostos que a qualsevol parlamentari li agradaria defensar.
Són uns pressupostos que a més constaten de forma clara i
rotunda que l’esforç fet els anteriors exercicis donen fruit, que
aquells que anunciaven les deu plagues d’Egipte, que semblava
que havia de passar de tot per aplicar polítiques d’austeritat i
d’ajust a les despeses, aquells que anunciaven tot açò, aquells
que tenien aquests auguris, tot açò s’ha anat desmuntant amb el
pas del temps, perquè no només no ens hem enfonsat com a
comunitat autònoma, sinó que aplicant mesures d’austeritat,
aplicant mesures de control de la despesa, de consolidació
fiscal, de control del dèficit, ens ha duit a reactivar l’economia
de la nostra comunitat.

I avui hem sabut les darreres dades de l’atur: duim 24 mesos
reduint les taxes d’atur, duim 18 mesos creant ocupació neta.
Avui 16 persones d’aquesta comunitat autònoma han trobat
feina, mentre que a l’anterior legislatura 32 persones perdien el
seu lloc de feina. És un canvi substancial, i açò és fruit d’unes
polítiques que s’han anat fent aquests darrers anys. Avui ja
parlam d’un creixement econòmic d’un 2,1%; açò fa tres anys
era impensable, era totalment impensable. La confiança
empresarial s’incrementa; la matriculació de vehicles
s’incrementa un 14,55% respecte de l’any passat; avui
s’incrementa el nombre de societats mercantils que es donen
d’alta; es redueix el nombre de societats que es dissolen. Hem
de pensar que a l’anterior legislatura quatre empreses cada dia
tancaven, quatre empreses cada dia tancaven! Avui

s’incrementa la venda minorista... Són dades reals, són dades
que han sortit publicades, són dades d’estudis oficials.

Aquesta és la realitat, i tot açò és fruit d’unes polítiques de
contenció, d’austeritat, que ens han duit avui a poder presentar
uns pressupostos que milloren tots els indicadors, uns
pressupostos que fruit d’aquest creixement econòmic, fruit
d’aquesta reactivació econòmica, i fruit també del finançament
autonòmic, suposaran 93 milions més d’euros procedents -tot ho
hem de dir- de 2013, del que va passar l’any 2013, 93 milions
d’euros. Tots els impostos recaptats per la comunitat autònoma
pugen fruit d’una reactivació econòmica; si no hi hagués
reactivació econòmica, si les coses no anassin millor, si no hi
hagués increment del creixement econòmic, lògicament no
augmentaria la recaptació.

Són uns pressupostos, també ho hem de dir, que continuen
en la senda d’austeritat, de control de la despesa, de reducció del
dèficit, i està previst que hi hagi un dèficit del 0,7%. Són uns
pressupostos responsables, rigorosos, de contenció, però que
després d’aquests anys durs que hem passat avui poden
presentar unes possibilitats enormes per a la nostra societat. Per
una banda mantenen el seu percentatge de dedicació a les
conselleries de Sanitat, Educació i Serveis Socials; el 80% del
que va destinat a les conselleries va a polítiques socials, estam
parlant del fet que s’incrementen ni més ni manco que en 183
milions d’euros les polítiques socials en aquesta comunitat
autònoma, 183 milions d’euros.

Però a més a més, i fruit d’aquests tres anys de feina, ens
podem plantejar reduir impostos. Hem de recordar d’on venim,
hem de recordar que aquí, en els pressupostos de l’any 2013, es
plantejava la creació de tres nous impostos i s’ha pogut evitar.
Es plantejava l’any 2012 tancar dos hospitals i s’ha pogut evitar.
La situació era dramàtica, i avui ja és possible poder davallar
impostos, avui ja és possible poder fer una reforma fiscal que
beneficiarà claríssimament les classes mitges i les classes
baixes, perquè aquesta reforma fiscal incideix directament a la
butxaca de les classes mitges i les classes baixes. L’exemple,
l’exemple típic: un matrimoni, tres fills, amb rendes de treball
de 54.000 euros, un estalvi de 1.844 euros; les famílies
nombroses de mitja s’estalviaran un 22% a l’IRPF. Són dades
reals. Per tant tot el que s’ha anat fent aquests tres anys, l’esforç
que totes les famílies i tots els ciutadans han hagut de fer avui
té la seva recompensa, i la recompensa és que avui podem
davallar impostos, i si continuam en aquesta línia, i açò és una
petició que faig al conseller, l’any que ve podem continuar
davallant impostos, i continuar davallant impostos... fins a un
límit, lògicament, tampoc no arribarem a zero, però evidentment
podem continuar millorant la disponibilitat econòmica que tenen
les famílies. Avui 16 persones tenen llocs de feina, avui 16
persones començaran a tenir nòmina, avui 16 persones
començaran a cotitzar i podran pagar els seus impostos. És
importantíssim açò; és per açò que una reducció d’impostos no
vol dir necessàriament recaptar menys, és que segurament vol
dir recaptar més, perquè hi haurà més activitat, hi haurà més
consum, hi haurà més estalvi i hi haurà més inversió. Açò és
l’important.
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Una altra qüestió que m’agradaria destacar: el tema del
deute. La despesa financera es reduirà 71 milions d’euros, un
27,80%; fruit de què?, fruit de la millora de la prima de risc i
fruit de la millora també de les condicions del FLA. Jo record
el Sr. Barceló a un plenari fa dos o tres anys, que deia que allò
de la prima de risc no era important, que l’important eren les
persones; 71 milions d’euros gràcies a la davallada de la prima
de risc, 71 milions d’euros que podem dedicar a serveis socials,
a sanitat i a educació, que podem dedicar directament a les
persones. Açò són polítiques socials. Poder reduir la prima de
risc és molt important, i ara estam veient la importància real
d’aquesta reducció de la prima de risc. La millora de les
condicions del FLA, jo record també portaveus de l’oposició
que parlaven de rescat, el rescat, que estaven intervinguts,
també “les deu plagues d’Egipte cauran damunt vosaltres, és
que no podreu fer res” i tal. Escolti, gràcies a haver fet el fons
de liquidació autonòmica avui, avui tenim o avui pagam molt
menys interès del que haguéssim pagat en condicions de mercat.

Per tant jo aquí ho vull posar en valor: gràcies, gràcies Sr.
Conseller, gràcies al Govern, per haver encertat en aquestes
polítiques, perquè açò ha suposat molts de doblers per a aquesta
comunitat autònoma, açò ha significat que més doblers poden
anar a serveis socials, a educació i a sanitat. Serveis socials, per
exemple, 141,56 milions d’euros s’hi dedicaran el 2015, una
xifra rècord; mentre que en una situació complicada com la que
tenim la Conselleria de Família i Serveis Socials augmenta un
17,58% el seu pressupost respecte de l’any passat, el pacte de
progrés, havent incrementat l’índex de pobresa un 288%, reduïa
la partida de serveis socials un 5%. Aquesta és la diferència,
tenint molts més doblers, disposant de molts més doblers
reduïen la partida de la Conselleria de Serveis Socials.

Jo crec que està claríssim que a aquests pressupostos des del
Partit Popular els donam el suport total, total perquè són uns
bons pressupostos, perquè suposen millores en pràcticament tots
els àmbits. 

Una altra qüestió que també m’agradaria ressaltar és el tema
d’inversions, d’inversions productives. El conseller ho ha dit
diverses vegades, és a dir, mentre que abans s’invertia en
centres d’interpretació ara s’inverteix en inversions productives,
un 3,86% més d’inversions reals, 8,26% més de transferències
de capital. I a què es dediquen?, a depuració d’aigües, a energies
renovables, a I+D+I, tots els temes hidràulics, qüestions
productives, no en centres d’interpretació. 

Per tant, i com a resum, diverses qüestions: manteniment de
la política social, 2.302 milions d’euros que aniran a sanitat,
educació i serveis socials, 183 milions més que l’anterior any.
Incentius en promoció econòmica, un increment d’un 15%:
inversions en depuradores, dessaladores, energies renovables,
I+D+I... Reforma fiscal perquè la gent tengui més doblers
disponibles, perquè pugui estalviar, perquè pugui consumir més,
perquè pugui invertir més. I  una altra qüestió que també em
sembla importantíssima i també ho hem destacat, la reducció de
les despeses destinades a deute públic. Crec que són... aquests
elements suposen claríssimament un pas endavant enorme,
enorme, i una diferència enorme del que ens vàrem trobar al que
en aquests moments tenim. Per tant, totes les felicitacions per
part del Grup Parlamentari Popular, tota la sort del món a la
conselleria perquè tiri endavant aquests pressupostos i, Sr.
Conseller, té tot el nostre suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar les intervencions
que l’han precedit té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Miraré d’anar contestant les qüestions
que han plantejant els diferents portaveus dels grups
parlamentaris, si troben que me’n deix alguna, m’hi fan pensar.

Bé, Sr. Boned, vostè m’ha demanat algunes preguntes o
m’ha fet algunes preguntes relacionades amb les previsions
d’ingressos per una banda, també de despesa, no? Bàsicament
ha fet una reflexió genèrica dels increments de recaptació que
es preveuen als pressupostos, al conjunt dels pressupostos, els
increments de recaptació que s’hi configuren, i jo vull dir-li... el
conjunt d’ingressos no financers o el conjunt d’ingressos
corrents... bé, l’increment era el que jo li deia, ve determinat en
un 71% pel que ve del sistema de finançament i és veritat que
l’any que ve hi ha major ingrés derivat del sistema de
finançament, en concret 93 milions d’euros, idò, fruit també del
creixement econòmic que va tenir la comunitat ja l’any 2013.

Per tant, el gruix de l’increment de la recaptació ve
determinat també per un increment de transferència del sistema
de finançament. Respecte d’això, hem pressupostat la
comunicació que es fa al Ministeri d’Hisenda, al Consell de
Política Fiscal i Financera de juliol, cada juliol es fa la
comunicació dels ingressos que vendran per a lliuraments a
comptes i per a liquidació definitiva de fa dos exercicis i hem
pressupostat això, exactament la comunicació feta.

Vostè igual preguntava, perquè sí que hi va haver un any que
per exemple es va fer una liquidació... la liquidació del sistema,
els lliuraments a compte el que es liquida és el 98%, d’acord?,
però hi va haver un any que l’Estat per enviar un poc més
d’ingressos a les comunitats autònomes va fer un lliurament a
compte del 102% i això ho varen pressupostar vostès en els
pressupostos de la comunitat autònoma en aquell exercici, però
en aquest exercici, per al 2015, no hi ha aquesta previsió i per
tant, hem pressupostat exactament el que ve del sistema de
finançament.
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Una altra cosa és que sí que entenem que, fruit del fet que
bé, segons es veu el Govern central decideix que ha d’ajornar el
debat de la modificació del sistema, el Govern de les Illes
Balears sí que ha plantejat damunt la taula, juntament amb altres
comunitats, eh?, que bé es pogués fer un avançament del 102%
de lliuraments a compte o més en concret en el nostre cas
bestreta del Fons de competitivitat del sistema de finançament
autonòmic, però no ha passat d’aquí.

Per tant, mentre... si ve, millor, miel sobre hojuelas que
diuen en castellà, però mentrestant hem de ser seriosos i
pressupostar el que sabem que vendrà.

Respecte de les taxes, la previsió de taxes de la comunitat
autònoma als pressupostos de la comunitat autònoma tenen un
gran component que és la taxa de joc, d’acord?, ho dic perquè
quan parlam dels números grossos, taxes, i vostè diu “miri, el
2014 varen pressupostar 88,45 milions d’euros i ara
pressuposten 88,55 milions d’euros, tot i així vostè fa una
rebaixa de taxes, bonifica el 100%, 47 i rebaixa el 20% la resta”.
Ja, però és que amb aquests impostos globals té un pes
determinant la taxa de joc, d’acord?, o sigui no vol dir..., la
previsió que fa el Govern respecte de... l’estalvi en taxes per als
ciutadans de les Illes Balears durant l’any 2015 fruit d’haver
bonificat el 100% 47 taxes i haver baixat el 20% la resta és de
3 milions d’euros.

Per tant, vull dir això, que... a més, vull dir-li també que
pràcticament la previsió de tancament de 2014 supera en taxes
i altres ingressos, supera els 88,45 dels pressupostos inicials.

Respecte de l’impost de patrimoni, és veritat que pujar el
mínim exempt de 700 a 800.000 euros, idò, sembla que no és
gran cosa, però l’impost de patrimoni són 6.500 contribuents a
la nostra comunitat i amb aquesta frangeta petita dels 700.000
als... milió, milió cent hi ha un gruix important de contribuents
també. Deixi’m dir-li d’una altra manera, vostès reclamen un
impuesto a grandes fortunas, idò el fet d’anar pujant la base
imponible va fent que l’impost es concentri en las grandes
fortunas, si em permet que li ho digui així, bé, amb respecte,
però si em permet la forma de dir-ho, feim això. És veritat que
en aquesta franja de la prima línia de tenir 700 o 701 ja tributes,
d’acord?, d’acord, idò feim això.

Successions i donacions, la reducció és efectivament lineal.
Vostè em parlava del fet de les deduccions de discapacitat,
majors i famílies nombroses que els passam a incrementar un
10% al mínim personal i familiar, passam a incrementar el
mínim personal i familiar. La reducció és lineal, o sigui, és per
a tothom, però el fet d’integrar-les dins la base imposable fa que
gaudeixin de la progressió que donen els tipus, fa que gaudeixin
de la progressió que donen els tipus. Per altra banda, quan abans
estaven en deduccions tenia límit per poder-te fer la deducció,
crec que ara no fallaré, però crec que eren 12.500 euros de base
imposable com a màxim. Bé, els pujam al mínim de renda
personal i familiar incrementant aquest límit al màxim que ens
permet la normativa.

Els increments pressupostaris d’educació i salut, crec que
són importants. Li he comentat a l’inici que..., i el Sr. Barceló
hi feia referència quan parlava d’educació i deia “no, és que ens
gastàvem 861 milions d’euros”, això vol dir que no
pressupostaven una part important d’aquests 861, crec que

estaven en 770 o alguna cosa així, o sigui que deixaven de
pressupostar 90 milions d’euros, en educació, tal vegada, no?,
ens gastàvem això, d’acord, crec que, ho he comentat abans, el
que no pot ser és fer un pressupost i tenir quinze pressupostos
al costat, hem de començar a fer les coses com toca i hem de
començar a fer..., quan feim un pressupost, feim un pressupost
i quan feim el pressupost ens podem desviar un poquet, però no
ens podem desviar molt, molt, molt com ens passava, així ens
passava que fèiem un pressupost amb un 2,5 de dèficit i fèiem...
i al final ens gastàvem... i al final resulta que la liquidació del
pressupost era de 1.160 milions d’euros, el 4,16 de dèficit. Bé,
hem de mirar de fer uns pressupostos que ens marquin la
tendència i és veritat que ens podem desviar un poquet perquè
no tot és matemàtic al final de l’any, però el que no pot ser és
que ens deixem gran part del pressupost fora del pressupost.

Per tant, això respon a l’esforç que fa la comunitat autònoma
que els majors ingressos que puguem tenir l’any que ve derivats
del sistema de finançament derivats del major creixement
econòmic o de major activitat econòmica a la nostra comunitat
dediquem-los als serveis públics fonamentals.

Respecte de la paga extra, vostè em demanava quan es paga,
idò es paga el primer semestre de 2015, aquesta és la previsió de
l’articulat de la llei pressupostària i en la mesura..., miri, també
en la mesura, perquè ja ho hem vengut fent en aquests exercicis,
hem vengut pagant 8 milions d’euros d’endarreriments de
dependència cada mes de març, bé, en la mesura que ens toca a
nosaltres tenir la responsabilitat de govern, almenys fins al mes
de juny mirarem de també fer aquest pagament dins el primer
semestre de l’exercici.

Respecte de deute, em demanava si tot això té a veure amb
la renegociació que vàrem fer l‘any 2012 o alguna cosa així. No,
que més voldríem que haver aconseguit carències de tres o
quatre i cinc anys, no vàrem aconseguir tant, vàrem... perquè
estaven els mercats com estaven i estava el sector financer i les
entitats financeres com estaven. Vàrem aconseguir carències
d’un i dos anys, això sí que és així, que afectaven l’exercici , a
part de l’exercici 2021, 2013 i 2014, però la baixada de
venciments per a l’any 2015 té a veure amb dos factors: primer,
bona negociació -en la meva opinió, en la meva modesta opinió-
bona negociació de la gent d’endeutament de la nostra
conselleria, de la Direcció General del Tresor per una banda i
també per una altra banda per obtenció de carència en el fons de
liquiditat autonòmic per a l’any 2015, un any de carència..., bé,
un any de carència que se suma al darrer any de la vida del
préstec, no es reparteix entre els anys següents, no incrementa
les quotes dels anys següents, sinó que s’obté un any de carència
que s’incorpora al final de la vida del préstec. 

Respecte de les consideracions i els comentaris i preguntes
que el Sr. Més, ... ai!, del Sr. Barceló del Grup MÉS ha fet...,
m’ha traït el subconscient perquè he recordat en aquest moment
la ficada de pota que vaig tenir l’agost, però bé, ...
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(Rialles i remor de veus)

Vostè ha fet unes consideracions respecte del nostre model
econòmic que jo puc, en certa manera, compartir, no del tot. Si
ens posam d’acord que no podem canviar de model econòmic
segurament compartirem altres opinions respecte del nostre
model econòmic. Crec que no podem canviar de model
econòmic, podem complementar millor el nostre model
econòmic i per complementar millor el nostre model econòmic,
bé, una de les coses que hem hagut de fer..., vostè em demanava
quina estratègia tenim, bé, idò l’estratègia d’aquest govern ha
estat u, consolidació fiscal; dos, reformes estructurals, reformes
legislatives estructurals que estimulin la nostra economia, i
aquesta estratègia d’aquests tres anys i mig ha donat fruit, ha
donat fruit en creixement econòmic i ha donat fruit en generació
de llocs de feina.

Ara el plantejament d’aquests pressupostos per a l’any 2015
i la passa endavant que vol donar el Govern a l’any 2015, i
fixi’s bé, nosaltres que ens vàrem adonar de la recessió en  2007
i en 2008, nosaltres, nosaltres, els que ens vàrem adonar
d’aquesta recessió, ara ja hem posat també l’èmfasis en el fet
que hem de fer uns pressupostos que ens permetin incrementar
el ritme de creixement per conjurar el perill que tenguem
creixements tènues durant els següents anys. O sigui, estam
actuant en matèria de política econòmica, el Govern no es queda
quiet. Vostè diu “pot venir la tercera recesión”, jo crec que no
hi ha tercera recesión, crec que només n’hi ha una de recesión
o semblant, d’acord, crec que n’hi ha una, que és la mateixa, la
del 2007-2008, la crisi econòmica que ve d’aquí i pot haver-hi
un cert perill d’estancament, no?, vostè ho pot dir així, jo dic:
pot haver-hi un cert perill de creixements tènues i per això
actuam i per això actua el Govern i el Govern actua fent ús de
la política fiscal. Hem fet bé la consolidació fiscal, l’hem de
continuar fent perquè hem de continuar amb la senda de
consolidació que ens permeti anar en un determinat moment a
equilibri pressupostari i a partir d’aquí a superàvit pressupostari
que ens permeti alleugerar el deute de la comunitat, ho hem fet
així i ara donam una passa més per evitar aquest perill de
creixements tènues durant els exercicis següents.

Respecte de les previsions de creixement, és evident, però
miri, el Govern fa una previsió de creixement, ja he dit a l’inici
que el sostre de despeses va fixar en una previsió de creixement
de l’1,9, l’informe econòmic financer dels pressupostos fan una
previsió de creixement del 2,1; i jo li podré posar com a
exemple els pressupostos de 2008, la previsió de creixement de
l’informe econòmic financer dels pressupostos de 2008 era, per
a l’any 2008, de 2,8, un creixement de 2,8. El creixement real
que vàrem tenir l’any 2008 va ser de l’1,2, quin impacte va tenir
això en els comptes?, bé, o el 2009, en què es varen preparar uns
pressupostos per a 2009 amb una previsió de creixement del 0,8
i el creixement real de 2009 va ser del menys 2,7. Nosaltres
vàrem fer un informe econòmic financer, bé, nosaltres, la
Direcció General d’Economia l’any 2013 amb una previsió de
creixement del 0,3 i vàrem ser-hi, ser-hi, al 0, 0,3, i als
pressupostos de 2014 hem fet una previsió de creixement de l’1
i a deu mesos, ja havent transcorregut deu mesos mantenim la
previsió de l’1. 

Crec que existeix..., avui venia una notícia al diari que deia
que Balears el tercer trimestre estava en ritmes de creixement
del 2. Vull dir, és evident que és una previsió de creixement, i
és evident que hi ha perills, i és evident que hi ha desequilibris
als nostres sectors productius i que per ende afecten la nostra
economia, però bé, feim les previsions més fiables que podem
fer i amb més prudència que hem de fer i no ens hem equivocat
tant en els darrers exercicis.

Vostè també comentava que si disposam de 60 milions
d’euros, idò que es reparteixin en les retallades o les mesures
d’ajust en despesa. Hem de continuar fent contenció en despesa
i a més la podem fer en certa mesura, per què?, idò per exemple,
congelam salaris?, sí, congelam salaris, hi haurà pèrdua de
poder adquisitiu amb aquesta congelació de salaris?, en teoria
no, perquè tenim inflació negativa. No convé que tenguem més
inflació negativa de la que tenim, però... vull dir, no hi ha
pèrdua de poder adquisitiu dels salaris.

I una altra cosa, determinades mesures són mesures dels
reials decrets lleis 14 i 16 de 2012 de l’Estat, i aquests es
mantenen, la comunitat autònom aquí no pot fer..., però en la
mesura en què hem de fer una determinada política de personal
a l’exercici 2015, el que feim és retornar el 25% de la paga de
Nadal de 2012 i perquè aquí hi ha hagut un govern que no ha
estat distret en altres coses, hi ha hagut un govern fent el que
tocava, els empleats públics han cobrat la paga extra de 13,
cobraran la de 14 i és veritat que no vàrem pagar la paga extra
de Nadal de 2012, però ara retornarem el 25% de la paga de
Nadal de 2012. 

En altres bandes, on han estat distrets en altres coses, ni
cobren la de 12, ni cobren la de 13 ni cobraran la de 14 i no els
tornaran cap de les tres. Vull dir que estam fent el camí i estam
fent el camí de retornar un intens esforç que han fet els empleats
públics de la comunitat autònoma, anteposant moltes vegades
la seva vocació de servei públic al propi sou que cobren, un
intens esforç que han fet durant aquests anys.

I per últim, vostè parlava del sistema de finançament i el
grup de treball de la lleialtat institucional. Ja coneix vostè la
meva opinió sobre la lleialtat institucional del Govern central,
no d’aquest, de tots, perquè a més han posat negre sobre blanc
a l’informe d’anàlisi del sistema de finançament de 2009. És
evident que en la mesura en què els governs s’han de comportar
amb lleialtat institucional, el Govern central s’ha de comportar
amb major lleialtat institucional, sobretot via normativa bàsica
estatal, que imposa determinades condicions, que de vegades és
complicat que un pugui complir amb els objectius de dèficit, si
et legislen determinades coses per una altra banda, tant a la
banda de la despesa, com a la banda dels ingressos.

En aquest sentit, sobre la lleialtat institucional ja sap vostè
que jo particularment pens que no n’hi ha hagut gaire durant
molts d’anys des del Govern central cap a les comunitats
autònomes. Però tampoc n’hi ha hagut, segurament en algun
moment d’aquest procés, algunes comunitats autònomes haurem
fet alguna cosa que no ha suposat una correcta lleialtat
institucional envers l’Estat. Però bé, això jo crec que pesa més
a una banda que a l’altra. Però bé, en fi, això és el que hem de
fer.
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I respecte la intervenció del portaveu del grup parlamentari
de la majoria. Jo he de dir que bé, aquesta és la política que hem
de continuar fent, és la política econòmica que hem fet durant
aquests tres anys i mig i és la política que continuarem fent
durant l’exercici 2015, perquè és la política que ha donat fruits.
Quan dèiem que havíem de mirar de ser continguts amb la
despesa i mirar d’incrementar un poquet els ingressos per
complir i ser creïbles, alguns ens deien que tot això portaria més
recessió, que tot això portaria més atur, i els resultats són que ha
portat creixement, els resultats són que ha portat major creació
d’ocupació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, em centraré en la seva
intervenció, no em referiré gaire a la intervenció del portaveu
del Grup Popular, entre altres coses perquè basta llegir-se aquest
document de presentació dels pressuposts perquè en el seu
moment ja vàrem llegir la intervenció del Grup Popular. Per
tant, no hi entraré.

Coses concretes a respostes seves, Sr. Conseller. Em diu
taxes, em parla de la taxa del joc que té el seu pes important en
el pes global..., és important dins aquest (...) de taxes. Jo parlant
de taxes sí que m’agradaria que..., vostè avui matí ha reconegut
la injustícia de dues taxes que ara són compensades, com són la
de revisió de discapacitats i de dependència. A mi m’agradaria
preguntar-li, no s’han adonat també d’una altra injustícia
important en taxes de la comunitat autònoma? No creu vostè
que la taxa per a la targeta sanitària continua sent una de les
grans injustícies tributàries d’aquesta comunitat autònoma? No
s’ha pensat en cap moment poder compensar algunes qüestions,
com per exemple, vostè em parlava de l’impost de patrimoni,
deia que han decidit..., supòs que irònicament parlava que es
van apropant a les grans fortunes. esper que fos irònicament, i
em deia que per això alliberaven als titulars de 700.000 euros de
patrimoni, de complir amb aquesta obligació tributària. No
pensa vostè que, per exemple, hauria pogut mantenir això i
plantejar-se fer algun tipus de reducció d’aquesta injusta taxa
per emissió d’una targeta sanitària? Són coses que crec que...,
això sí és referència a l’hora de tenir en compte aquests sectors
més necessitats i fins i tot el global de la població, perquè aquí
som tots afectats.

No m’ha dit res, Sr. Conseller, d’una bateria de preguntes
que jo li havia fet en relació al tema de l’increment de les
partides a les conselleries d’Educació i de Salut, la relació que
tenien amb el possible increment de llocs de feina i les
preguntes que li he fet al respecte. 

Allò que he sentit que deia, i ara a la seva darrera
intervenció n’ha tornat fer referència, parlava del 25% de la
paga extra. Vostè ho ha volgut dir com un mèrit que vostè ho fa
i a altres indrets no es farà ni això. Sigui sincer, Sr. Conseller,
no és tan voluntat seva o del Govern de complir amb aquest
25%, sinó que vostè és conscient que més prest que tard, li
arribarà una sentència igual que ha arribat a altres indrets i es
veurà obligat a fer-ho. I evidentment com que són qüestions que
haurà de fer front per sentència judicial, vostè té previst fer front
a aquestes qüestions a partir del fons de contingència i dubt que
en cap moment el fons de contingència no estigui suficientment
dotat per fer front a aquest 25% de la paga extra, entre altres
qüestions. Estam parlant d’això, del 25% d’una paga extra,
queden tres quartes parts i que es fa per repercussió directa
d’una sentència judicial, Sr. Conseller. 

Successions i donacions. Em confirma vostè que la reducció
és lineal. No sé si quan ens referíem a altres propostes, crec que
també m’ha dit que ho eren. Sobre aquesta qüestió, vostè m’ha
dit evidentment quan parlam de segons quins impostos, la
repercussió damunt cada import fa que l’increment de la xifra
que suposa l’aplicació del tipus, suposa que ja sigui progressiu.
No, Sr. Conseller, la progressió no és això. No tenen la mateixa
repercussió 50 euros damunt un que en té 500, que 100.000
damunt un que té 1 milió d’euros. No és la mateixa, Sr.
Conseller, i això no és el concepte de progressió que hi ha a la
Constitució Espanyola, no és aquest. La progressió es marca pel
tipus i gravamen aplicable a cadascú, en funció dels seus
ingressos, tipus aplicable, no el mateix tipus en funció de
damunt la xifra a què s’aplica. No, això no és progressió, a això
li podem dir d’una altra manera, però no progressió, Sr.
Conseller.

I m’agradaria també, se m’havia oblidat abans ... hi ha una
administració a la qual tampoc no arriba la millora real i
definitiva, m’estic referint als ajuntaments. Vostès continuen
mantenint que allò que correspon per llei als ajuntaments, que
és un 0,7%, porten ja diversos anys que el tenen reduït al 0,3%.
L’any 2015 torna ser el 0,3%. És una part important, jo crec que
als ajuntaments no els fa gaire gràcia que els diguin que els toca
un 7 i només tenen un 3 perquè el Govern ha decidit que només
tendran un 3. Ells no veuran gaire repercussió d’aqueixa
millora.

Un tema important és el capítol 1 que deia abans i vostè deia
que els empleats públics en aquesta comunitat autònoma, si bé
han fet el seu esforç, ara se n'adonen que cobren, que cobren
aquest 25%, que cobren la paga extra. Jo quan li he demanat si
vostè entenia que l’increment de les partides corresponents a
aquestes dues conselleries permetrien assegurar el compliment
de les obligacions salarials a cada un dels empleats públics en
aquestes conselleries, que no m’ha contestat, li vull recordar una
cosa, jo crec que no i a més crec que no en una situació molt
concreta i és que els empleats públics tenen el seu salari
congelat, això els ajuda a vostès. Són uns empleats que en algun
moment se’ls haurà de descongelar aquest salari, no poden estar
indefinidament amb el salari congelat. Per tant, això -repetesc-
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ajuda el Govern, ajuda la seva conselleria i crec que s’hauria de
tenir en compte a l’hora de buscar compensacions o premiar
d’alguna manera a aquests que han fet un esforç durant aquests
anys, un esforç molt important. Creim que la compensació que
se’ls dóna el 2015 és clarament insuficient, Sr. Conseller, serà
millor que un altre any, però clarament insuficient.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari MÉS, Sr.
Barceló té la paraula, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. El Sr. Conseller diu que no podem
canviar el model econòmic, el podem complementar, jo hi estic
d’acord. Quan nosaltres parlam d’aquesta situació, del que
estam parlant és que cada vegada el sector serveis el pes relatiu
damunt el Producte Interior Brut és més gran. Fa uns anys devia
estar entorn al 75%..., estic parlant de fa 10-15 anys, ara ja és el
85%, en detriment de sectors com indústria, agropesquer, etc.
que cada vegada van baixant i això és molt preocupant. 

D’això parlam nosaltres, parlam d’això, no de renunciar
evidentment al sector serveis, perquè ha de continuar sent-hi.
Però si poguéssim tenir un 70-30, enlloc d’un 85-15, crec que
tots estaríem molt més tranquils. I amb això crec que tots hi
estaríem d’acord i no estam fent feina cap aquí. Vostè ha dit
“ara podem ajudar a què la recuperació econòmica sigui un poc
major, amb ritmes de creixement superiors al 2% i ho feim amb
la política fiscal". La meva pregunta és, 53 o 54 euros per
habitant, que és allò que significa la seva reforma fiscal, 54
euros per habitant realment ajudarà? O si diguéssim al ciutadà,
escolti, és que algunes de les retallades que hem aplicat, les
podríem minvar i per ventura milloraríem determinades
prestacions. Per exemple, posaré un exemple, hi ha retallades en
què hi podem estar d’acord, reduir alts càrrecs, reduir cotxes
oficials, en tot això hi estarem d’acord i n’hi ha d’altres que no.
Per exemple, els 1.351 treballadors menys a la sanitat. Segur
que passar de 51 dies de llistes d’espera a 112, segur que té
alguna cosa a veure amb aquesta retallada de 1.351 treballadors,
dades oficials del ministeri, segur que té alguna cosa a veure.
Ara amb el pressupost millorant el capítol 1, per ventura
millorarem una mica aquesta situació. Però a mi em preocupa
com a ciutadà aquesta llista d’espera, que ha passat de 51 dies
a 112, perquè ens hi va la salut. Aquest ha estat el problema de
les polítiques que s’han aplicat aquesta legislatura. Per tant, a mi
em preocupa que diguin que determinades retallades han de
seguir, perquè precisament d’això parlam. Per no parlar també
de totes les que hi ha a programes socials, educatius, de beques,
de menjadors, etc., que també hi podríem entrar. 

Només, i ja acab, algunes dades que jo crec que convé
donar. Una qüestió per cert, parlava de les desviacions
d’Educació. Vostè mateix ha reconegut 79 milions d’euros de
desviació en el pressupost de Salut, fora pressupost. Per tant, 79
milions són bastants. Ens preocupen aquestes 16 persones que
cada dia són ocupades, com esmentava el portaveu del PP, quan
hi ha un 89,1% de temporalitat. Sí, 16 persones cada dia, però
amb quin contracte? Per quan temps faran feina aquestes 16
persones? Molts d’ells tendran contractes d’un mes, de dos, de

tres amb un poc de sort. 89,1% de temporalitat, el seu informe
econòmicofinancer, ho dic perquè no m’ho estic inventant. 

Igual que la dada de pujada d’empreses que és falsa, que ho
diu el Govern... El mateix informe econòmicofinancer diu que
les empreses de 2013 al 2014 han baixat, hi ha menys empreses.
Per tant, no diguin mentides per favor, hi ha menys empreses,
dades oficials que dóna el Sr. Conseller. No diguin mentides.

Taxes d’atur, és ver que baixam la taxa d’atur registrat, però
la taxa d’atur de l’any passat era del 22%, el 2011 era del 22%.
Quan entren en el Govern era del 22% i l’any passat era del
22%. Ara ha baixat i estarem un poc per damunt del 20%. A la
zona euro estan al 12%. És evident que ens queda molta feina
per fer, ens queda molta feina per fer. Amb taxes d’atur per
damunt del 20% encara estam molt malament. I aquestes taxes
d’atur es produeixen amb un increment de turisme que l’any
passat va ser del 3,5% i enguany ja és de l’1,5%. Increment del
3,5% de turistes i de l’1,5% per a enguany de turistes. Però això
sí, despesa turística baixa el 2,2%. Cada vegada tenim més
turistes, amb menys despesa turística i l’atur baixa molt a poc a
poc. Darrera EPA més de 101.000 persones. I això és el que ens
preocupa, que aquestes dades evidentment no consonen.

I ja per acabar, un aclariment. Evidentment aquestes
baixades d’interessos ajuden el Govern, estam contents que
sigui així, però també vull recordar dues coses. La primera, Sr.
Portaveu del Partit Popular, els primers que vàrem demanar que
s’acollissin al FLA i es pot remetre a les hemeroteques va ser el
nostre grup, quan el Govern encara dubtava sobre el que faria.
Els vàrem dir, s’acullin perquè la situació és tan delicada que ho
han de fer. I per altra banda, evidentment hem d’estar contents
de què ens llevin aquests interessos, però que quedi clar que són
els doblers que nosaltres avançam, no ens fan cap favor, que el
Govern de l’Estat ens llevi aquests interessos no ens fa cap
favor, són doblers nostres, doblers que s’han recaptat aquí,
doblers que s’han recaptat amb l’esforç de les empreses i
ciutadans de les Illes Balears. I que si tenguéssim un
finançament just, em sap greu tornar al mateix tema, no hauríem
d’anar a pidolar, a demanar que per favor ens llevin aquests
interessos de doblers que són nostres, perquè primer s’han
generat aquí, els hem enviat a Madrid, després Madrid ens els
deixa i amb interessos, per l’amor de Déu! Això té un nom ben
clar i és espoli fiscal, amb sobirania fiscal això no passaria.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Popular, Sr. Camps té la paraula, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que ens hauríem de
centrar en algunes qüestions que s’han dit i unes qüestions que
s’han dit per part del conseller, són un seguit d’objectius, dos en
concret i m’agradaria destacar-los, objectius a llarg termini. Un,
reduir la xifra d’atur i l’altre reduir l’endeutament, perquè són
dos objectius fonamentals.

Clar, reduir les xifres d’atur..., ja s’estan reduint les xifres
d’atur. És cert que s’ha de millorar la qualitat d’aquests llocs de
feina, que hem de millorar la temporalitat, però és normal quan
estam sortint d’una crisi, que els empresaris tenguin por a
contractar, que contractin per una setmana o per dues, perquè no
saben cert encara què passarà després. Però a poc a poc a
mesura que sortim de la crisi, a mesura que augmenti la
confiança empresarial, a mesura que els resultats es vagin veient
i resultin més visibles i que deixem enrere la crisi, aquests llocs
de feina milloraran i seran de major qualitat.

És important que facem passes endavant en la reducció de
les xifres d’atur, que recuperem -i ho deia molt bé el conseller-
les xifres que hi havia l’any 2007, xifres que avui per avui estam
molt enfora de poder-les aconseguir. Però és cert que estam
reduint, açò és cert.

Reduir l’endeutament, i també ho deia el conseller, no
podem reduir l’endeutament mentre tinguem dèficit. Mentre
tanquem els exercicis en dèficit, augmentarem l’endeutament.
És cert que s’ha fet un gran esforç per reduir l’increment
d’endeutament any rere any. Estam incrementant l’endeutament
amb xifres molt menors que els anys del pacte de progrés, quan
hi havia dèficits de més de 1.000 milions, quan es deixaven
factures pendents de pagament, 1.600 milions en factures
pendents, que hem hagut de pagar i que ens hem hagut
d’endeutar per poder pagar.

Per tant, dos objectius que jo i el nostre grup compartim:
xifra d’atur i reducció de l’endeutament. Tot açò passa per
millorar i incrementar les xifres de creixement econòmic. I les
xifres de creixement econòmic, i ho hem pogut comprovar
aquests darrers anys, vindran en la mesura que continuem en la
línia de consolidació fiscal, de reducció de la despesa, de
control de la despesa, de control del dèficit, de posar ordre en
els comptes públics. 

Alguns diuen retallada al que és posar ordre. Nosaltres
posam ordre, hem posat ordre als comptes públics. Avui tenim
uns comptes públics creïbles. Avui tenim un pressupost, que el
conseller ens ha explicat, que és creïble. Hem passat d’uns
pressuposts que el dia següent de la seva aprovació eren paper
banyat, perquè no servien per a res, perquè sabíem perfectament
que no es complirien, de fet, es gastava moltíssim més d’allò
que es preveia. Tancàvem les liquidacions dels exercicis de
l’anterior legislatura, no s’assemblaven en res amb el pressupost
inicial. Aquells pressuposts eren paper banyat, quan
s’aprovaven, alguns ni tan sols s’aprovaven. Avui cada
pressupost és un contracte amb la ciutadania, cada pressupost és
dir als ciutadans açò farem, ens podrem passar un milió amunt
un milió avall, però les diferències són mínimes.

Per tant, tenim un pressupost rigorós, seriós, que dóna
confiança. Tenim una comunitat autònoma que en només tres
anys ha passat que ningú no se la creia, ha passat que anàvem
als bancs i els bancs li tancaven la porta, que avui sigui una
comunitat autònoma creïble, que doni confiança i que es pugui
finançar de forma natural i de forma normal.

Finançament autonòmic, és un tema recurrent i compartim,
compartim amb els altres grups que tenim un sistema de
finançament que és injust amb nosaltres i és cert, que tenim la
despesa en sanitat de les més baixes d’Espanya, la despesa en
educació la més baixa d’Espanya fruit d’aquest model de
finançament. Tenim un mal model, i des del grup parlamentari
volem, també, insistir a la conselleria que continuï fent feina
perquè facem pedagogia, facem pedagogia amb el Govern
central perquè puguin entendre de la necessitat de modificar
aquest model econòmic. 

Hem salvat els serveis públics essencials. Amb aquests tres
anys hem passat d’uns serveis públics que estaven en fallida
tècnica a avui que siguin perfectament viables i que siguin, a
més, sostenibles en el temps. Avui tenim uns serveis públics
essencials consolidats. 

Per tant, a mi m’agradaria, i em sembla que ja el president
em fa senyes que hauria d’anar acabant, m’agradaria destacar
aquestes qüestions que jo he dit i donar-li, una altra vegada,
l’enhorabona per aquests pressuposts, que estaré encantat de
poder-los defensar perquè em semblen uns pressuposts
boníssims que demostren que la feina feta fins ara ha donat
resultat i ens té a la seva disposició per tot el que necessiti.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. En torn de contrarèplica té la
paraula el conseller, ara per un temps de cinc minuts.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, senyors portaveus. 

Sr. Boned, la taxa per targeta sanitària baixa un 20% també
a l’exercici 2015, està afectada per la baixada del 20% de tota
la resta de taxes administratives de la comunitat autònoma. 

Respecte de... vostè posa en solfa la voluntat de tornar el
25% de la paga de Nadal de 2012. La comunitat autònoma no té
sentències que l’hagin condemnat a retornar el 25% de la paga
de Nadal de 2012, no tenim sentències que ens hagin
condemnat, per una banda, per una altra banda, la discussió
sobre..., que no és el 25% vaja aquests catorze dies o quinze dies
de juliol de 2012, es troba al Tribunal Constitucional i pot fallar
en un sentit o en un altre. En tot cas, per anar a un tema molt
tècnic, si aquells catorze dies, perquè és el sistema de pagament
de les pagues extres que ve de lluny, si aquells catorze dies
reportaven a un costat, idò, hi ha catorze dies al semestre
següent que reportarien en sentit contrari. Ho dic simplement



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 80 / 4 de novembre del 2014 1701

 

per... perquè, en tot cas, l’essencial d’això és que ara podem
retornar un 25% d’aquesta paga de Nadal. Si haguéssim
continuat d’una determinada manera és que ni podríem, i altres
han estat distrets amb altres coses i ni els retornaran aquesta ni
la de 2013 ni la de 2014.

És veritat que vostè diu que, bé, la congelació salarial és
poca cosa, idò miri, pot tenir raó, tot és relatiu, però vull dir, una
congelació salarial quan no es perd poder adquisitiu... bé, o que
no tregui pit de la congelació salarial, no sé exactament com ho
ha plantejat, però és evident que... bé, plantejam congelació
salarial per als empleats públics, retornam el 25% de la paga
extra i per a tots els ciutadans de les Illes Balears, entre els que
hi són inclosos els empleats públics, baixam els imposts, posam
més renda disponible a la seva butxaca o deixam més renda
disponible, millor dit, a la seva butxaca. Per tant, tot això al
final suma i beneficia a tots.

Sr. Barceló, la divisió fàcil de 60 milions d’euros entre
1.100.000 ciutadans de les Illes Balears, és una divisió fàcil,
no?, jo li diria, escolti, miri, de contribuents només hi ha
440.000, els nadons no consumeixen, d’acord?

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sí, el que vull dir, al final és el que podem fer i del que es
tracta és que el Govern amb allò que pot fer ho faci i que el
Govern estigui pendent de l’evolució de la situació econòmica
i que si hem hagut de consolidar fiscalment durant aquests anys
i hem de seguir i al mateix temps tenim un perill de mantenir-
nos en xifres de creixement tènues durant uns anys, bé, idò,
prenguem les mesures quan toca, ens n'adonam i prenem les
mesures. Altres vegades hi ha alguns que no s’han adonat. 

Vostè em parlava dels processos de... bé, de retallades o
d’ajustos en despesa també en capítol 1 i personal de la
comunitat autònoma. Jo li he de dir que la sort que tenen vostès
és que només ho varen haver d’anunciar, aquesta és la sort. La
sort que tenen vostès és que el conseller d’Hisenda del seu... a
la seva legislatura va tenir la sort de només haver d’anunciar
que segurament en els propers anys farà falta que s’amortitzin
700 places, 700 treballadors al sector públic instrumental cada
any, aquesta és la sort, cada any posava el titular, Sr. Aguiló,
cada any posava el titular. Aquesta és la sort, varen tenir la sort
de només haver-ho d’anunciar, varen tenir la sort de només
haver-ho...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... sí, clar, que som els darrers, escolti, però clar que som els
darrers en despesa...

(Se sent una veu de fons que diu: “els darrers”)

... en despesa en sanitat i en educació? Ah!, en funcionaris...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, senyor...

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

Bé, però és que tenir molts de funcionaris no és garantia de
res, de què és garantia tenir molts de funcionaris? Vol que
siguem els campions dels funcionaris, no és garantia de res.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Hem de ser els campions del creixement, hem de ser els
campions de tenir la gent ocupada, de taxes d’ocupació...

(Remor de veus)

... taxes d’ocupació... bé, hem de ser campions de tot això en la
meva opinió, però tenir molts de funcionaris no és garantia de
res, hem de tenir un sector públic adequat a la nostra activitat
econòmica. 

Després vostè ha fet menció a la temporalitat en l’ocupació.
Aquest debat sempre és així, o sigui, quan en un determinat
moment ens diuen, escolti, que les xifres d’atur són
catastròfiques, i el Govern diu, té raó, i quan comencen a baixar
les xifres d’atur i deim, mirin, que les xifres d’atur, vostès ens
diuen, no, però escolti, ens hem de fixar en les altes a la
Seguretat Social, i el Govern diu, tenen raó, ens hem de fixar en
les altes, però miri, en les altes a la Seguretat Social duim divuit
mesos amb taxes positives, amb increment d’altes a la Seguretat
Social, i llavors vostès ens diuen, no, no, però la temporalitat, la
precarietat i el Govern diu, idò, tenen raó i anam a això, a
continuar fent polítiques per estendre que els contractes siguin
més indefinits, que no siguin temporals perquè les nostres
relacions laborals siguin molt millors que les que hem fet fins
ara, però ja li dic, el debat sempre és igual, primer l’atur,
després les altes a la Seguretat Social i quan ja hem creat
ocupació i tal i qual ara la temporalitat i la precarietat. És
obligació d’aquest govern resoldre també la temporalitat i la
precarietat i si en quatre anys ens hagués donat temps a fer mil
coses més també les haguéssim fet, perquè és el que ens toca
com a responsables públics que governam a la nostra comunitat.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Una vegada esgotat l’ordre del dia, i no havent-hi més
assumptes a tractar, agrair al Sr. Conseller, -perdonin senyors
diputats, doni'm deu segons-, agrair al Sr. Conseller i als seus
acompanyants la seva presència aquí, així que bones tardes.

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