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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, començarem la sessió d’avui i en primer

lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

No hi ha substitucions el dia d’avui. Únicament he de

comunicar que, mentre la secretària d’aquesta mesa, la Sra.

Camargo, no s’incorpori, ocuparà el seu lloc la diputada Sílvia

Limones.

Compareixença de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, solAlicitada mitjançant els

escrits RGE núm. 4206/15, presentat pel Govern de les Illes

Balears, i RGE núm. 4298/15, presentat per una cinquena

part dels diputats de la comissió adscrits al Grup

Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre les

directrius generals de l’acció de govern que desenvoluparà

en les seves àrees de responsabilitat, d’acord amb el

programa polític del Govern.

L’ordre del dia d’avui consisteix en la compareixença de la

consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, a qui vull

agrair la seva presència, solAlicitada mitjançant els escrits RGE

núm. 4206/15, presentat pel Govern de les Illes Balears, i RGE

núm. 4298/15, presentat per una cinquena part dels diputats

d’aquesta comissió adscrits al Grup Parlamentari Popular, per

tal d’informar sobre les directrius generals de l’acció de govern

que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat d’acord

amb el programa polític del Govern.

Assisteix la consellera d’Hisenda i Administracions

Públiques, Sra. Catalina Cladera i Crespí, acompanyada de la

Sra. Begoña Morey Aguirre, secretària general; del Sr. Joan

Carrió Vidal, director general de Pressupostos i Finançament;

del Sr. Joan Martí Cerdà, interventor general; del Sr. Francesc

Colom Coll, director general de Tresor, Política Financera i

Patrimoni; de la Sra. Maria Antònia Truyols Martí, directora de

l’Agència Tributària de les Illes Balears; del Sr. Albert

Travesset, responsable de premsa; del Sr. Juli Dalmau, cap de

gabinet; i de la Sra. Xesca Carreras, assessora de gabinet.

Té la paraula la Sra. Consellera per fer l’exposició oral

sense limitació de temps.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sr. President. Bona tarda a tots, senyores i senyors

diputats. L’objectiu d’aquesta compareixença a petició pròpia

és informar-los de les línies bàsiques d’actuació que duré a

terme com a consellera dins les meves àrees de responsabilitat

en matèria d’hisenda i pressupostos a la Conselleria d’Hisenda

i Administracions Públiques.

Com ja saben, en el nou govern de les Illes Balears sorgit

del resultat de les eleccions del passat 24 de maig, aquesta àrea

de govern ha sofert alguns canvis; ara el seu nou és Conselleria

d’Hisenda i Administracions Públiques, i assumeix

competències de les antigues conselleries d’Hisenda i

Pressupostos i d’Administracions Públiques. També és

competent en matèria d’interior i emergències, i per contra ha

cedit algunes de les anteriors atribucions, com ara economia i

estadística, o ocupació i fons europeus, que ha quedant

enquadrat dins Vicepresidència, Innovació i Turisme. Avui

només compareixen amb els temes d’hisenda i per això l’equip

que hi ha aquí present és el que correspon a l’àrea d’Hisenda.

El passat mes de maig els ciutadans de les Illes Balears

demanar un canvi al Govern d’aquesta comunitat, un canvi de

polítiques i de gestió, i agraesc la confiança dipositada en mi

per part de la presidenta del Govern per tal de liderar la gestió

de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, tasca

que des del minut 1 de vida d’aquest nou govern he duit amb

ilAlusió i determinació, una tasca que assumesc amb orgull i

responsabilitat i que esper desenvolupar amb voluntat de servei

al poble de les Illes Balears, amb capacitat de sacrifici, per

aconseguir millorar les condicions de vida dels nostres

ciutadans, amb humilitat i esperit de superació. Amb aquest

esperit em present avui aquí, davant d’aquesta comissió

d’Hisenda al Parlament de les Illes Balears, en la meva primera

intervenció en aquesta cambra i en aquesta legislatura. Per tant

és moment ara, a l’inici, de saludar tots els membres de la

comissió i encetar una relació que esper que sigui lleial i

productiva. És evident que el repte de la millora del

finançament de les Illes Balears al qual ens enfrontam durant

aquesta legislatura és suficientment important i capital per a

l’interès general per poder arribar a grans consensos i fer feina

conjunta per assolir-los. 

Com ja els he dit abans, la conselleria que lider aglutina

Hisenda i Administracions Públiques. No obstant això en

aquesta compareixença els aniré explicant les línies generals de

la política engegada en matèria d’hisenda, com pertoca en

aquesta comissió, en dos eixos diferenciats: per una banda

pressupostos i finançament i, per l’altra, tresor, política

financera i patrimoni. 

Abans d’explicar amb detall el nostre full de ruta, m’heu de

permetre que emmarqui la situació financera de la qual partim

i en la qual han d’encaixar els nostres objectius aquests quatre

anys vista. Partim d’una situació complicada en el deute

d’aquesta comunitat, que a 30 de juny de 2015 s’eleva a 8.367

milions d’euros, si sumam deute SEC i no SEC, dades que

publicà divendres passat el Banc d’Espanya. Això és un 30,6%

del PIB de les Illes Balears. Aquesta xifra no és el deute total

-com bé sabeu la presidenta la setmana passada ho va explicar

a una sessió parlamentària-, per tant a la xifra també s’hi han de

sumar 450 milions de deute comercial, 41 milions d’altres

deutes bancaris i 136 milions de compromisos de pagament

sense suport pressupostari; en total això suma 8.995 milions

d’euros, com he dit que ja es va avançar la setmana passada. Sí

que vull recordar que, segons dades del Banc d’Espanya, el

juny de 2011 el deute era de 5.250 milions d’euros, tant SEC

com no SEC, és a dir que..., perdonau, i sumant administració

general, entitats públiques de la comunitat.

Un altre punt a destacar dins la situació de partida és el

dèficit que arrossega Balears. L’any 2014 es va superar amb

escreix el límit de dèficit marcat pel Consell de Política Fiscal

i Financera; teníem l’obligació de complir un 1% o un -1%, i el

govern Bauzá va acabar l’any amb un -1,71%, un incompliment

que suposa una despesa no prevista de gairebé 200 milions

d’euros, una despesa que obliga aquest govern a la redacció

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504206
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d’un pla d’equilibri financer per eliminar aquest desajust amb

càrrec als propers pressupostos. Quant a això, la previsió de

tancament d’enguany abans de l’inici de gestió d’aquest govern

s’acostarà a un -1,5% de dèficit, amb la particularitat que

enguany el límit marcat pel ministre Montoro en el Consell de

Política Fiscal i Financera és del -0,7. Això vol dir que la

diferència entre allò previst i allò permès és d’un 0,8%, que en

milions són 222 milions d’euros que no són a cap pressupost.

A final de maig, segons la darrera dada de dèficit real que

publica l’IGAE, o que ens ha donat l’IGAE, és -0,48% del PIB,

amb un valor de 134 milions d’euros; això ja és el 70% de tot

el dèficit autoritzat a Balears per a l’any 2015, un fet que

impossibilita des d’aquest moment el compliment de límit

marcat per al 2015. Recordem que en aquest punt estam parlant

sempre del moment immediatament anterior a l’inici de la

nostra gestió. La dada avançada pel Govern sobre el dèficit al

tancament del 2015 concorda amb la forquilla que ha calculat

l’autoritat independent de responsabilitat fiscal, l’AIReF, en el

seu informe sobre estabilitat d’objectius individuals de dèficit

per a les comunitats autònomes, que va xifrar aquesta xifra per

a Balears entre -1,3 i -1,7 del PIB. No és una xifra llançada a

l’aire, són dades compilades abans de l’inici de la nostra gestió.

Creim que aquest desquadrament es deu sens dubte a una

relaxació dels controls pressupostaris i d’execució que havien

de fer els anteriors responsables de govern. En un any electoral

es varen fer anuncis i promeses que suposaven un cost

econòmic, i se sabia perfectament que no estaven inclosos en

els pressupostos, i que malgrat això es varen fer. A tall

d’exemple, la primera revisió dels comptes de govern ens han

aportat llum a un forat pressupostari en la despesa prevista per

a nòmines a educació i a Ib-salut. Aquest fet ens ha obligat a

bloquejar els comptes del Govern en data 1 de setembre.

Resulta del tot contradictori amb una altra decisió de l’anterior

govern en relació amb el personal de la comunitat autònoma

quan va signar, en plena campanya electoral, 24 d’abril i 8 de

maig, sengles acords per desbloquejar el plus de la carrera

professional dels funcionaris, basant-se en uns suposats

informes favorables de disposició de crèdit. No és possible que

hi hagi disposició de crèdit per autoritzar despeses per a 2015

i 2016 en carrera professional dels funcionaris i no tenir

previstes substitucions d’estiu del personal sanitari ni les

adaptacions que suposa l’aplicació de la LOMQE al sistema

educatiu de Balears, no és possible.

Fins ara el que us he contat, deute i dèficit, provoca un llast

enorme per als pressupostos de la nostra comunitat, un fet que

és endèmic i que coincidirem tots a afirmar que representa el

principal objectiu que cal redreçar de manera inajornable, és

l’infrafinançament que té aquesta comunitat respecte de la resta

de comunitats que tenen..., o sigui, l’infrafinançament que rep

Balears respecte de les altres comunitats, i que any rere any es

posa de manifest amb el sistema de finançament i les entregues

a compte que rebem quan hem de fer els pressupostos. Això ho

confirmen també els resultats coneguts aquest passat mes de

juliol sobre el tancament de balances fiscals entre l’Estat i les

Balears per a l’any 2012. Les Balears varen aportar 1.330

milions d’euros a l’Estat -això és el 5% del PIB- i vàrem ser la

segona comunitat autònoma que més aporta a l’Estat per

habitant; el que és el mateix: 1.192 euros de cada ciutadà a les

Balears varen anar a parar a la resta de comunitats autònomes,

xifres molt semblants a les dades de balança fiscal de 2011.

Cert és que es va fer una gran passa endavant per millorar la

situació en el seu moment amb l’aprovació de la Llei 22/2009,

de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de

finançament de les comunitats autònomes de règim comú, però

es fa necessària una reforma del model tal com està actualment

plantejat. Ho hem demanat insistentment, i també representa un

dels objectius primordials de tots els grups que donen suport al

Govern.

Quant al repartiment de bestretes a compte que fa el

Ministeri d’Hisenda i que serveixen de base per fer el

pressupost 2016, tornen representar una mostra de càstig a

Baleares perquè..., pel que vos contaré ara. L’aportació de

l’Estat per a la dotació de pressupostos per a l’any 2016 ha

tornat deixar les Balears a la cua de les comunitats autònomes

en finançament en termes absoluts, en percentatge d’increment

respecte del 2015 i en finançament per càpita. Els 2.168,2

milions d’euros per al sistema de finançament autonòmic que

assigna a Balears queden lluny de les assignacions que reben

comunitats autònomes de població similar com Astúries,

Múrcia o Extremadura; un 5,29% d’augment de l’aportació del

sistema de finançament per a Balears el 2016 correspon en la

pràctica totalitat a la devolució de les quantitats de la liquidació

dels pressupostos de l’any 2014, i no a l’assignació a compte

per a l’any 2016. En total són 108 milions d’euros que

suposadament haurien de ser un augment de finançament, però

a la pràctica no és així, perquè la mera reducció del límit de

dèficit públic permès per a Balears per al 2016, passar del -0,7

que teníem previst, permès l’any passat, al -0,3 que em permet

per al 2016, suposa una reducció de 111,2 milions d’euros de

capacitat de despesa. Això vol dir que el finançament per a

2016, l’increment de finançament per a 2016 queda compensat

amb la reducció de dèficit que ens ha fet el Govern d’Espanya.

Per tant les Balears perden recursos, i per la via del sistema

de finançament autonòmic. I també ho han fet per no haver

reclamat amb prou insistència les inversions que l’Estatut de

2007 preveu a la seva disposició transitòria novena. Sabem que

les inversions estatutàries eren una via alternativa i provisional

pactada a la reforma de l’Estatut de l’any 2007 per

complementar les aportacions per a inversions que havia de fer

el Govern central a les Balears entre els anys 2007 i 2014. Dels

2.800 milions d’euros que van garantir com a quantitat que

l’Estat havia d’aportar en inversió a Balears entre els anys 2017

i 14, encara manquen per arribar 1.300 milions d’euros.

No és millor la situació que es dibuixa en el panorama de

les inversions de l’Estat a les Balears per la via de pressupostos

generals de l’Estat. En els quatre pressupostos entre l’any 2008

i l’any 2011 la mitjana d’inversió de l’Estat a les Balears per

càpita va ser de 221,37 euros; en els cinc pressupostos 2012-

2016 que ha fet el govern Rajoy la quantitat assignada a les

Balears ha estat de 107 euros per habitant; la mitjana de totes

les comunitats autònomes durant aquest darrer període se situa

en 238 euros per habitant.

Aquest és, senyors i senyores diputats, molt per damunt i

sense entrar en un detall excessiu, el context en el qual ens

trobam, el punt de partida que ens trobat dia 3 de juliol en

entrar a la conselleria, i en el qual ja hem començat a treballar

des del minut 1 de forma responsable i amb rigor per tal de
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donar resposta a les necessitats de les persones, de la

ciutadania, seguint els elements bàsics del full de ruta que

dimana de l’acord de governabilitat signat entre les forces

progressistes que formam part d’aquest govern i que li donen

suport. Precisament a la primera pàgina d’aquests acords es pot

veure o es pot llegir que la situació no és fàcil perquè vivim

moments d’emergència social i els recursos són limitats, alhora

que les xifres macroeconòmiques no van acompanyades de les

millores de les condicions de vida. I en un altre apartat es fa

esment que l’objectiu principal serà el retorn del benestar i la

seguretat a tota la gent que ha patit les conseqüències d’una

crisi econòmica que no havia creat. 

Les mesures incloses en aquest document programàtic amb

què tenen a veure les mesures de caràcter econòmic són gairebé

totes, però les referides més concretament a l’acció financera

del Govern sota la responsabilitat d’aquesta conselleria

d’Hisenda es poden trobar en un epígraf que diu “Un nou acord

per al marc institucional i autonomia financera de la comunitat

autònoma”. És aquí on s’insta al replantejament de la relació

amb Madrid en tres grans eixos: el finançament i la

sostenibilitat financera, la insularitat i la competitivitat. És aquí

on es defensa un nou model de finançament amb la inclusió del

principi d’ordinalitat, i es reclama el deute de les inversions

estatutàries que manté el Govern d’Espanya sense oblidar la via

judicial si és necessari. I també és en aquest apartat que es fa

referència a la necessitat de revisió dels costos d’insularitat en

el nou règim especial per a les Balears, un nou règim especial

que inclogui la cogestió aeroportuària amb la participació de la

comunitat autònoma, els consells insulars i els ajuntaments en

el consell d’administració d’AENA, tarifa plana per als nostres

vols entre illes, la compensació dels costos de la insularitat i

arribar a la mitjana d’inversions estatals en els pressupostos

generals de l’Estat. 

Com veuen, senyores i senyors diputats, aquest és un

mandat molt clar sobre els objectius que hem d’assolir en

aquesta conselleria, i emanen directament del conjunt de les

forces polítiques que lícitament formen la majoria d’esquerres

que clarament ha marcat el camí de canvi respecte de les

polítiques d’austeritat impulsades a les Balears durant la

passada legislatura.

Finalment el document dels acords de governabilitat acaba

amb un annex en què s’apunten algunes de les mesures

específiques que cal adoptar per a una fiscalitat, per a un nou

model econòmic, tot i tenir en compte la reduïda capacitat per

regular la nostra autonomia impositiva, acotada als tributs

cedits i als propis, que es consideri oportú posar en marxa;

deduccions fiscals per a l’IRPF i una major progressivitat del

darrer tram per introduir més pressió fiscal a les rendes més

altes; modificacions a l’impost de successions i donacions, al

de patrimoni i al de transmissions patrimonials, fetes totes sota

la mateixa premissa, és a dir, la de mirar de fer recaure aquest

major esforç impositiu sobre el segment de contribuents amb

les rendes més altes. Finalment el document programàtic de

govern també inclou la redacció d’un nou impost sobre estades

turístiques, previ debat polític i social, estudiant la seva

aplicació per provocar la menor afecció als residents de les

Illes Balears.

Així aquests són els fils conductors dels grans objectius del

meu mandat com a consellera d’Hisenda.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

No, no he acabat.

EL SR. PRESIDENT:

Ah, no ha acabat.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Perdó. He fet una pausa però no he acabat. Bé, queda un

poquet.

(Algunes rialles)

L’objectiu que tenen per endavant aquest govern i aquesta

conselleria quant a la nova política financera i econòmica de les

Balears és ambiciós. Ho és perquè proposa, abans de tot, un

canvi de paradigma, perquè l’objectiu no és simplement

quadrar un full de càlcul o sortir en nombres verds a una

estadística; el nostre objectiu són les persones, millorar

directament les seves vides, retornar-los els drets i les

prestacions socials que els han llevat, i procurar que, en

definitiva, el comú de ciutadans i ciutadanes pugui viure en

condicions de dignitat, igualtat i justícia social.

Acabam de dir que una de les prioritats fonamentals, per no

dir que la prioritat fonamental, d’aquesta consellera i del seu

equip serà la de poder augmentar recursos per a les Balears per

la via de la millora del sistema de finançament. Reforma del

sistema, posada en marxa d’un nou règim econòmic especial i

la millora de les inversions de l’Estat a les Balears són els tres

camins que hem de mantenir de lluita aquest període legislatiu,

però som conscients que aquests tres processos ens colAloquen

en una hipòtesi negociadora que impedeix el fruit immediat de

les gestions; el problema, per tant, se centra ara en els

pressupostos de la comunitat autònoma per a l’any 2016,

obtenir el suficient oxigen que permeti preparar uns comptes

reals i que puguin dotar les demandes dels ciutadans per al

progressiu retorn de les polítiques socials retallades durant els

darrers quatre anys. 

Per això hem demanat repetidament la flexibilització del

límit de dèficit per a Balears l’any 2016, previst en un -0,3%,

una demanda expressada ja el passat 8 de juliol en el primer

Consell de Política Fiscal i Financera, una demanda compartida

amb altres vuit comunitats autònomes, perquè creim que, en

conjunt, que el repartiment vertical dels objectius de dèficit que

l’Estat ha fet perjudica les comunitats autònomes, perquè ha

reservat la part més gran d’aquest dèficit precisament al Govern

central per pura conjuntura electoral en detriment dels territoris
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que com les Balears han quedat condemnats a l’incompliment

del límit de dèficit, com bé pot explicar l’anterior govern Bauzá

per al 2014 i com indica la previsió per a aquest 2015. I no

estam sols davant d’aquesta demanda de flexibilització del

dèficit; a banda d’aquestes vuit comunitats també (...) va

reconèixer que Balears és una de les cinc comunitats que té

complicat poder complir, fins i tot va demanar flexibilitzar o

aconseguir un dèficit..., perdonau, va demanar un progressiu

ajust del dèficit en vista a aconseguir-lo l’any 2018. Aquest

mateix matí hem assistit al debat i a l’aprovació d’una

proposició no de llei del Grup Socialista en aquest mateix sentit

per instar que el Govern central permeti a les Balears aquesta

flexibilització del dèficit permès el 2016 i fins al 2018. Ens

hauria agradat que hi hagués hagut unanimitat entre totes les

forces però no ha pogut ser. 

I com ja saben ja hem començat a treballar en el projecte de

pressupost de la comunitat autònoma per al 2016. Aquest

projecte tindrà com a eixos principals i essencials d’actuació

les polítiques socials centrades en la sanitat, l’educació, la

recuperació dels serveis socials, l’impuls de l’economia

productiva, el foment de l’ocupació, la recerca i la innovació,

la millora del medi ambient, el manteniment i la promoció del

sector primari. 

En política pressupostària ens marcam com a objectiu

primordial millorar el control de l’execució pressupostària, i

hem tingut també l’oportunitat..., també hem tingut

l’oportunitat de presentar i aprovar al Consell de Govern la

xifra global que representa el nostre sostre màxim de despesa

per al pressupost de 2016, 3.479 milions d’euros. Com bé

saben, en virtut de l’entrada en vigor de la nova llei de finances

aquesta consellera haurà de presentar aquest límit màxim de

despesa al Parlament pròximament, i serà en aquesta pròxima

ocasió quan m’ocuparé d’aquesta qüestió amb més profunditat

del que ho faré avui, si m’ho permeten.

Una segona línia d’actuació i línia principal de treball per

a aquesta legislatura, és primordial que el Govern reivindiqui

fermament un millor i nou model de finançament amb un

enquadrament on cap territori perdi posicions al rànquing de

riquesa després de fer la seva aportació a les arques comunes,

allò que deim principi d’ordinalitat, i la més que necessària

negociació i impuls d’un nou règim especial per a les Illes

Balears amb, la participació de tots els grups que garanteixi que

el cost d’insularitat sigui reconegut mentre que aquest objectiu

no sigui possible, que ha d’aconseguir recuperar totes aquelles

inversions estatutàries que no s’hagin consumat.

En aquesta línia ja hem començat a treballar, he mantingut

reunions diverses amb diferents agents socials i econòmics i

amb els diferents representants en matèria d’hisenda i

pressupostos dels consells insulars per tal d’aconseguir poder

fer un front comú en la reivindicació d’un millor finançament.

Alhora, des del consens de tots els grups que formen aquest

govern, i ja des del mes de juliol, instàrem el ministre

d’Hisenda i Administracions Públiques que reactivàs la

Comissió Mixta d’Economia i Hisenda entre Balears i Estat,

plataforma on s’han de reactivar i intensificar les negociacions

perquè les Illes puguin obtenir suficients recursos per donar

resposta amb qualitat a les necessitats més imperioses, com ara

les socials, les educatives i les sanitàries, sense deixar de banda,

evidentment, la resta d’àmbits.

Aquesta insistència al ministre Montoro i també al president

del Govern en la visita que realitzà la presidenta Armengol, el

passat 2 de setembre, ha donat ja els seus fruits i el passat

dimarts ja vaig rebre una cridada del ministre Montoro per

iniciar els tràmits necessaris, estam treballant conjuntament per

tal de poder reunir el més aviat possible la Comissió Mixta

d’Economia i Hisenda. Una feina per a la qual els vull plantejar

el suport i l’ajuda de tots els integrants de l’hemicicle, per la

qual cosa propòs fer una ronda de contactes amb tots els

portaveus o representants de cadascun dels grups parlamentaris

per poder treballar de forma conjunta aquest tema.

Dins aquest eix central, de millora de finançament, com he

dit abans, impulsarem un règim especial per a les Illes Balears

amb l’elaboració d’una nova proposta, amb contingut real que

corregeixi per a tots els costs d’insularitat i sobretot la dotació

pressupostària.

També vull manifestar que són molt importants i que no

deixarem de reclamar les inversions estatutàries pendents i la

reivindicació de més inversions de l’Estat mitjançat el

pressupost general de l’Estat en la base de la situació que he

dibuixat anteriorment.

Junt amb tot l’anterior el cercle no seria complet si no ens

proposàssim, i així ho farem, no deixar de perdre cap dels

finançaments externs com ofereix la Unió Europa en gestió més

eficient dels fons europeus, com per exemple el fons FEDER

i el Fons de cohesió dels quals s’han perdut gairebé en aquesta

darrera legislatura 20 milions d’euros. O també treballar el Pla

Juncker el qual també ha estat infrautilitzat per l’anterior

govern, a partir del qual es poden obtenir més recursos per a

aquestes illes.

Les eines necessàries per dur a terme tot aquest projecte de

millora de finançament, consideram que passa per la formació

i el manteniment d’un equip especialitzat de tècnics dins la

conselleria que pugui contribuir que sempre s’avanci cap a un

coneixement més concret de la matèria, i així siguem capaços

de presentar propostes de millora equànimes i robustes el

fonament de les quals sigui objectiu.

De la mateixa manera i de la mà d’aquest tècnic

especialitzat és interès nostre crear un consell assessor, un

consell d’experts en matèria de finançament, integrat per

persones de prestigi especialistes en matèria, tal com ja he

apuntat en alguna ocasió.

Aquestes són, senyors i senyores, en resum les línies de

treball de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques

en matèria d’hisenda. Jo i el meu equip quedam a disposició

per a qualsevol aclariment.

Ara sí que he acabat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió de la

sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
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parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o

observacions per la qual cosa es demana als portaveus si volen

una suspensió de la sessió o si podem continuar. Jo crec que

tots estam d’acord a continuar, veritat? Molt bé.

La consellera ha manifestat abans que volia contestar de

forma conjunta, per la qual cosa donarem la paraula als

diferents grups parlamentaris.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sr.

Antoni Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot, vull donar la

benvinguda a la consellera i a tot el seu equip i donar-li les

gràcies per aquesta prompta arribada a aquesta comissió.

Vostè, com tots els consellers d’hisenda... té la dificultat del

càrrec, un càrrec difícil i és un càrrec difícil quan es governa

amb el mateix partit, vull dir, quan es governa amb partits

diferents la dificultat encara augmenta, per tant..., és a dir,

mostram la nostra comprensió amb aquest fet, que vostè tindrà

una dificultat afegida durant la seva gestió de les arques

públiques. I açò em recorda una anècdota de Fina Santiago, i

com que també ara és al Govern va bé saber-la aquesta

anècdota, i ella en el Parlament sempre deia: jo firmava

convenis, etc., després si no es podien pagar era un problema

d’hisenda; que no li passi açò, és a dir, vagi alerta amb els

convenis que firmen les seves conselleries perquè després es

trobarà que no els podrà pagar.

Per tant, a partir d’aquí, entenent la dificultat que té com a

consellera, sí que hi ha algunes qüestions que a nosaltres ens

preocupen especialment. Una qüestió és el dèficit, vostè ja n’ha

rallat, enguany vostè ens ralla que poden acabar amb un dèficit

d’un 1,5%, no obstant això -i vostè ho sabrà- dia 2 de juliol es

va publicar un informe de la Intervenció general de la

comunitat autònoma on hi havia una previsió de dèficit d’un

1,01, per tant, aquí tal vegada ens podria explicar què ha passat

perquè la Intervenció general ens digui que la previsió de final

d’any era d’1,01, i ara vostès prevegin un 1,5, aquí hi ha una

qüestió que a nosaltres se’ns escapa, açò per una banda.

Una altra qüestió que també m’agradaria destacar quant al

dèficit és que la nostra postura -i en el debat d’avui matí també

ja ho hem dit- és intentar controlar el dèficit, no pot ser que el

Govern -i aquesta és almenys la sensació que tenim- hagi

abandonat aquest control del dèficit o aquest control de la

despesa. Per tant, fer-li entendre o... cridar-li l’atenció, en

aquest cas a vostè i al Govern, que és un tema prioritari anar

controlant el crèdit i anar controlant la despesa.

Una altra qüestió és el tema d’endeutament, vostè ha estat

molt hàbil perquè quan ha dit l’endeutament a 30 de juny, ha

dit 8.367 milions de deute bancari, a més a més 450 milions de

deute comercial, més 41 milions de no sé què, 136 milions... ho

ha comptat tot, però quan ha dit el deute de l’any 2011 només

ha comptat el bancari, 5.250, no ha dit res del deute comercial,

i tots recordam que hi havia 1.600 milions de factures pendents

de pagament de deute comercial els quals s’haurien d’afegir

també a aquests 5.250, amb la qual cosa ens anam a una xifra

de 6.850 milions d’euros de deute que hi havia l’any 2011. Per

tant, si hi havia 6.850 milions i ara n’hi ha 8.900, rallam

aproximadament d’uns 2.000 milions més d’endeutament.

I si a açò hi afegim que a l’any 2007 vostès varen heretar un

deute de 2.250 i la varen deixar en 6.850 rallam que vostès

varen incrementar l’endeutament en 4.800 milions d’euros i

nosaltres sí, també la vàrem incrementar, però només en 2.000

milions. De forma que -i és el que deia avui matí- el 60% del

deute que tenim en aquests moments el varen provocar vostès

en els quatre anys del segon pacte de progrés. Per tant, li volia

aclarir aquesta qüestió.

I l’endeutament -i ho deia avui matí- és una qüestió

prioritària, vostè ha dit que tenim un endeutament molt elevat

i és una qüestió prioritària perquè açò pot provocar que amb un

increment del tipus d’interès aquest deute... és a dir, el que

haguem de pagar d’interessos s’elevi molt. 

En aquests moments dedicam el 25% del pressupost a

amortització i a pagament d’interessos, uns 900 milions euros

cada any, aquest és el llast principal que tenen els pressupostos.

Si no haguéssim de tornar 900 milions d’euros, tindrien 900

milions d’euros per gastar en altres coses, és clar, tenim aquests

900 milions d’euros que hem de pagar d’amortització de deute

i d’interessos.

Per tant, és molt important que com més prest millor

puguem reduir l’endeutament, per tant, una pregunta que em

faig i també la feia avui matí és: quines mesures pensen fer per

començar a reduir l’endeutament, quines idees tenen perquè

aquest nivell d’endeutament que és elevadíssim poc a poc vagi

disminuint.

Crec que és molt important, tenim una sèrie de qüestions

d’aquí a finals d’any que poden provocar la pujada de la prima

de risc. Si la prima de risc puja el tipus d’interès

automàticament puja i si el tipus d’interès automàticament puja,

ara que tenim uns tipus baixos i ja ens costa pagar els

interessos, bé, de 8.000 milions o de 8.400 milions per un tipus

d’interès alt... el deute es pot convertir en una llosa que sigui ja

irreversible per a la nostra comunitat autònoma. Per tant,

aquesta reflexió li volia fer, que prengui consciència que la

situació d’endeutament és molt grossa i per tant aquí hem de

prendre mesures per intentar resoldre-ho.

Una altra qüestió que vostè també ha dit és que ara s’ha vist

obligada a fer uns bloquejos d’uns comptes.., bloquejar partides

pressupostàries és una qüestió comptable que sempre s’ha fet,

en tots els governs i en totes les legislatures s’han fet bloquejos

de partides pressupostàries, no és cap novetat, vostès volen

vendre com a una cosa extraordinària allò que és una cosa

totalment ordinària, habitual, normal i que és una mesura de

control de qualsevol pressupost. D’açò, fer entendre que no

podem pagar les nòmines i hem hagut de bloquejar uns

comptes, aquí hi va una distància infinita. 

A més, ha rallat vostè també de la carrera professional, jo

li diré, és a dir..., vàrem fer tres modificacions de crèdit per

poder cobrir precisament aquesta carrera professional, i li

donaré els números perquè els pugui comprovar: modificació

de crèdit 18000001905 de la carrera professional de gestió,
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203.000 euros; modificació de crèdit 18000001645, de

finançament addicional d’ib-salut de la carrera professional,

4.300.000, i la modificació de crèdit 3600000078, que són els

serveis generals, 1.055.000 euros. 

Les partides hi són, les partides hi són, els doblers hi són,

perquè no em digui que no tenen doblers, perquè hem passat de

pagar els proveïdors a 700 dies a pagar-ho ara a 45, és a dir, fa

quatre anys les tensions de tresoreria eren espectaculars -

espectaculars. Hi ha un informe de Sindicatura de Comptes de

l’any 2010 que diu que hi va haver en aquell any 500 milions

d’euros que no es varen poder pagar, que es varen deixar a

deure als proveïdors, i a partir d’allà es va anar acumulant

aquest endeutament als proveïdors. Ara pagam, aquest govern

paga a 45 dies, hi ha doblers, perquè si no hi hagués doblers no

es podria pagar a 45 dies. Per tant, açò és un punt positiu que

vostè hauria de reconèixer i que vostè hauria de tenir en

compte.

Finançament autonòmic, és un dels punts estrella d’aquesta

legislatura i n’haurem de rallar molt i estic content que vostè

ens digui que ens reunirà, perquè de fet hem presentat una

proposició no de llei per la qual instam aquesta qüestió, és a

dir, a obrir un espai de diàleg al Parlament on tots els grups

parlamentaris puguem ser-hi i puguem aportar les nostres idees

en aquesta qüestió. Crec que és un pas positiu i si el Govern hi

està d’acord per a nosaltres fantàstic poder aportar les nostres

idees.

I a més -i també en la mateixa línia- vostè rallava que el nou

finançament ha de ser amb el principi d’ordinalitat, perfecte,

nosaltres hi afegiríem encara més, el principi d’ordinalitat, és

a dir, qui més aporta que també rebi més, cosa que ara no

passa, també la descentralització dels ingressos, és una qüestió

de la qual també hauríem de rallar, és a dir, tal vegada haurem

de pujar el percentatge que en aquests moments rebem

nosaltres -diríem- dels impostos d’IRPF i d’IVA, tal vegada

hauríem de tenir més capacitat normativa en aquests impostos

i a veure de quina manera podem tenir una gestió més directa

d’aquests impostos. Totes aquestes qüestions s’han de plantejar

al si d’aquestes reunions que puguem tenir.

I m’ha sorprès, una altra qüestió, quan vostè es queixa del

sistema de finançament i ralla dels pagaments a comptes l’any

que ve que no sé què... i bé. Escolti, el finançament que tenim

és el que varen aprovar vostès, la Llei 22/2009, vostès varen

aprovar un sistema de finançament que en aquell moment

semblava fantàstic, que ens situava a la mitjana d’Espanya, que

fins i tot el PSM aplaudia aquí al Parlament i ara resulta...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, ... i ara resulta que aquest sistema de finançament no és

tan bo com semblava. 

Per tant, em queden altres qüestions com el REB i els

impostos que després ja en podem parlar, però sí que aquestes

qüestions que ara li planteig, les tengui en compte i en tot cas

ja em diu vostè què opina sobre aquestes qüestions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps, pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula l’Hble. Sr. Salvador Aguilera, per un

temps de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. També moltes gràcies a la

Sra. Consellera i a tot l’equip que l’acompanya avui. Aviat

començarem a parlar de pressupostos a les diferents comissions

i per tant, hi seran d’una forma més o menys presents durant

moltes setmanes en les diferents comissions i en el nostre

treball.

Fa una estona i aquest matí hem escoltat algunes xifres

macroeconòmiques en el plenari i en aquesta sala, i no entraré

a fer-ne una anàlisi exhaustiva, encara que ja ho han fet des del

Partit Popular. Des del nostre grup parlamentari volem fer més

present el vessant social en aquesta comissió, que ja ha fet

present també la nostra consellera.

Directament, la primera pregunta seria: quan té pensat obrir

l’Oficina Antifrau i quant creu que recaptarem a través

d’aquesta? Aquests recursos pensam, des del nostre grup

parlamentari, que els podrem destinar -i m’imagín que

compartim aquesta visió- a educació, sanitat i serveis socials,

per tant, tres pilars fonamentals que durant aquests quatre anys

hem vist com el PP hi feia front i no hi ha paraules per

descriure tot el mal que han fet.

També vull aprofitar aquest moment per parlar de la

necessitat de fer una auditoria ciutadana del deute per poder

determinar com s’han gestionat els diners públics i com s’ha

arribat a l’actual deute de quasi 9.000 milions d’euros. Per tant,

per a nosaltres, per al grup Podem, pensem que l’auditoria del

deute és necessària.

Paraules com malbaratament dels sous públics, corrupció,

xarxes clientelars, etc., han estat una constant als mitjans de

comunicació. La ciutadania no entén tot el que ha patit si no

són per a aquestes paraules i per a aquestes accions.

L’”austericidi” des de Madrid i des d’aquestes illes, per part

del PP, ha estat el dia a dia, esperem que això canviï realment

a partir d’ara amb el seu govern.

El segon punt important que volem destacar seria el sector

instrumental. Hem vist, a més a més aquests dies, els diferents

nomenaments en l’administració pública i que almenys

nosaltres des de Podem rebem que pràcticament no hi ha hagut

cap canvi, pensem que aquesta despesa extra per a tota la

ciutadania impedeix realment invertir en aquelles coses que són

realment necessàries o almenys tenim com a prioritàries les

forces que avui dia governam i en aquest cas li hem donat el

nostre suport. Pensem que les empreses públiques se’n duen

molts de doblers i s’ha d’intentar millorar aquesta inversió.
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Una altra pregunta respecte d’això seria: quines mesures ha

adoptat o pensa adoptar per reduir el sector instrumental? I si

sap o sabria quantificar quants doblers ens estalviaríem

eliminant totes aquelles fundacions, empreses semipúbliques,

etc., que durant molts d’anys hem vist com s’han creat al marge

de l’administració.

Una altra pregunta també que voldria... i canviant ja de terç,

seria: quin pla va articular o articularà el Govern per fer front

a aquest deute -ho torno a repetir, de quasi 9.000 milions

d’euros- que té la nostra comunitat? D’acord, per tant, pensem

que són xifres, però davant d’aquestes xifres s’han de prendre

mesures i per tant, li demanem quin pla pensa o articularà el

Govern.

Més preguntes i anem al gra, també li volem demanar al seu

equip i a vostè també quants doblers s’han pagat en concepte

de deute en interès en el que portem d’enguany? Torn a repetir:

quants de doblers s’han pagat en concepte de deute,

l’amortització pertinent i els interessos que van associats?

Dia rere dia veiem a la premsa mesures i informació que

realment... l’element econòmic i sobretot aquells que vivim o

seguim l’economia ens crida molt l’atenció, no? I una altra, i

faig ara una referència a la notícia que surt a Ultima Hora, i

també ho ha avançat ja el Sr. Camps, llegeixo textualment el

titular: “El Govern deberá pagar 860 millones a los bancos en

2016 para saldar deudas de Bauzá”. Repeteixo: “El Govern

deberá pagar 860 millones a los bancos en 2016 para saldar

deudas de Bauzá”. Jo voldria... si el seu equip sabria dir-me si

són 653 milions en concepte d’amortització i 207 milions

d’interessos, repeteixo: 653 milions en concepte d’amortització

i 200 milions d’interessos. Torno a repetir que és una font

d’Última Hora.

Davant aquestes xifres, idò, m’imagín que vostè i el seu

equip com pot fer front a aquestes xifres, no?

Hem vist com durant aquests anys les classes baixes i

mitjanes han patit l’estafa que hem viscut tots. A partir de quin

import entenem per rendes més altes a l’hora d’aplicar

l’increment en la imposició de l’IRPF? Vostè, és una de les

mesures que des del seu govern sempre està dient que es

pujaran aquelles rendes més altres, volem des del nostre grup

parlamentari, saber exactament el tram a partir del qual sofriran

aquesta imposició o l’increment pertinent.

També és una qüestió que ens crea molta alarma i pensam

que, com es diu en castellà, hacer encaje de bolillos en qüestió

pressupostària, aquests dies també el Govern ha anunciat que

bloquejarà 50 milions d’euros per pagar nòmines. Com pensa

quadrar els comptes el pròxim any davant d’aquest panorama

on veiem que no hi ha diners suficient per als treballadors?

Aquí queda una altra pregunta.

Més preguntes, i sé que és una bateria de preguntes, però

per a això vostè és aquí i el seu equip i a veure si ens pot

resoldre aquests dubtes. Un dels temes que durant anys hem

escoltat i ara ha tornat a ser present és el tema de l’ecotaxa o

impost turístic, podria dir-nos o quantificar els sous que es

podran recaptar via ecotaxa i si es podrà incloure en els

pressuposts del pròxim any?

Ja per a quasi acabar, també la setmana passada en aquesta

mateixa sala vàrem parlar dels fons estatutaris i, per tant,

esperem que el Govern faci el que calgui, i vàrem aprovar aquí

una proposició no de llei per realment instar el Govern a

recuperar i a intentar que realment aquests fons, fons que

durant anys no han arribat a les Illes, i especialment en el cas de

Menorca i Eivissa, es facin presents i s’inverteixin.

I ja per acabar, ara sí, tres qüestions molt importants: des

del nostre grup volem uns pressuposts socials, i això li

recordarem des d’aquesta comissió permanent i des de la resta,

l’educació, la sanitat, els serveis socials han de ser una prioritat

per a realment veure que aquest govern no té res a veure amb

l’anterior. 

Segon aspecte molt important, blindar els drets de la

ciutadania. Hem vist també durant aquests anys com molts de

drets de treballadors, de la ciutadania en general, amb les

polítiques del PP hem vist realment desastres, (...) ja no tenim

paraules per intentar descriure tot això. Pensem que el seu

govern, i entre tots, hem d’intentar blindar els drets de la

ciutadania.

I tercer, fer front a les privatitzacions, és escandalós, ho

denunciem des d’aquí i la ciutadania, veure com, el cas, per

exemple, de la radioteràpia en el cas d’Eivissa, i tants d’altres

temes, si realment volem una administració pública, si realment

volem uns serveis públics el seu govern, el nostre, realment ha

d’apostar per això.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Reus, per un temps de

deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, moltes gràcies. Benvinguda, Sra. Consellera. No

m’allargaré gaire perquè ja han sortit molts de temes els quals

no repetiré perquè m’adhereix a les solAlicituds d’informació

que s’han fet. En qualsevol cas, sí que tenia una qüestió, que he

entès, per la primera intervenció que ha fet, que no és el dia que

pertoca avui, tenia pensat demanar-li per la Llei de funció

pública que es va iniciar el procediment de redacció de

l’avantprojecte el passat 24 de juliol en el Consell de Govern.

Sé que avui no pertoca, però en tot cas ens agradaria saber en

quin estat es troba.

S’ha parlat del... bé, no em contesti avui si no pertoca,

tampoc no li estic... només volia fer constar que és un tema que

ens preocupa. S’ha parlat del tema de la carrera professional,

ens agradaria saber què suposa o què suposaria la carrera

professional, l’import total què suposaria la seva implantació

un any complet, és a dir, l’any 2016, per exemple, què

suposaria en milions d’euros aquesta implantació.

Què suposaria també, evidentment es tractarà de decisions

que s’hauran de prendre, però ens agradaria saber que es

quantificàs què suposaria, d’acord amb les previsions de
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l’Estat, fer efectiu el mateix increment que preveu l’Estat d’un

1% per als funcionaris, si seguíssim, diguem, el que ha previst

el pressupost general de l’Estat d’un 1% d’increment del sou

dels funcionaris. I també si ens pot quantificar què suposa el

25% de la paga extra que també l’Estat retornarà i saber, si es

decidís també fer efectiu, què suposaria econòmicament.

M’ha preocupat una cosa del que ha dit el Sr. Camps, que

la carrera professional es podia pagar perquè hi havia tresoreria

i es pagaven els proveïdors a 45 dies; bé, la tresoreria, una cosa

és que la tresoreria estigui bé i si la tresoreria està bé deu ser

per mor del Fons de liquiditat autonòmica, que es va traslladar

el deute a proveïdors a deute bancari, però això no té res a

veure, diguem, amb l’equilibri dels comptes. Evidentment, si

són 6, 7, 8 milions d’euros més enguany, són 7 o 8 milions

d’euros enguany que també s’han de comptabilitzar.

Ha parlat la consellera de les balances fiscals, unes balances

fiscals a les quals ja ha fet referència diverses vegades, la

consellera ha explicat que són 1.330 milions d’euros, el 5% del

PIB el que quantifiquen aquestes balances fiscals, jo, com he

dit sempre que he tengut ocasió, són unes balances fiscals que

nosaltres creim que estan totalment trucades i que són

totalment... no reflecteixen la realitat de les Balears, perquè

amb la metodologia que empren, que és la de càrrega-benefici,

no tenen... segueixen unes línies determinades que no tenen en

compte els ingressos, per exemple, que es produeixen per IVA

turístic, no els tenen en compte, els tenen en compte com si

fossin ingressos de tot l’Estat, no com si fossin ingressos que es

produeixen a Balears. Mentre que, evidentment, la despesa que

ens suposa a totes les administracions mantenir la maquinària

turística, per dir-ho de qualque manera, sí que hi són, per

exemple per parlar que els municipis turístics evidentment

tenen molta més despesa en policia que puguin tenir altres

municipis.

M’agradaria saber si la consellera veu viable, en tot cas la

inst que estudiï si es podria fer un càlcul propi per part de la

conselleria de la balança fiscal de les Balears, crec que seria

interessant de cara a obrir aquest debat, en el qual li donam

total suport i com a Grup MÉS evidentment participarem de

totes les iniciatives que suposin estudiar la millora del

finançament i estudiar la reforma del règim especial, però crec

que és interessant tenir dades reals i dades fidedignes del que

passa amb el finançament a les Balears. Crec que la conselleria

s’hauria de plantejar realitzar el càlcul, un càlcul propi, de la

balança fiscal de les Balears, amb una metodologia,

evidentment, que s’ajustàs més a la realitat de les Balears que

no la que ha emprat el ministeri.

Després, també s’ha parlat del deute, dels interessos que es

pagaran, que comentava el company de Podem.

Una cosa més concreta, el ministeri va anunciar el mateix

dia que es va aprovar el límit de dèficit del 0,3 i que va

anunciar també com pujarien també les entregues a compte dels

imposts, la participació autonòmica (...), la participació

autonòmic amb els imposts de l’Estat per al 2016, va parlar

també l’Estat que es preveia que baixàs el que es pagava

d’interessos per al conjunt de les comunitats autònomes en uns

2.900 milions d’euros, això ho va anunciar l’Estat en aquell

consell de política fiscal. Voldria saber si la conselleria té

calculat quin és l’impacte d’aquesta situació en els comptes de

2016, a veure si realment a les Balears ens suposarà una

disminució de la quantitat d’interessos que es pagaran.

Cal dir també que a la vegada que s’anunciava això

s’anunciava aquest augment de 7.000 milions per a les

liquidacions d’imposts, que hi ha un compte que és molt

interessant de fer: si un agafa què suposa passar del dèficit del

0,7 al 0,3, com ha dit la consellera, en el cas de Balears ha dit

que es tractava d’uns 111 milions, i en rebríem 108 més de

finançament, per tant, empatam, més o manco. Si un agafa les

dades del ministeri veurà que aquesta injecció de doblers a les

comunitats, per dir-ho de qualque manera, que no és que ens

regalin res, és segons el que ens pertoca per la recaptació,

suposa més de 7.000 milions, mentre que la retallada del 0,7 al

0,3 per al conjunt de les administracions de les comunitats

autònomes suposa 4.000 milions. Per tant, aquí tothom hi

guanya manco nosaltres, nosaltres quedam igual perquè

pràcticament totes les comunitats autònomes, excepte Cantàbria

i Balears empatam, mentre que totes les altres doncs si ha de

retallar 150 milions n’hi arriben 300, si n’hi ha de retallar 50

n’hi arriben 200, i aquí som els únics que tornam ser a la cua.

Bé, res més, per acabar, només dir que donarem suport a la

negociació i a la ronda de contactes que ha donat a conèixer la

conselleria per al tema de fer propostes per a la millora del

finançament; donarem suport al principi d’ordinalitat, que és el

que plantegen els acords pel canvi, sí que vull deixar clara la

nostra postura en aquest tema, i crec que el nostre objectiu a

llarg termini és aconseguir un concert econòmic per a les Illes

Balears que seria realment el que permetria tenir un

finançament digne, un concert econòmic solidari i amb una

quota de solidaritat, però seria la manera més justa de tenir un

finançament adequat.

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat, Sr. Reus? Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, té la paraula

l’Hble. Sr. Josep Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot, donar la benvinguda

a la consellera i als alts càrrecs que l’acompanyen. Vostè,

consellera, té el gran repte d’aquesta legislatura i el gran repte

d’aquesta legislatura és el nou sistema de finançament. Des

d’El Pi el que ens agradaria és que l’objectiu del nou govern

fos assolir un concert econòmic, perquè aquest pensam que

seria el sistema més adient per fer justícia financera a les Illes

Balears i sobretot per obtenir una cosa que no hem tengut mai

que és objectivitat i claredat en aquest sistema de finançament

que sempre ha estat fosc i que al final sempre ha estat

perjudicial per a les Illes Balears.

Ja ens conformam que l’objectiu sigui el principi

d’ordinalitat, almanco a curt termini ens podríem conformar, el

que passa és que ens crea molta prevenció que es digui una

cosa aquí, a les Illes Balears, i es faci i es digui una altra cosa

a Madrid. Concretament això ens crea preocupació per part

dels partits estatals, perquè és evident que els partits d’àmbit de
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les Illes Balears en aquest sentit, també és cert, ho tenim més

fàcil fer el mateix discurs a totes bandes.

Clar, aquí es parla de principi d’ordinalitat, es diu que més

capacitat normativa en els imposts, es diu que qui més paga

més rebi, ja hi estam d’acord nosaltres amb tot això, hi estam

absolutament d’acord, el que passa és que crec que els seus a

Madrid no hi estan gens d’acord, i aquest és un tema que

almanco jo vull constatar, perquè una cosa és fer discursos en

el Parlament, a la comissió, que només queda en el Diari de

Sessions, i una altra cosa és realment fer un combat polític

d’una qüestió capital per a les Illes Balears com és el

finançament.

En aquest sentit de fer aquesta batalla política tan important

del finançament, crec que té raó el diputat Reus quan li fa una

crida a utilitzar unes balances fiscals, diguem, que siguin més

coherents amb la realitat econòmica i financera de les Illes

Balears, perquè vostè sap perfectament, ho ha explicat un poc

el Sr. Reus, que el ministeri del Partit Popular només ha fet

públiques les balances fiscals amb un sistema de càrrega-

benefici; vostè també sap que el ministeri a altres èpoques ho

va fer amb les dues metodologies, és a dir, també amb la

metodologia del flux monetari, una metodologia molt més

favorable a les Illes Balears, molt més favorable en el sentit de

reflectir la realitat de la situació econòmica de 3.000 milions

d’euros, 14% del producte interior brut, que tenim de balança

fiscal negativa.

Per tant, crec que una de les tasques principals de la

conselleria en aquesta batalla també és fer pedagogia i també

és donar informació, i en aquest sentit nosaltres la convidam a

no quedar contenta amb la publicació de la balança fiscal del

ministeri del Partit Popular, i també, com deia el Sr. Reus, fer

els seus propis càlculs i constatar que hi ha altres metodologies,

diguem, absolutament contrastades per tots els experts, que

també són vàlides, que també s’han de tenir en compte i que

donen resultats encara pitjors per a les Illes Balears en aquest

sentit.

Sí que li volem donar l’enhorabona d’haver recollit la

proposta d’El Pi d’aquest comitè d’experts per al coneixement

de les propostes de millora que les Illes Balears han de

plantejar en aquesta negociació del nou model de finançament.

No ha dit res d’una proposta que també li vàrem fer a un

plenari sobre el Pla d’eficiència. Nosaltres entenem que la

comunitat autònoma i els consells insulars encara presenten

àmbits on es pot fer un estalvi, on es pot introduir una

flexibilitat, on es poden intentar traslladar funcionaris a altres

funcions més necessitades de ser cobertes i deixar buides

determinades àrees que ja poden estar cobertes per altres

administracions o per altres conselleries. Per tant, aquí hi ha un

pla d’eficiència que, en teoria, la presidenta va recollir la idea

i la va veure amb bons ulls, però vostè no hi ha fet cap

referència, i jo això li he de constatar perquè voldríem que la

seva conselleria lideràs aquest pla d’eficiència absolutament

imprescindible per intentar, com a mínim, quadrar els

pressuposts de l’exercici que ve mentre no arriba el nou model

de finançament, mentre no hi ha un canvi en el Govern de

l’Estat, etcètera. 

No ens ha dit res de la recaptació, voldríem saber com

evoluciona la recaptació, si hi ha, en teoria, alguns diuen que hi

ha una certa reactivació econòmica, de la qual nosaltres tenim

els nostres dubtes, però bé, si existeix això ha de tenir un reflex

en la recaptació i si té un reflex en la recaptació evidentment

els números sortiran més fàcilment per a aquest govern de les

Illes Balears. Per tant, voldríem tenir informació si la

recaptació té una evolució positiva o no la té.

Sobre la pujada d’imposts, nosaltres ja hem manifestat la

nostra oposició a aquesta pujada d’imposts. En general, pensam

que les Illes Balears no són de les comunitats autònomes que

tenen de les pressions fiscals més baixes d’Espanya, més aviat

el contrari, som de les comunitats autònomes que tenen les

pressions fiscals més altres d’Espanya. Per tant, afegir al banyat

no ens sembla que sigui el més intelAligent per ajudar a les

empreses, ajudar als treballadores, ajudar als autònoms a

reactivar l’economia i a tirar endavant els seus negocis i a

donar feina a les persones.

Sobre l’ecotaxa, que encara seria un impost que ens

podríem plantejar que fos possible sempre que hi hagués un

consens, sempre que fos finalista, sempre que es donassin una

sèrie de condicions sobre les quals vostè no ha dit res i que ens

agradaria que concretàs, si aquest impost està sotmès a alguns

condicionants perquè sigui una realitat o simplement

s’imposarà sí o sí, passi el que passi, s’assumeixi o no

s’assumeixi pel sector afectat. 

Sobre el deute també volem des d’El Pi constatar que no

deu ser casualitat que les comunitats autònomes més

endeutades siguin les pitjors finançades, això no deu ser una

casualitat. Per tant, jo quan sent determinats portaveus que

sembla que el deute es deu a una mala gestió i no a un factor

estructural, evidentment la mala gestió pot tenir una certa

influència, però també hi ha un element estructural molt potent

que no es pot menystenir i aquest factor estructural és el mal

finançament. Per tant, si nosaltres som els més endeutats és

perquè tenim un mal finançament, evidentment hi pot haver

millor gestió, pitjor gestió, hi pot haver errades, lògicament les

situacions mai no responen a un únic factor, sempre tenen una

explicació múltiple, però bé, el factor estructural del

finançament ens sembla que és essencial i que no es pot perdre

de vista.

I finalment la veritat és que no m’ha quedat gens clar això

de la carrera professional, no m’ha quedat clar, després de

sentir els portaveus i la consellera, si hi havia partida

pressupostària o no hi havia partida pressupostària. Ens

agradaria que s’aclarís adequadament.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Sra. Patrícia Font per un temps

de deu minuts.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 3 / 15 de setembre de 2015 27

 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Bona tarda. Gràcies, Sra. Consellera, gràcies per assistir a

aquesta comissió. Jo seré realment breu, molt breu, perquè

m’afegiré absolutament al que ha comentat el meu company

Antoni Reus, de MÉS per Mallorca. Coincidim absolutament

amb el que ell comenta, i com també comentaven la resta de

companys de grups parlamentaris evidentment, i vostè mateixa

ho ha dit, el problema d’aquesta comunitat és el mal

finançament.

Només tenc un parell de preguntes per a vostè. Quin és el

cost de les indemnitzacions per acomiadaments improcedents

al sector públic instrumental? Quins plans té per al finançament

dels consells insulars? I amb aquesta pregunta m’ha passat una

mica com a Antoni Reus sobre el tema la funció pública: jo li

volia demanar com es preveu fer la modificació de la Llei de

funció pública per eliminar el nivell 33, però entenc que potser

açò forma part d’una altra debat, una altra compareixença.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula

l’Hble. Sr. Pericay per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, Sra. Consellera,

per la seva venguda aquí, i molta sort, també, en la seva gestió.

Bé, jo el primer que voldria dir és una cosa que té a veure

amb una comissió anterior a la qual vaig participar, la que

vàrem tenir divendres passat i en què vàrem parlar de

l’aplicació de les noves tecnologies. Jo hauria agraït realment

disposar aquí de noves tecnologies quan he estat escoltant la

consellera, perquè crec que són coses que ens haurien resultat

realment útils per anar fixant -per exemple un power point- les

coses que ens anava dient. Ho dic perquè ja que l’altre dia ens

referíem..., en fi, al que hi ha de positiu en tot això, parlant de

qüestions telemàtiques i de les intervencions, també, de diputats

d’altres illes, etc., doncs tenguem en compte també, i

m’agradaria que constàs en acta, aquestes qüestions per a

comissions com aquestes, en què es manegen molts de nombres

i a vegades és útil poder-los fixar visualment mentre una

persona ens els va explicant.

Respecte de la seva intervenció hi ha moltes coses,

efectivament, que avui matí, i abans ja s’ha dit, hem comentat

en part en aquest plenari per la coincidència temàtica. Ara aquí

s’ha parlat un poc d’auditories del passat. Jo no és que sigui

contrari a les auditories, però crec que allò que realment és

preocupant en aquest moment més que passar comptes és veure

on ens trobam, on som i sobretot què podem fer amb el que

tenim. En aquest sentit també m’agradaria -coses que ja s’han

dit- aclarir un poc això de la carrera professional, que ja ho ha

dit un parell de portaveus també d’altres grups; saber què

pensen fer realment amb el deute, que també és una pregunta

que avui matí han fet, si té qualque pla, qualque estratègia. 

Balances fiscals. Els experts en aquestes qüestions, pel que

tinc entès, solen reconèixer que no hi ha realment un sistema de

càlcul, que n’hi ha molts, de sistemes de càlcul, i que un

d’aquests problemes que sovint tenim és justament que la gent

funciona amb sistemes de càlcul diferents; fa un moment el

diputat Melià s’hi ha referit, té tota la raó, depèn de la manera

com ho calculam, i això fa que hi hagi, per exemple, molta gent

que prevengui contra l’ús justament de les balances fiscals. Fa

poc que ha sortit un llibre d’un correligionari seu, el Sr. Josep

Borrell, que parla justament -un llibre que es diu una cosa així

com Los cuentos de las cuentas, si no m’equivoc, que té a

veure amb Catalunya però, vaja, que és perfectament aplicable

aquí-, en què per exemple recorda que un país com Alemanya,

amb una estructura federal, ni té balances fiscals, ni té cap límit

de deute, ni té tan sols cap principi d’ordinalitat en el seu

sistema de funcionament. Vull dir amb això no que,

evidentment, aquí no puguem tenir res de tot això, però sí que

no necessàriament ho hem de tenir com a sistema de càlcul i

com a mecanisme d’avaluació de quines són una mica les

relacions, en aquest cas, territorials entre diferents comunitats

autònomes aquí, entre diferents lander allà, i que a vegades són

coses que convé com a mínim recordar.

I la darrera cosa que volia comentar respecte del

finançament autonòmic, ho hem dit i ho hem redit, és que estam

contents tant de la creació d’una comissió d’experts en aquest

sentit, creim que és una bona, realment, iniciativa i que està bé

recollir-la, com també amb la voluntat general de consens en

aquest tema. Nosaltres participarem amb molt de gust perquè

també creim, i també ho record, que aquesta és una comunitat

que està mal finançada, que hi ha prou elements per creure

això, i que seria bo, sens dubte, que una proposta que pogués

sorgir d’aquí, d’aquest parlament, fos una proposta també de

consens, com en general qualsevol casta de proposta, però més

en una qüestió com aquesta que és realment cardinal, que és

una cosa que ens afecta a tots i que, per altra banda, ens hi

jugam, probablement, en gran part també, a part de molts altres

factors que hi poden concórrer com la bona gestió i unes

polítiques realment adequades, però ens hi jugam en gran part

també el benestar dels ciutadans d’aquesta comunitat durant els

anys a venir, aquests immediats a partir que això es pugui

renegociar, i els que venguin darrere.

Per tant això és tot el que volia comentar-los. Si algunes

d’aquestes coses me les pot contestar li ho agrairé infinitament.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula l’Hble. Sr. Andreu Alcover per un temps de deu

minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, president. Bé, el primer que volia fer era agrair a

la consellera i al seu equip la presència en aquesta comissió per

explicar els seus objectius en aquesta legislatura. La veritat és

que estic d’acord amb un parell que han parlat abans, en el

sentit que li ha tocat una conselleria difícil, per què ens hem

d’enganar?, vull dir que no és la conselleria més senzilla en

aquesta propera legislatura perquè els reptes seran molts.



28 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 3 / 15 de setembre de 2015 

 

L’avantatge de parlar darrer és que quasi totes les preguntes

que se m’havien ocorregut ja les han fetes; per tant no reiteraré

les preguntes i esperaré que la consellera contesti.

Així i tot encara en tenc qualcun. Quan he sentit el portaveu

del Partit Popular m’ha sorgit un dubte; he sentit un parell de

vegades el fet que... -és curiositat, eh?, tampoc no és...- però

sempre he sentit que el deute comercial que hi havia l’any 2011

eren 1.600 milions d’euros i que feia 750 dies que no es

pagava. Això vol dir que feia dos anys que no pagàvem a

aquest proveïdor, això vol dir exactament això, però jo sospit

que en el pressupost ja hi ha a un any 1.600 milions d’euros

que van a proveïdors. Per tant és absurd i no em quadra, i

m’agradaria que donàs l’opinió, perquè jo crec que és

directament una falsedat com altres que a vegades s’han dit.

Li agrairia també que pogués concretar una mica més el Pla

d’inspecció de frau fiscal que ens ha anunciat. Tendrà tot el

nostre suport en la progressivitat en els imposts, era quelcom

que dúiem en el programa electoral, a l’acord de governabilitat

també hi està reflectit, ningú no ens podrà acusar d’enganar, en

aquest aspecte sempre s’ha anat amb la veritat per davant. I al

final és el que hem dit avui matí en el plenari: és vera que no

està bé tenir dèficit, és vera que l’objectiu hauria de ser no

tenir-ne, però la situació és la que és, no és la que és en aquesta

comunitat, és la que és a tot Europa, si m’apura. És vera que a

un parell d’anys vista hem de tendir a convergir cap a

l’equilibri, que serà quan evidentment podrem començar a

parlar de reduir deute; mentre tanquem amb dèficit, Sr. Camps,

el deute malauradament amb tota probabilitat s’anirà

incrementant. Però per això aquesta legislatura serà clau perquè

no només hauria d’acabar aquesta legislatura amb l’equilibri,

d’acord amb tots els nombres tant d’Europa com de l’Estat,

sinó que a més sí el que hauria d’acabar és un nou model de

finançament, que no s’ha abordat aquesta legislatura però que

evidentment per a aquesta terra serà clau per al seu futur, no

només immediat sinó per al seu futur llunyà.

Aquí evidentment tendrà tot el nostre suport, des del Grup

Socialista i estic convençut que de la majoria de la cambra; jo

voldria pensar que el tendrà de tota la cambra, perquè amb

qüestions d’estat com aquesta no hauríem de jugar, i

evidentment estic d’acord amb el Sr. Melià, ningú no hauria de

tenir un discurs diferent a Madrid que aquí. Jo vull recordar

que el Partit Socialista sí que té dins els acords de Granada el

principi d’ordinalitat; per tant almanco a Madrid dèiem o deim

el mateix.

Vostè té un handicap amb els pressuposts de l’any que ve,

que seran difícils, i seran, entenc jo, els més difícils. Vostè ha

de fer compatible el que s’espera d’aquest govern amb la

realitat que s’ha trobat, amb el que realment es pot fer, i jo vull

recordar, però, que el pacte de governabilitat és un pacte de

tota la legislatura, per tant vull recordar que ningú ha de

preveure trobar en els pressuposts la totalitat de les mesures

previstes en el pacte de governabilitat, seria una

irresponsabilitat, i s’ha de prioritzar, evidentment.

Finalment tot el nostre suport també per reclamar a Madrid

el que no s’ha reclamat fins ara, o almanco aquesta legislatura,

i sense que sigui exhaustiu aquí n’he apuntades un parell: les

inversions estatutàries, la mitjana de les inversions dels

pressuposts generals de l’Estat, el sistema de finançament PAU,

un increment del finançament per càpita en sanitat i educació,

el programa operatiu 14-20 de fons FEDER, el Pla Juncker...

Al final és el que vostè ha dit, i ho ha dit molt bé, és a dir, no

pot ser que comunitats espanyoles amb el mateix nombre

d’habitants tenguin unes aportacions estatals sensiblement

superiors; aquí hi pot haver diferents maneres de calcular la

balança fiscal, com ha dit el Sr. Pericay, segur que n’hi ha,

segur que hi ha criteris, és evident. Jo li vull recordar que

Alemanya crec recordar que sí té principi d’ordinalitat per al

finançament dels lander, però bé, és una qüestió a part, però el

que sí és evident és que si una comunitat, que a sobre no és

insular, té el mateix nombre d’habitants, entenent que la

despesa d’una comunitat autònoma bàsicament va dirigida a

sanitat, educació i benestar social, és a dir, la despesa es fa en

les persones, no en les quarterades que pugui tenir una

comunitat per grossa que sigui, evidentment no hi hauria

d’haver una comunitat amb el mateix nombre d’habitants amb

un finançament sensiblement superior, independentment de la

balança fiscal. En això almanco hi hauríem d’estar tots d’acord

i per això sempre tendrà el nostre suport per reclamar a Madrid

el que consideram que pot ser just.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Per contestar té la paraula la Sra.

Consellera.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies a tots per les vostres intervencions i aportacions, i

per recollir també aquest oferiment que feim de treballar junts

pel sistema de finançament, que com hem expressat en diferents

ocasions és la prioritat d’aquest govern i que aquestes illes ja

no poden deixar passar ni un minut més sense atacar aquest

tema, tot i que vull començar dient que el model de 2009 va

suposar una millora qualitativa perquè vàrem arribar a la

mitjana de finançament, la gestió que es fa ara del model des de

Madrid no és justa, no és transparent. Jo li pos un exemple: per

les bestretes de 2016, com ha explicat també el diputat de

MÉS, el Govern d’Espanya ha jugat a fi que el que ens

avançaven en finançament compensàs la baixada de dèficit i

Balears quedàs igual en recursos per part de l’Estat, i sobretot

sorprèn que en temes d’IVA una comunitat autònoma que quan

vostè passeja pel carrer veu ple de turistes, veu que està

creixent, que de fet els indicadors diuen entre un 3% i un 4%

que creixerà Balears l’any que ve, la recaptació per a l’any que

ve d’IVA baixa, segons les previsions de l’Estat en

avançaments, en bestretes, quasi un 10%. Clar, això ens ho

compensarà d’aquí a dos anys, o sigui, el model no fallarà, però

evidentment nosaltres necessitam aquests recursos ara. Per tant

el model és millorable, i això nosaltres ho reconeixem. O sigui,

el model de 2009 va suposar una millora, però evidentment

hem de seguir fent feina quant al model.

Mentre el model de finançament no millori i no hi hagi una

millora en finançament és molt difícil reduir el deute d’aquesta

comunitat d’una forma més intensa. O sigui, a nosaltres ens
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preocupa molt aquest deute, sobretot aquest deute que ha

incrementat aquests darrers anys i que ens ha deixat el Partit

Popular, perquè és veure que el deute comercial l’ha convertit

en deute financer i per tant estam igual. O sigui, després de

totes unes retallades i una política d’austeritat que tots els

ciutadans han patit no hem vist que el deute minvàs, al contrari,

estam a un 30% del PIB, quasi, incomplim els objectius que ens

marca l’Estat. Per tant les polítiques que s’han portat a terme

no han justificat el sanejament de la comunitat autònoma, al

contrari. Llavors pensam que mentre el sistema de finançament

no millori és difícil reduir el deute, tot i que nosaltres farem

feina, si es pot refinançar o si alguna millora en els tipus

d’interès es pot aconseguir.

Quant al model de finançament i totes les propostes que hi

ha hagut, nosaltres sí que pensam que el que s’ha de fer és

partir de zero, o sigui, no s’ha de reformar el model que hi ha

sinó partir d’un..., borrón y cuenta nueva, que diguem, i

assegurar que tots els serveis bàsics de totes les comunitats

estiguin igualment finançats; després les millores que cada

comunitat pugui fer ja les finançarà ella o ja veurem si el

sistema ho pot permetre, però com a mínim assegurar no

reformar l’antic sinó partir de zero. Això evidentment el tema

de les quotes o del concert econòmic com tenen Navarra i el

País Basc seria allò ideal, però entra jo crec en un debat

territorial de reforma de la Constitució, crec que hauria d’anar

lligat per aquí, i si això s’obre idò nosaltres també hi serem.

Però evidentment el que nosaltres de moment plantejam és que

ens asseguri un finançament mitjà dels serveis bàsics, sobretot

educació i sanitat, que són les competències que han vengut

més mal finançades des de la transferència i això arrossega,

aquest dèficit arrossega el nostre sistema de finançament, que

tot això almanco es pugui compensar.

I he dit en altres ocasions que està bé ser solidaris, però fins

a un cert punt. O sigui, el model de finançament actual no

permet la solidaritat..., o sigui, és insolidari amb els ciutadans

de les Illes Balears des del moment que han de patir aquestes

retallades o aquest dèficit a què alguns partits han conduït amb

retallades, com ha passat la darrera legislatura.

Quant al deute, crec que m’heu demanat, que havíem pagat

enguany estam al voltant dels 800 milions d’euros, és el que

està previst en els pressuposts; evidentment la partida

d’interessos pot anar variant, perquè així com va variant també

el mercat va baixant, però la previsió o el que està pressupostat

són uns 800 milions d’euros cada any el que estam pagant entre

deute i interessos. No és la xifra ajustada, si de cas la hi puc fer

arribar, però és la xifra més o manco, més o manco bastant

aproximada.

Els pressuposts de 2016 evidentment reflectiran aquest gir

cap a l’esquerra que la comunitat ha demanat, que els ciutadans

han demanat, però també és vera que haurem de prioritzar el

que l’acord de governabilitat diu en aquests quatre anys.

Nosaltres això, donada la situació que hem heretat del govern

anterior, i jo diria que al govern anterior el que li atribuiria és

la manca de reclamar més recursos per a Balears, crec que això

sí que ho podem atribuir en veu molt alta, jo crec que el govern

anterior no ha reclamat amb prou força més finançament, els

1.200 milions d’inversions estatutàries que ara tendríem més

(...) cofinançades, ens alliberarien molt de la pressió que suposa

aquesta manca de finançament, moltes coses estarien fetes o

podríem millorar recursos per altres coses. Per tant jo crec que

això sí que ha estat una negligència del govern anterior, aquest

tema. Després no treballar el REB també ha estat una altra

negligència; o sigui, el període transitori per a les inversions

estatutàries va acabar el 2014, som a l’any 2015, a punt de

començar el 2016, sense tenir cap estudi, a la conselleria no hi

ha cap estudi ni cap feina feta per a un règim econòmic especial

i, si hi és, idò qualcú se l’ha emportat perquè no l’ha deixat.

Per tant jo, bé, tornant a allò inicial, agraesc l’oferiment o

l’acolliment de l’oferiment que heu fet, i a part de la comissió

d’experts que hem anunciat jo vos agrairia que ens anàssim

reunint, m’oferesc per reunir-nos a la conselleria amb un

representant de cada partit per anar treballant aquesta propera

reunió que tenim, per exemple, amb el ministre Montoro que

serà aviat, per treballar ja el sistema de finançament, fer

propostes i també tot el tema d’inversions estatutàries, REB,

que jo crec que aquí tots coincidim. Sí que potser en el model

de finançament hi haurà d’haver diferents propostes, però és

vera que també ens dona suport un grup d’experts que també

ens ajudarà a definir aquesta proposta.

Quant al dèficit que al Sr. Camps li preocupa o no entén

molt bé per què la comunitat ens va deixar..., a l’informe de

l’interventor diu un 1,1 i acaba essent un 1,5 la previsió, bé,

primer he de dir que l’AIReF, que es una autoritat objectiva,

independent, i que és molt fiable jo crec per tots, diu que

Balears està entre l’1,3 i l’1,7, i a una darrera reunió que vàrem

fer recentment ja ens va dir que ells ja preveien un 1,5, tal com

nosaltres havíem previst. Com arribam a aquest dèficit, abans

de començar a fer res? Bé, quan hem estudiat i hem analitzat

els comptes ens hem trobat unes indemnitzacions que pagam

d’uns acomiadaments que en teoria eren per millorar

l’eficiència de l’administració, del sector instrumental, al

voltant de 10 milions d’euros, unes sentències signades però

evidentment no dotades de pressupost perquè ja ho arreglarà el

proper govern, ens hem trobat unes nòmines no cobertes, i ara

entraré en la carrera professional, com m’heu demanat,

aprofitaré per contestar.

Els mesos d’abril i maig hi va haver uns acords sindicals i

es va fer una modificació, o dues o tres, crec que eren dues, de

crèdit per dotar en total uns 7 milions d’euros, crec, la carrera

processional, tot i que he de dir que l’any 2015 la carrera

professional ja costa 20 milions, si no se suspèn, amb el que ja

du pagat, eh?, i l’any 2016 31, quasi 32 milions, tot i que l’any

2016 no és completa, sinó que per exemple administració

general acaba l’any 2017, i darrere l’administració general

vénen entitats públiques, etc., i per tant tenim un cost encara

superior per als anys progressius, o sigui és important la

despesa que hi pot haver amb això. En relació amb la carrera...,

per tant sí que és vera que hi havia una modificació de crèdit,

però des del moment en què falten recursos per pagar les

nòmines, com hem dit, que falten, pel que hem estudiat, 50

milions d’euros per a salut i educació, és difícil pensar que

aquesta modificació de crèdit estigués ben justificada, ben

fonamentada. És vera que l’expedient pot ser legal, que està

subjecte a la Llei de finances tal com estableix, però és veritat

que si un govern que preveu governar tot l’any sap que no li

basten els recursos per acabar l’any i pagar com a mínim les

nòmines, no hauria fet aquesta modificació de crèdit i no hauria
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adoptat aquest acord si no fos perquè venien eleccions i havia

de guanyar una pau social que havia estat restant durant els

darrers quatre anys amb retallades al personal i als funcionaris.

Per tant, mal negoci per a la comunitat, que el varen deixar per

als propers o, per si guanyaven, no sé com ho solucionarien,

però un problema varen deixar a la comunitat autònoma en

aquest tema. 

Per això nosaltres hem decidit ajornament temporal perquè,

a més a més, el Govern d’Espanya, sense consultar ni donar

més recursos, com ja hem comentat, ha aprovat o ha decidit

retornar aquest dret que havia retallat l’any 2012, l’any 2015 i

l’any 2016, ha decidit retornar la paga extra. Molt bé, és un dret

que tenen els funcionaris i nosaltres hi estam d’acord, igual que

no hi estàvem d’acord quan es va retallar perquè, com hem dit,

tantes retallades no varen dur a bon port, tampoc. Llavors el

25% de paga extra serien, suposarien uns 15 milions, si és que

decidim o podem pagar, perquè tenim, com he dit, dificultats,

i per a l’any 2016 són, entre la paga extra, el 50%, retornar-la,

i l’1% són 50 milions. Feis nombres. Ens han deixat amb

dèficit, ens han deixat 86 milions de marge, quasi 87 milions de

marge, però 50 se’n van darrere la pujada del capítol 1, que els

funcionaris es poden merèixer, o es mereixen, però que l’Estat

ha decidit que les comunitats, endavant, però no ha donat més

diners. Llavors això també és una deslleialtat del Partit Popular

de Madrid, que sí que s’ha reservat per a ell el compliment del

dèficit, s’ha deixat un marge folgat de dèficit per poder fer

aquest tipus de promeses, però que les comunitats autònomes

s’arreglin com puguin.

Bé, per això el dèficit que vostè deia de l’1,1 també és

difícil pensar que la Intervenció això que deia ho pogués

complir quan en el mes de maig ja dúiem el 0,48 de dèficit, el

70% d’aquest 0,7. És molt difícil pensar que si el mes de maig

ja duim un 0,48 de dèficit a final d’any, si feim nombres

progressius o una regla de tres no ens quadra, sobretot quan a

final d’any sol incrementar-se el dèficit per ajustos comptables,

etc.

També què ha duit a aquest dèficit? Idò ens hem adonat que

hi ha 20 milions de fons europeus que s’han perdut o que s’han

gestionat malament aquests quatre anys, un altre forat; uns

ingressos que es preveien recaptar i que no s’han recaptat, com

conveni de carreteres, hi havia uns 80 milions d’un conveni de

carreteres que el Partit Popular havia aconseguit amb una

esmena introduir l’any 2013, l’any 2012, en els pressuposts

generals de l’Estat, però que després s’ha oblidat, any rere any,

de gestionar i que arribassin. L’any 2015 falten aquests 80

milions d’euros, per tant un altre forat que no ens va contar la

Intervenció o el conseller en el moment de fer el traspàs i que

no devien estar dins aquest 1,1 que va preveure a l’hora de fer

el traspàs o d’explicar que acabaríem amb un 1,1. Per tant l’1,5

en aquest moment és més que possible i ja li dic que només ho

deim nosaltres sinó..., quan hem analitzat bé els comptes, i

també ens ho diu l’AIReF amb l’estructura que té Balears de

finançament, amb l’estructura que té de despesa, etc.

Quant a les balances fiscals, bé, abans d’entrar en balances

entrarem en el Pla d’eficiència i modernització que m’heu anat

demanant. Crec que la presidenta ho va anunciar la setmana

passada, ja, i és així, nosaltres farem un pla d’eficiència i

modernització de l’administració on inclourem el sector

instrumental que el demanava el Sr. Diputat, però no ho farem

de la manera que s’ha fet, evidentment, retallant de qualsevol

manera, acomiadant personal i ara 10 milions de cost per

readmetre o per indemnitzar aquest personal, o sigui que la

mesura d’eficiència no sé on és. Altres mesures d’eficiència que

s’han fet, o de retallades, millor dit, que no han comportat

eficiència aquesta darrera legislatura és la manca de

manteniment en infraestructures: depuradores que hi ha uns

dèficits monumentals en manteniment, que ha estat que aquests

quatre anys no hi ha hagut manteniment, una retallada, un

estalvi que ara ens costarà més car; en tema de colAlegis... O

sigui, puc fer una llista de coses que crec que ens costarà molt

més car ara a la comunitat autònoma arreglar que si haguéssim

anat invertint a poc a poc. Però això suma al dèficit, com també

dèiem.

Estava amb el Pla de modernització. Nosaltres el lligarem

amb temes d’innovació, d’eficiència..., l’eficiència la lligarem

amb temes d’innovació, amb temes de transparència i d’ètica

pública. Estam elaborant un pla des de la nostra conselleria

ajuntant les dues potes que tenim, hisenda i administracions

públiques, que ens ho facilita, juntament amb la Conselleria

d’Innovació i de Transparència, per treballar un pla d’eficiència

que evidentment estam començant a treballar i que comportarà

mesures d’estalvi i d’anàlisi d’on hi ha possibles bosses

d’ineficiència, però també millora de l’administració que tant

és reclamat per la ciutadania, sobretot també invertint en

innovació, com s’ha assenyalat aquí, que fa molta falta.

Tema de balances fiscals. És veritat el que heu dit i crec que

ho hem explicat algun cop. Les balances fiscals així com les

calcula el ministeri reflecteixen aquests 1.300 milions que

Balears aporta, i hi ha altres estudis, ja hi ha altres sistemes o

altres metodologies que aporten encara..., aquest dèficit encara

és pitjor. No sé si tenim mitjans a Balears per poder-ho

analitzar. Jo els he de dir que quan he arribat a la conselleria he

quedat sorpresa de la manca de mitjans de determinats

departaments per poder fer determinats estudis o determinats...,

per exemple, en sistema de finançament ens falten mitjans,

però, bé, és vera que amb un comitè d’experts i també amb

alguns funcionaris ho treballarem. Però sí que des de

l’IBESTAT això és un tema que es pot mirar i, bé, prenc nota,

perquè és interessant l’aportació. Però només serà per rebatre

les dades que ens dóna el ministeri quan les publica, i que

evidentment crec que segons la metodologia que adoptem

reflectiran encara un dèficit major per a Balears.

Insistesc en el sector públic instrumental. El sector públic

instrumental fa falta per a determinades..., el que hi ha no tot

està malament, ni tot està... Pel poc que conec hi ha coses que

hi ha de ser, ha d’existir el sector instrumental. És vera que es

pot racionalitzar, és vera que sempre s’ha emprat per colAlocar

fàcilment empleats públics, però això ja ha començat a canviar

des de la darrera legislació que s’ha fet, i nosaltres hi farem

feina en aquest sentit d’Administracions Públiques, tot i que ara

no sigui..., però bé, té relació amb l’àrea d’hisenda, per

racionalitzar el sector públic; fins i tot no descartam..., és vera

que encara no estam en condicions d’anunciar-ho, però crear

algun ens instrumental que generi economies d’escala i més

eficiència per executar els temes que s’hagin d’executar en

aquesta comunitat.
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Quant a l’ecotaxa, millor dit, l’impost sobre estades

turístiques, el seu nom és el correcte, ecotaxa és un nom

comercial o un nom d’una altra època, jo diria, sabeu que

l’acord de governabilitat, igual que inclou altres mesures

fiscals, l’inclou, i està clar que es posarà en marxa. Nosaltres ja

hi feim feina des de la Conselleria d’Hisenda i des de la

Conselleria de Turisme també s’hi està treballant. Estam amb

un pla de feina que d’aquí que facem els pressuposts sí que

podrem tenir més clara la xifra que s’hi pugui incloure i quan

es cobrarà. El que nosaltres sí podem saber és que dependent

del període o..., una temporada sencera, les estimacions que

feim és que una temporada sencera de l’impost pot ser entre 50

i 80 milions d’euros; tot depèn de quina tarifa acabem posant,

si diferenciam temporada alta i temporada baixa, i exoneram els

nins..., o sigui, tot això és un tema que ara nosaltres estam

treballant i que acabarà determinant la xifra, però que aquesta

llei confiem que entri aviat al Parlament i per tant dins el

pressupost 2016 hi serà, igual que ja és dins el límit de despesa

no financera que l’altre dia el Consell de Govern va aprovar,

que properament en el Parlament en parlarem i ja vos podrem

donar més detalls, però sobretot és un impost que s’hi està

treballant perquè l’any 2016 s’apliqui, almanco enguany, ja a

finals d’enguany o a principis de l’any que ve es pugui anar

aprovant la llei, i tot d’una que es pugui s’apliqui. Però més

detalls, no n’hi ha, perquè s’hi està fent feina.

Quant a la resta de mesures fiscals que nosaltres hem

plantejat, són unes mesures que estan a l’acord de

governabilitat, jo crec que tots el coneixeu perquè està publicat,

i són les mesures que hi ha a l’annex final, i no són més que

aquestes, en principi, però són unes mesures molt potents quant

a redistribució de renda, que és el que les forces o els partits

d’esquerra creim, una redistribució de la renda i figures més

progressives, en impost de transmissions, en impost de

patrimoni, en IRPF, i també en impost de successions.

Evidentment sí que ja sabeu que el que nosaltres puguem

modificar de figures pròpies no genera un gran volum, o sigui,

el volum de recursos que ve a aquesta comunitat ve pel que

puguem aconseguir de Madrid o del sistema de finançament, i

crec que és aquí on hem d’empènyer i aquí on hem de fer força.

Aquestes mesures fiscals jo entenc que determinats partits facin

demagògia i diguin que..., bé, no ho entenc ni ho compartesc,

millor dit, que diguin si tocarem els sectors econòmics, o

perjudicarem les classes mitjanes... Nosaltres no hem dit això

en cap moment, precisament hem dit que recauran damunt les

capes més altes i que seran progressives, i és una redistribució

de la renda, i que la recaptació que pot venir per aquesta part

no es veurà a la comunitat autònoma ni és per aquí on anam.

Nosaltres recollim un acord de governabilitat amb unes idees

que tenen uns partits d’esquerres de redistribuir millor la renda,

i això són aquestes figures el que representa.

Quant a mesures fiscals no puc donar més detalls perquè hi

estam treballant, hi estam treballant amb la directora de

l’ATIB, na Maria Antònia Truyols, que és aquí, i amb el

director general de Pressuposts, estam fent diferents escenaris,

diferents possibilitats, estam comparant amb altres comunitats

autònomes, que és vera que Balears té -també ho diu l’AIReF-

té uns impostos relativament elevats, però és vera que

Extremadura i Catalunya són comunitats que tenen pressió

fiscal encara més elevada. Nosaltres estam mirant diferents

escenaris, diferents estimacions, i no estic en disposició de

contar els detalls de com aniran aquestes mesures, sí les que he

anunciat, que són les mateixes que són a l’acord, són les

modificaran, però encara crec que queden uns mesos per poder-

hi treballar i per poder-vos informar, perquè encara no hem

presentat el projecte de pressuposts, que és on recolliran

aquestes figures impositives.

I després, per no deixar-me preguntes, quant a l’Oficina

Antifrau, jo crec que..., bé, sé que s’està treballant a nivell de

les conselleries de Presidència i de Transparència estan

treballant en això; per tant no sé quina quantitat econòmica

podrà comportar, perquè s’està elaborant, no sé si està en forma

de llei per crear un organisme o quin format se li donarà,

perquè sé que s’està treballant en això.

Quant a l’auditoria ciutadana de deute, bé, el deute és el que

tenim, el que ja hem contat, i si podem esbrinar alguna cosa

més..., però sí que tenim la informació, però sí que el deute va

ser en aquell moment que es va concertar per finançar a caixa

única el que s’havia de finançar, i si vostès el que pretenen és

saber si aquest deute va finançar un Palma Arena, o un Palau de

Congressos, o alguna operació de corrupció ho tenim difícil de

saber, però sí que és veritat que la corrupció que hi hagi pogut

haver a Balears està en aquest deute, i tots sabem d’on ve

aquesta corrupció, i per això ara a aquest govern que està al

front crec que d’això no se’l podrà acusar.

I no sé si em deix qualque cosa més... Sí. Quant al que

m’heu demanat de finançament de consells insulars, hi ha una

llei de 2014 que es va aprovar, i que entenem que l’hem de

posar en marxa i veure com funciona, i en tot cas ja veuríem si

ens hem de replantejar... Sí que suposa alguna millora de

recursos; fins i tot recull que les millores fiscals que pugui fer

la comunitat autònoma repercuteixin en alguna mesura en els

consells insulars.

I quant..., no és objecte d’aquesta comissió, però sí que

tenim previsió i ja s’ha anunciat de reformar la Llei de funció

pública pel tema del català i pel tema del 33, i en això estam

treballant i s’anirà informant a mesures que es concreti més,

però que sí que sapigueu que és una de les principals o de les

primeres modificacions de la Llei de funció pública que

entrarem o que farem o proposarem al Parlament des del

Govern, és aquesta, pel tema del català i pel tema del 33.

I crec que no em deix res, si qualcú troba que em deix res...

Bé, en definitiva, per concloure, la nostra conselleria té dues

prioritats fonamentals, jo diria, una és obtenir més recursos

perquè aquesta comunitat autònoma pugui fer aquest gir social

que li ha demanat la ciutadania; no creim que les retallades

fetes de la manera que s’han fet hagin comportat eficiència, en

tenim molts d’exemples i crec que n’he enumerat algun; per

tant aprofit per recordar-ne un altre: les inversions estatutàries

que es varen deixar de reclamar es varen perdre doblers en

inversions en el tren, electrificacions de tren de Sa Pobla o

Manacor podrien estar fetes, i no estan fetes perquè les

inversions estatutàries no es varen acabar de negociar, o fins i

tot d’alguna inversió executada no es va obtenir el recurs que

ja estava gastat; per això l’eficiència no s’obté de la manera...,

o les retallades que hi ha hagut aquesta passada legislatura,

l’austeritat no ha comportat una millora de l’eficiència, això és

el que volia dir, ni una millora dels recursos.
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Com deia aquesta conselleria sí que té el mandat i la

prioritat d’obtenir més recursos, i en això vos puc assegurar que

tot el meu equip i jo farem feina i ens romprem les banyes

perquè així sigui, perquè creim en els serveis públics, creim que

s’ha de millorar l’estat de benestar i no es pot renunciar a

perdre tot el que s’ha aconseguit aquests darrers anys. És vera

que moltes coses es poden fer amb unes millores d’eficiència,

introduint innovació, i es poden aconseguir estalvis, però no es

pot renunciar ni una gota a l’estat de benestar, ni als pilars de

salut, de sanitat i serveis socials que s’han aconseguit, i per tant

aquesta conselleria treballarà, com vos he dit es romprà les

banyes, per aconseguir més recursos, per gestionar millor

aquests recursos, per fer aquest rescat de les persones i aquest

gir social que demana la ciutadania.

I amb això jo crec que ja ho he dit tot.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Idò passam a torn de rèplica.

Començam pel Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.

Camps per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, ningú no va

dir que seria fàcil, ningú no va dir que aquesta legislatura

econòmicament o a nivell de pressupostos i d’hisenda seria

fàcil. Però sí que seria molt més fàcil que fa quatre anys, perquè

fa quatre anys ens debatíem a acabar amb un nivell de dèficit

d’un 6%, i ara ens debatem a veure si podem arribar a un 1,5 o

a un 1,6. Les distàncies són enormes. Fa quatre anys teníem

factures amb més de dos anys, que no es pagaven, i ara les

factures es paguen de mitjana a 45 dies. La situació és molt

diferent, vostè ha heretat una situació molt millor que la que hi

havia fa quatre anys. I enguany vostè ha dit que haurem de

gastar més en açò, en allò, en allò altre...; bé, però enguany

també tindrà 40 milions més de pagar menys interessos del

FLA, tindrà 40 milions més d’un increment previst de

recaptació d’impostos propis perquè precisament l’economia va

millor, i tindrà 36 milions més del finançament autonòmic, 116

milions més que també ha de tenir en compte, no només ha de

dir el que haurem de gastar de més sinó que també ha de tenir

en compte que també tenim una sèrie d’ingressos que ens

ajudaran.

I una altra qüestió, també, que vostè diu que van haver de

bloquejar partides, si la carrera professional, que no teníem

doblers per pagar les nòmines o que no hi havia partida per

pagar les nòmines, però clar, l’altre dia sortia anunciat que

tindran 350 docents més en aquest curs, que em sembla molt

bé, però, escolti, aquests 350 voldran cobrar la nòmina cada

mes, i per tant no assumeixi sobre el Partit Popular una despesa

que en tot cas és una decisió seva i particular que comencin

aquest curs 350 professors més.

Una altra qüestió que també em sembla que hem d’aclarir.

Deia el Sr. Aguilera: “860 milions para saldar deudas de

Bauzá”; no, no, no; el 60% d’açò és para saldar las deudas de

Antich, el 60% d’aquests milions, i en tot cas de Bauzá un 20%,

en tot cas un 20%.

Una altra qüestió que també m’agradaria plantejar: els

pressupostos que presentaran per a l’any que ve. Vostè diu que

l’objectiu de dèficit d’un 0,3 és impossible de complir, però

vostè haurà de presentar uns pressupostos que contemplin un

objectiu de dèficit d’un 0,3%; per tant està dient que

presentaran uns pressupostos irreals, uns pressupostos que no

són reals, perquè vostè presentarà una sèrie de partides que sap

perfectament que no es compliran, és a dir, automàticament

tindrem uns pressupostos que l’endemà són paper banyat. És

realment així?, és açò el que ens vol dir?, perquè, clar, si açò és

així ja començam malament.

Deia també que els pressupostos havien de ser pressupostos

socials; hi estam completament d’acord. Basta recordar que de

l’any 2007 al 2011, el segon pacte de progrés, el 70% dels

pressupostos anava a despesa social, el 70%, i qui era portaveu

en aquell moment d’hisenda del Partit Socialista deia que era

impossible augmentar aquest percentatge, ho deia i és a les

actes del Parlament. Idò l’anterior legislatura, la legislatura

d’en Bauzá, el 80% es dedicava a despesa social, mai no

s’havia dedicat aquest percentatge a despesa social, a sanitat,

educació i serveis socials; mai en la història d’aquesta

comunitat autònoma no s’havien destinat tants de doblers a la

Conselleria d’Assumptes Socials, mai. Per tant, que no se’ns

acusi, al Partit Popular, que no tenim sensibilitat social, mai no

s’havien dedicat tants de doblers a qüestions socials com es

varen dedicar en l’anterior legislatura, tant de bo que aquesta

legislatura s’hi dediquin tants de doblers.

I una altra cosa que m’ha sorprès negativament, i que a més

és incoherent amb el que deia el Sr. Alcover, o sigui el Sr.

Alcover deia: mentre tinguem dèficit augmentarem

l’endeutament. Té tota la raó, hem estat quatre anys dient

aquesta qüestió. I en canvi, vostè diu que aquesta política de

control del dèficit no ha ajudat a res, al final no hem aconseguit

res, i jo li diré, Sra. Consellera, si no haguéssim fet aquesta

política d’austeritat, de control del dèficit, de control de la

despesa, avui no tindríem 9.000 milions d’euros de deute, en

tendríem 11.000. Per açò, el Sr. Melià deia que, efectivament,

hi ha un factor estructural en aquest deute que tenim, però

també hi ha un tema de gestió.

Del 2007 al 2011 va augmentar l’endeutament 4.800

milions, del 2011 al 2015, 2.000 milions, hi ha diferència -hi ha

diferència-, no és el mateix gestionar d’una manera que

gestionar de l’altre. Si haguéssim gestionat com el segon pacte

de progrés avui tindríem 11.000 milions de deute, o sigui,

siguem conseqüents.

Per tant, Sra. Consellera, em preocupa que vostè digui com

ja va dir...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, vagi acabant, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...-vaig acabant-, com ja va dir la presidenta que les

polítiques d’austeritat, les polítiques de control de la despesa

no funcionen per reduir el deute..., doncs, miri, no és ver. I

vostè encara no m’ha dit què farà per reduir aquest deute, no
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m’ha dit encara què farà ni quines mesures prendrà, encara no

m’ho ha dit.

I una qüestió final, una qüestió final que sí m’agradaria

traslladar i que la consellera també deia, tot i que tenc diversos

temes, del tema dels impostos ja en rallarem un altre dia,

tendrem moltes ocasions per rallar-ne, evidentment, nosaltres

no estam a favor d’aquest augment d’impostos, claríssimament,

és el tema del REB: vostè ha dit que no hi havia cap informe,

el primer informe integral de l’estudi de la insularitat

d’aquestes illes el va fer la Conselleria d’Hisenda i està penjat

a la web, tan senzill com açò, és a dir..., està pensat a la web

de...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, ha d’anar acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

I una altra qüestió, -sí, sí, un segon-, en el tema del REB,

vàrem aprovar, el govern anterior i el Govern de l’Estat un

règim fiscal, una sèrie de millores fiscals que en aquests

moments per culpa del seu govern està aturat al Govern central,

un règim fiscal, per primera vegada teníem una qüestió fiscal

aprovada per Madrid, per què ho han aturat? Què cerquen en

aturar una qüestió que ja estava aconseguida, i per tant només

era millorar-la, en tot cas si la volen millorar, però ja la teníem

aconseguida? Expliqui’m aquesta qüestió. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Passam al Grup Parlamentari Podem

Illes Balears, Sr. Aguilera, té un temps de cinc minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

D’acord, no m’estendré massa perquè sincerament s’han

parlat de moltíssimes coses. El que sí m’agradaria, em sembla

que no ho ha dit, que nosaltres com a grup parlamentari hi

serem i treballarem conjuntament amb la conselleria i el seu

equip perquè realment puguem fer feina respecte d’això.

Penso i creiem des del nostre grup parlamentari que tot

passa pel règim especial, de veritat m’agradaria veure que totes

les forces que som aquí representades estiguem a l’alçada

pertinent per reclamar tot el que necessiten les nostres illes i

especialment faig molt present les illes de Formentera,

Menorca i Eivissa quant a tenir una doble i triple insularitat, i

aquí tenim diversos diputats i diputades i a... Sílvia no la tenim

aquí, però realment... i penso, i sobretot això fer molt present

apart d’aquesta doble insularitat uns dels problemes, almenys

des d’Eivissa, tenim molt clar que l’increment considerable de

la població de la nostra illa, i penso que també és extensible al

cas de Mallorca, realment ha fet que aquesta inversió per part,

ja no des de Madrid, sinó des d’aquí, des de Palma fem aquesta

visió més insularista sigui un dels problemes que patim, s’ha de

mesurar el tema de les autovies, el tema de transport, etc., no és

el moment, però penso que de veritat hauríem de tenir molt

present totes les forces la idiosincràsia de cadascuna de les illes

a l’hora de treballar aquest element.

I ja per acabar, no l’he escomesa, entre cometes, a

preguntes respecte d’això, sobre el tema econòmic perquè..., el

tema educació, d’acord? Ahir justament s’asseien una vegada

més el comitè de vaga amb el conseller i bé, justament d’aquí

a dos dies el Sr. Martí serà en aquesta sala, perdó, per donar

explicacions i per tant, penso que bé, tant d’educació com de

sanitat... però, ho torn a repetir són dos elements que serà molt

complicat -i vostè ho sap perfectament- de quadrar i fer un

esforç molt important enguany per intentar recuperar... no tot...,

tot el que s’ha perdut i a més a més venim amb una mancança

de veure la mitjana i sobretot vull fer present molt bé..., és a

dir, aquesta promesa per part del Sr. Sánchez d’inversió en

educació del PIB d’un 7% en educació, nosaltres ara mateix

aquí a les illes aproximadament tenim un 3%, per tant, queda

a molts, molts, molts anys llum que aquesta inversió en

educació es faci real.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Té la paraula pel Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca el Sr. Reus, per un temps de cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, moltes gràcies, només uns comentaris breus, bé, vull

agrair a la consellera la informació que ens ha donat, un parell

de reflexions només. 

El sistema de finançament de 2009, jo diria que en el seu

moment era un bon sistema de finançament, però s’ha

demostrat amb el temps que no ha envellit bé. També hem de

tenir en compte que el sistema de finançament a l’any 2009

veníem d’un moment en què, per exemple, l’IVA es mantenia,

feia catorze anys que estava al 16%, i d’ençà de l’any 2009, a

l’any 2010 hi va haver una primera pujada, a l’any 2012 una

altra i ha augmentat 5 punts, del 16% fins al 21%. I què passava

amb aquests augments de l’IVA? Idò el sistema de finançament

en aquest tema és deixa a l’Estat la realització de tota una sèrie

de càlculs prou opacs els quals crec que no ens han estat gens

favorables a la comunitat autònoma. Per tant, crec que en

principi podria ser un bon sistema, però que no ha envellit bé

amb les circumstàncies que han vengut.

Les dades que ha donat la consellera respecte, per exemple,

què suposarà o que suposaria un 1% d’increment del sou base,

què suposaria la carrera professional, què suposa el retorn de la

paga extra, són dades i quantitats realment importants que crec

que demostren que són... és aquí on s’haurà de negociar i

s’hauran de prendre decisions realment que tendran una

rellevància prou important sobre el pressupost, ho dic perquè

comparant aquestes quantitats de 20, 30 milions d’euros, 50

milions d’euros amb altres coses que s’han posat damunt la

taula, com pugui ser per exemple la facultat de medicina,

evidentment parlam de quantitats que comparativament no

tenen res a veure, 1 milió d’euros front a 50 milions d’euros,

realment no parlam d’anuncis -com s’ha volgut donar a

entendre- que comprometin els pressuposts de la comunitat. Hi

ha qüestions que realment seran les importants, que són aquests

temes que s’han posat damunt la taula de la carrera professional

i de l’1% de les nòmines.



34 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 3 / 15 de setembre de 2015 

 

Respecte a les inversions estatutàries, encoratjam la

conselleria i el Govern a reclamar per tots els mitjans aquests

500 milions d’euros, en principi compresos, però que no han

arribat. I també ens agradaria que es lluitassin els 700 que no

podien arribar mai perquè, entre altres coses, no es varen ni

proposar els convenis. De totes maneres, ho volia relacionar

amb una altra cosa i fer una reflexió, que és la manca de

mitjans que ha exposat la conselleria de la conselleria i que

creim que és un tema preocupant, és un tema preocupant i va

molt lligat amb el finançament també. Sortia l’altre dia una

estadística, un estudi que deia que les Balears som a la cua

també en treballadors públics per habitant, som a la cua, i els

que tenim..., tenim una administració pública dimensionada per

gestionar el finançament que tenim i com que tenim un

finançament de misèria, idò tenim una administració

dimensionada per gestionar misèria.

Ho dic perquè si arribassin tots els milions d’euros

d’inversions estatutàries crec fermament que no les podríem ni

gestionar i això és preocupant, que... el tema del finançament

té molts més efectes dels que ens pensam i el tema de les

inversions estatutàries, que estam d’acord que han de venir, que

són molt importants, però que no resolen el problema, el

problema greu és el finançament i les inversions estatutàries

poden ajudar a palAliar-ho, però un govern, una comunitat sense

un finançament adequat fins i tot seria incapaç de gestionar

aquestes inversions si arribassin totes les que han d’arribar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Té la paraula pel Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, el Sr. Melià.

(Se sent una veu de fons que diu: “no hi és”)

Que no..., que ha hagut de sortir. Per tant, passam al Grup

Parlamentari MÉS per Menorca, Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, consellera. Bé, MÉS per Menorca també està a

favor, evidentment, d’aquest diàleg per afavorir, per millorar el

nostre finançament. M’ha agradat molt una cosa que ha

comentat el company de Podemos sobre el tema de la

idiosincràsia de cada illa, evidentment cada illa té les seves

necessitats, un incís especial per a Menorca, Eivissa i

Formentera en el tema de transport. I després a Menorca, que

tenim un altre tema que també ens agradaria, ho veurem, supòs

que s’ha de tractar entre Salut i la vostra conselleria, que és el

tema de la residència de malalts. Bé, esperem que tot açò es

pugui incloure dins aquest debat obert sobre el finançament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula pel Grup Parlamentari

Mixt el Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

No tenc res més a afegir, o sigui la cedesc.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Per finalitzar els torns de grups

parlamentaris, té la paraula el representant del Grup

Parlamentari Socialista, el Sr. Alcover, per un temps de cinc

minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Molt bé, gràcies, només perquè en quedi constància, jo li

reiter, no és perquè em contesti ara, Sra. Consellera, però sí que

crec que estaria bé insistir una mica a veure què pagam de

proveïdors, inclòs evidentment capítol IV, cada any, jo sospit

que són els 1.600 milions aquests, per tant, difícilment podrien

ser els 700 dies que insisteix una vegada rere l’altra el Partit

Popular, és una més, no passa res.

També voldria aclarir...., que hi hagi dèficit que es tradueix

en deute, això és una evidència, per tant, no hi insistiré, vull dir,

si hi ha dèficit, hi haurà deute, el que passa és que el que

incrementa encara molt més el deute, o per què ens hem

d’endeutar encara molt més, és per les renúncies que va fer

l’anterior legislatura a coses com el REB, les inversions

estatutàries, estar a la mitjana de l’Estat en inversions dels

pressuposts generals de l’Estat, estar a la mitjana per càpita en

sanitat i educació, no demanar ajudes al Pla Juncker, no

aprovar el Programa operatiu 14-20 i, evidentment, no aprovar

un nou sistema de millora del finançament, com era l’obligació

de l’anterior executiu. Això sí que realment fa incrementar el

deute, Sr. Camps.

Finalment, acabaria amb una pregunta: com és possible que

s’incrementi 4.000 milions d’euros el deute, es retallin els

serveis, s’incrementi en el pressupost i no s’acompleixi el

dèficit? I vostès anaven de megacracs de la gestió

pressupostària, Sr. Camps! Això és així! Com és possible?

Queda en l’aire, no és perquè ningú la respongui. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Per a contrarèplica té la paraula la

Sra. Consellera.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Moltes gràcies, Sr. President. Diputats i diputades, al fil de

la reflexió de la darrera intervenció del Sr. Alcover, crec que és

així, crec que els ciutadans han parlat en aquestes darreres

eleccions i no han entès que vosaltres canviéssiu el deute a

proveïdors per drets als ciutadans i per això els resultats són els

que són i per això ara hi ha un govern d’esquerres aquí que ho

pot fer d’una altra manera. 

Nosaltres no renunciam a complir els objectius d’estabilitat

ni hi estam en contra, el que passa és que, jo ja ho he

manifestat, així com ho té Balears és impossible poder complir
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el dèficit i assolir i disminuir el deute així com li deixa el

finançament l’Estat i així com hem trobat les finances.

Per tant, és clar, no...., o sigui, no ens preocupa tant..., o

sigui, és vera que tenim una situació complicada, però crec que

l’herència més important que ha trobat aquest govern, a part

dels números, a part de les xifres que podem donar aquí, és

l’herència en els serveis públics i en les retallades als ciutadans:

unes llistes d’espera difícils d’arreglar; un sistema d’educació

de qualitat, de qualitat no, que ha empitjorat molt la qualitat

aquests darrers anys; una minva de professorat, etc., Jo no..., el

tema de com estan els serveis socials i el poc que hi ha invertit

en el tema d’exclusió social.

Aquests 350 professor que vostè anomena, jo li explicaré,

és una manca de dotació, de previsió que va fer el govern

anterior amb una LOMQE que estava planificada o que hauria

d’haver estat planificada i aprovada pel senyor..., pel Govern

d’Espanya, pel Sr. Rajoy, per tant, a l’hora de fer el pressupost

això s’hauria d’haver previst i per tant, això ara és un d’aquests

forats que comentam de les nòmines, ve per aquí. I per tant,

aquests professors que s’han de contractar és perquè hem de

complir una llei que hi estarem menys acord, però que implica

dotar de més recursos, i per això és una de les mancances que

té el pressupost a l’hora de pagar nòmines. I és un altre dels

motius que no s’entén perquè s’aprovàs més increment de

capítol 1 si no hi havia prou pressupost.

Per això nosaltres hem defensat i continuam defensant que

mentre tenguem aquest sistema, tot i que fer més dèficit és més

deute, aquesta comunitat autònoma no es pot permetre complir

aquests dèficits o li és molt complicat complir aquest nivell de

dèficit que tenim, i que ja ho ha dit, com he dit, i no cal repetir-

ho, però l’AIReF també ho ha dit, que Balears ho té, igual que

altres comunitats autònomes, ho té molt complicat, i insta el

Govern d’Espanya que el flexibilitzi. I avui matí això s’ha

debatut i s’ha aprovat per majoria que ho demanem, perquè és

molt complicat.

Per tant, ens mantenim que el dèficit s’hauria de flexibilitzar

i sobretot amb la situació que hem trobat aquesta comunitat,

després d’aquests quatre anys d’aquestes mesures que jo no em

cansaré de dir, tot i que han estat retallades, algunes prou

elevades, no ha comportat millores d’eficiència, i ja les he

anomenat i no les repetiré. Per tant, nosaltres no anirem per

aquí, ni és això el que farem, creim que l’estabilitat s’ha de

mantenir, però primer de tot posarem per davant les persones

i anar recuperant drets i veurem de quina manera i de forma

progressiva acomplim aquests acords de governabilitat.

Quant al deute, que vostè també fa demagògia i fa números

i ens vol fer creure números que no són, aquesta darrera

legislatura el dèficit, el deute s’ha augmentat en 10 punts igual

que a l’anterior. L’any 2007 està en un 6,9% del PIB; a l’any

2011 estàvem en un 18, a un 17 perdó, i a l’any 2014 estam en

un 29, per tant, hem augmentat... i això són dades que jo he tret

avui de la conselleria i per tant, no estic mentint ni estic

falsejant les dades que a vegades és fàcil fer-ho, sobretot si no

es tenen de bona font.

Per tant, jo per concloure aquesta..., és un poc el que ja he

dit abans, nosaltres farem feina per obtenir recursos, jo torn

lloar l’acceptació que heu fet tots de treballar conjuntament per

al tema del finançament, crec que és la prioritat, el major volum

de recursos prové de l’Estat i és aquí on hem de fer feina, amb

un nou model, un model que crec que s’ha de reformular de

zero, no hem de partir de penyals que hi ha i sobretot hem de

demanar al Govern d’Espanya que sigui més transparent a

l’hora de comprometre o d’oferir el finançament, l’any 2016 no

és... l’any 2016, el que ens ha promès per a l’any 2016 no és

transparent, no sabem d’on ve aquesta baixada d’IVA... bé,

d’aquests quatre darrers anys precisament.

També hem de demanar al Govern d’Espanya que

incrementi les inversions que fa via pressuposts generals de

l’Estat que -com hem dit- aquests darrers anys també han

baixat, i no només la previsió, sinó l’execució: també hi ha

d’haver una vigilància que després el que diuen els pressuposts

generals de l’Estat s’executi, no ens serveix només el

pressupost.

I quant al REB que vostè m’ha comentat, aquest que està

aturat, està aturat per un motiu molt clar, era un règim especial

només fiscal que havia renunciat a moltes altres mesures

d’insularitat, de temes de costos, d’estalviar o compensar

costos d’insularitat, i per tant, era... beneficiava un petit nombre

d’autònoms i d’empresaris, i si això és amb tot el que ens

conformam, idò estam venuts, el que pretenem és aconseguir un

règim fiscal, un règim econòmic molt més ampli que realment

estudiï i compensi els costos d’insularitat i si pot incloure

alguna mesura fiscal, però que beneficiï una àmplia majoria. El

que nos ens va bé és vendre’ns al Govern d’Espanya també per

un motiu electoral, com era, per renunciar a un règim econòmic

especial que consideram que ha de ser molt més ambiciós i que

realment ha de compensar molt millor la insularitat de Balears,

perquè si no l’únic que fem és fer una foto i prou.

I quant a les inversions estatutàries, nosaltres treballarem

perquè es prorroguin o en tot cas..., bé, per no perdre el que

està conveniat i perquè es pugui prorrogar mentre no tenguem

aquest règim econòmic especial, es prorroguin... poder-ne

conveniar el màxim nombre que puguem, a fi que és vera que

això no compensa el sistema de finançament, però sí que

compensa algunes inversions que ara no es podran, ni tan sols

fer, i així sí que es podrien fer.

I ja per tancar, crec que s’ha dit tot, crec que aquest govern,

el que he dit, treballarà per obtenir més recursos, aquesta és la

nostra prioritat i si hi som tots junts i tota la ciutadania darrere

crec que molt millor, perquè crec que és una demanda que tots

tenim i, evidentment, treballar en aquests recursos és perquè es

vegi, es reflecteixi en uns pressupostos més socials, amb aquest

gir a l’esquerra que ha demanat la ciutadania i per recuperar

aquests drets socials que la ciutadania he perdut.

I això és tot.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Una vegada acabat el debat, volem

agrair la presència de la Sra. Consellera i dels seus

acompanyants. 

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