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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió d’avui i en primer lloc els demanaria

si es produeixen substitucions?

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Xico Tarrés substitueix Elena Baquero.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Carlos Saura substitueix Laura Camargo.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

María José Camps substitueix Sílvia Limones.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna més? Bé, moltes gràcies.

Compareixença de la consellera d’Hisenda i

Administracions Públiques, per tal d'informar sobre el

Projecte de llei RGE núm. 8180/2015, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per

a l'any 2016.

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

consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, per tal

d’explicar els pressuposts de la seva conselleria per a l’any

2016, escrit RGE núm. 8181/15.

Assisteix la consellera d’Hisenda i Administracions

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

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

Carrió i Vidal, director general de Pressuposts i Finançament;

del Sr. Francesc Colom i Coll, director general de Tresor,

Política Financera i Patrimoni; del Sr. Pere Perelló i Payeras,

director general d’Emergències i Interior; del Sr. Fernando

Monar i Rubia, director gerent de l’Escola Balear

d’Administració Pública; del Sr. Joan Martí i Cerdà, interventor

general; de la Sra. Maria Antònia Truyols i Martí, directora de

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

Mata, cap de gabinet; del Sr. Albert Traveset i Campaña, cap

de comunicació i de la Sra. Francesca Carreras i Fiol,

assessora.

És així? Molt bé.

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):

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tots senyores i

senyors diputats. Comparesc avui aquí per presentar els

pressuposts de la Conselleria d’Hisenda i Administracions

Públiques per a l’any 2016, que està inclòs dins el projecte de

llei de pressuposts per al proper any, que fou aprovat per acord

de Consell de Govern de dia 29 d’octubre i presentat en seu

parlamentària dia 30 d’octubre.

M’acompanya l’equip que conforma la Conselleria

d’Hisenda i Administracions Públiques, el qual ja ha estat

presentat pel president de la comissió. I abans d’entrar en la

matèria pròpia dels pressuposts de la Conselleria d’Hisenda i

Administracions Públiques, permeti’m que faci una síntesi breu

de la situació econòmica en la qual s’enquadra el projecte de

pressupost general de la comunitat autònoma per a l’any 2016.

Econòmicament Balears es troba en una situació límit, amb

un deute que és de gairebé 8.995 milions d’euros; un dèficit

que supera amb escreix l’1% permès l’any 2014 i que la

previsió per a l’any 2015 es troba al voltant també de superar

aquest 1%. En relació amb l’any 2014 obliga a la realització

d’un Pla econòmic i financer, anomenat PEF, i també una altra

de les característiques que ens trobam és que som a la cua del

finançament per càpita en inversió territorialitzada, via

pressuposts generals de l’Estat. En definitiva, una situació

complicada i delicada.

El límit de dèficit que haurem d’aplicar l’any 2016 serà

molt més baix que el del 2015 i quedarà en un 0,3% del PIB,

per la negativa continuada del Ministeri d’Hisenda de

flexibilitzar aquesta línia vermella, i donat que tampoc no ha

excedit a la demanda de la majoria de les comunitats

autònomes, entre les quals la nostra, per repartir verticalment

aquest límit de dèficit entre les comunitats i l’Estat d’una altra

manera molt més flexible.

El projecte de pressupost per a l’any 2016, dins aquest marc

de restriccions és així i tot el més gran en xifres de la història

d’aquesta comunitat, suposa una primera passa per al gir social

cap a l’esquerra i la recuperació dels drets perduts i dels serveis

bàsics que han estat víctima de la voracitat de les retallades

practicades durant la passada legislatura. Representen també la

voluntat expressada a les urnes de fer un major i millor

repartiment de la riquesa que genera la nostra societat entre tots

els seus integrants. L’inici d’un camí, d’un full de ruta marcat

pels acords de governabilitat, on les persones es troben per

davant les xifres.

Les coordenades macroeconòmiques en les quals ens

movem i que han estat tengudes en compte per a l’elaboració

dels pressuposts generals per a l’any 2016 són: en primer lloc,

un escenari de creixement al voltant d’un 3% per a l’any 2016;

una davallada dels Índex de Preu de Consum a nivell nacional

per a l’any 2015 del 0,6, i en el tercer trimestre del 2015 també

hi ha hagut un increment d’un 5,6% de persones ocupades.

Aquest panorama macroeconòmic és el que condiciona la

presentació del projecte de pressupost de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016. I aquestes són

les coordenades amb les quals s’han elaborat els pressuposts i

evidentment, com a part d’aquests, aquest pressupost de la

Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, la

presentació del qual centra la meva presència avui aquí davant

les senyores i senyors diputats que integren la Comissió

d’Hisenda i Pressuposts.

La norma general que ha imperat en la confecció dels

comptes que ara els presentam ha estat la de la màxima

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508180
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contenció de despesa, l’optimització de recursos de què

disposam i la focalització de les noves iniciatives preses en

l’àmbit de la millora de la gestió per a l’operativa habitual de

la conselleria, tant en l’àrea de pressuposts i intervenció, com

en la de gestió de recursos humans, emergències i interior.

L’altra línia de treball que han inspirat aquests comptes ha estat

dotar totes les àrees de feina de mecanismes necessaris per

poder oferir dades i magnituds de manera ràpida i àgil als

ciutadans, en compliment dels mandats de transparència i

rendició de comptes que estimam que ha de tenir el Govern de

les Illes Balears.

Retem compte per tant del pressupost per a l’any que ve de

la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques que, com

bé saben, respecte del 2015 ha sofert una reestructuració: d’una

part, ha agregat allò que durant la passada legislatura eren dues

conselleries, Hisenda i Pressuposts, per una part, i per l’altra

part Administracions Públiques. I d’una altra part s’han detret

funcions que han passat a dependre d’altres conselleries com

són: el Servei de Qualitat de la Direcció General de Funció

Pública, que ha passat a la Conselleria de Participació i

Transparència i Cultura, i el Departament d’Economia que ha

passat a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.

Seguidament passaré a explicar el pressupost per seccions.

La secció 14, que inclou els següents centres gestors, és el

gruix de la conselleria diríem, seria Secretaria General;

Direcció General de Funció Pública i Administracions

Públiques; Direcció General d’Emergències i Interior; Direcció

General de Pressuposts i Finançament; Intervenció General i

Direcció General de Tresor, Política Financera i Patrimoni.

Però a part d’aquesta secció, els continuaré explicant la secció

31, que són els serveis comuns, la secció 32 que són els ens

territorials, la secció 34 que és el deute públic, la secció 35 que

és el fons de contingència, la secció 36 de serveis comuns de

personal, l’Agència Tributària de les Illes Balears, l’Escola

Balear d’Administració Pública i finalment també el pressupost

de l’empresa de gestió d’emergències de les Illes Balears

GEIBSAU.

La magnitud de recursos de la secció 14 per a l’any 2016 de

la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques és de

60,8 milions d’euros. En aquesta secció, com ha quedat dit,

queden integrades la Secretaria General, la Intervenció i les

quatre direccions generals que integren la conselleria. En

comparació amb les magnituds que representaven aquests

mateixos capítols dins el pressupost del 2015, la rebaixa dels

comptes de la conselleria és de 2,2 milions d’euros, un 3,58%

menys. Tot i que ja ha quedat dit, no es tracta de comparacions

entre conselleries pròpiament dites, perquè les unitats

orgàniques referides són les mateixes, però fins a 2015 aquestes

no estaven unificades, com sí passa amb la nova reorganització

del Govern de les Illes Balears.

La nostra previsió pressupostària per a l’any 2016, igual

que a altres conselleries, respon a les circumstàncies de

priorització d’actuacions a nivell global dels pressuposts

generals de la comunitat autònoma en matèria social, educativa,

sanitat i el fet de ser una conselleria amb caire majoritàriament

a la gestió i no a la inversió.

El desglossament del document econòmic de la conselleria

a la secció 14 queda tal com segueix. Per al 2016 la Secretaria

General, responsable de gestionar els serveis comuns de la

conselleria, de dur a terme una òptica política de contractació,

de la gestió econòmica i l’assessoria jurídica, disposarà d’un

pressupost de 15,2 milions d’euros, als quals s’hauran d’ajustar

les seves funcions. Hi ha una minva, quant a la dotació del

2016 respecte del 2015 d’un 9,87%, a causa principalment de

la disminució de la dotació dels capítols 1, 2 i 6; o sigui capítol

de personal, despeses corrents en béns i serveis, inversions

reals. I aquesta baixada ve motivada per la reestructuració de

la conselleria i que ja hem dit anteriorment.

Majoritàriament ens hem de referir als traspassos de

personal i llocs de feina cap a la Conselleria de Participació,

Transparència i Cultura i a la desdotació de llocs de feina, per

traspassar-los a altres direccions generals. 

La Direcció General de Funció Pública i Administracions

Públiques, que té la funció principal de planificació, la direcció

i coordinació, la gestió, l’ordenació i l’execució de la política

general de personal, excepte el personal docent que correspon

a la Conselleria d’Educació i personal estatutari del Servei de

Salut, que correspon a la Conselleria de Salut. Aquesta direcció

general comptarà amb una dotació de 22,1 milions d’euros i

això és un 1,8% menys que l’any 2015.

D’aquesta direcció general s’ha de destacar que dins el

capítol 4 hi ha una dotació d’1,3 milions d’euros d’aportacions

als ajuntaments per cobrir els sous als batles. Sabeu que des de

la Conselleria d’Administracions Públiques es financen els sous

de batles de municipis petits i amb pressupost baix; i també

dins aquest capítol 4 hi ha la subvenció dotada a la FELIB, una

dotació a la FELIB, de 200.000 euros. Pel que fa al capítol 6,

que són les inversions reals, cal destacar el proveïment de

gairebé 70.000 euros per a la creació d’una nova aplicació

informàtica, i altres 205.000 euros per a la seva contractació i

suport als usuaris, que permetrà la unificació de la gestió de

recursos humans al sector públic instrumental, de tal forma que

suposarà la gestió unificada del registre de personal i, per tant,

millorar i contribuir a l’eficàcia i l’eficiència del sector públic

instrumental.

La dotació prevista per al fons..., dins aquesta direcció

general hi ha una dotació prevista per a un fons de cooperació

municipal i per a la Llei de capitalitat que supera els 16,5

milions d’euros, i supera amb escreix el percentatge obligatori

previst per la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de

règim local, que ha estat matisat per diferents lleis de

pressupostos des de l’any 2011 i que és del 0,3% dels ingressos

propis de la comunitat autònoma.

Com veuen, en el detall de cada secció evitaré referir-me a

la totalitat de les xifres, però no cal que els digui que el meu

equip i jo mateixa estam a la seva disposició per si volen

qualsevol aclariment o que els expliquem qualsevol de les

dades més en detall.

Seguim amb el pressupost de la Direcció General

d’Emergències i Interior, concretat en 9,7 milions d’euros per

a l’exercici de les seves funcions de prevenció, planificació,

coordinació i cooperació com a elements claus per a un bon
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funcionament i consecució d’èxits pel que fa a la seguretat dels

ciutadans de Balears. Reduïm la seva dotació en un 1,78%

respecte de l’any 2015. La dotació de capítol 1 és de 2,1

milions d’euros, lleugerament superior al 2015, però vull

subratllar que això és per la nostra voluntat d’impulsar l’Institut

de Seguretat Pública de les Illes Balears, l’ISPIB, per tal de

consolidar una major eficàcia i eficiència en la gestió de les

competències sobre coordinació de les policies locals amb una

organització de qualitat al servei de les entitats locals, i

impulsar un nou model de coordinació de policies locals. Dins

el capítol 6, inversions reals, o inversions, destacam

l’assignació d’un import de 90.000 euros per la implantació

d’una aplicació informàtica per dur a terme un registre

centralitzat d’activitats classificades, i també la dotació d’un

import de 92.000 euros per contractes de suport psicològic a

persones víctimes d’emergències incloses en un pla integral

d’emergències, al qual es destinaran també 235.000 euros.

I finalment, dins aquesta direcció general, en el capítol 7,

que són les transferències de capital del que aportam des

d’aquesta direcció general, destacam la dotació d’un fons de

200,5 milions d’euros, en l’anomenat Fons de seguretat

pública, que sabeu que es una aportació que feim als

ajuntaments també per dotar les policies locals amb material i

recursos humans, i també des d’aquest capítol hi ha una

transferència de 110.000 euros per a convocatòries als

voluntaris de Protecció Civil.

Passam a la Direcció General de Pressuposts i Finançament,

que té un pressupost per a l’any 2016 de 603.748 euros, que

suposen un increment d’un 10,91 respecte de l’any 2015.

Aquesta direcció general té encomanades les funcions de

coordinació del procés de preparació, execució i control dels

pressupostos generals de la nostra comunitat, i de seguiment i

anàlisi del sistema de finançament autonòmic, un assumpte que

com vostès saben és cabdal abordar i treballar per aconseguir

un nou sistema de finançament autonòmic que sigui més

equitatiu per a la nostra comunitat, però paradoxalment és

l’apartat que té menys recursos econòmics dins el pressupost de

la nostra conselleria. Per això l’augment que he explicat que té

aquesta direcció general s’explica perquè es reforçarà amb

personal per poder dur a terme les tasques que té encomanades

que, com he explicat, són primordials en aquesta legislatura.

Seguint amb l’àrea d’Intervenció general, el seu pressupost

previst per a l’any 2016 és de 4,7 milions d’euros, amb una

contracció d’un 5,26% respecte de l’any 2015. Les principals

despeses d’aquesta direcció o d’aquesta àrea, dins el capítol 2,

a remarcar són els contractes d’auditories del sector públic

instrumental, que es contracten de forma externa i també les de

l’Ib-salut; el control financer que es realitza també des de la

Intervenció, així com el contracte de manteniment de les

aplicacions informàtiques, tot per un total superior als 510.000

euros que conté el capítol 2 d’aquest centre gestor.

Quant a la Direcció General del Tresor i la Política

Financera i Patrimoni, el seu pressupost ve concretat en 8,4

milions d’euros. Això és un 2,3 més respecte de l’any 2015.

Aquesta direcció general integra la gestió del parc mòbil, la

gestió de la central de contractació, la gestió de la Junta

Consultiva de contractació, la contractació centralitzada, la

gestió de tresoreria i política financera, i l’organització i gestió

del patrimoni de la comunitat autònoma. Dins aquesta direcció

general s’ha de destacar que al capítol 2 hi ha una assignació de

3 milions d’euros per l’arrendament del parc central de

bombers de Palma, 700.000 euros en concepte d’impostos

sobre béns immobles que pagam de tots els immobles de la

comunitat i altres impostos que estan centralitzats a la

comunitat autònoma, així com una partida de 63.000 euros per

contractes d’assegurances dels vehicles que té la nostra

comunitat, o que té aquest govern. 

L’increment que té aquesta direcció general es deu

majoritàriament a l’augment de dotació del capítol 4, que són

transferències corrents, el que inclou la despesa vinculada de

les línies de subvenció a les PIME, i dels interessos i el cost

d’aval en la Societat de Garantia Recíproca, ISBA,

pressupostant-se els imports plurianuals de les línies que vénen

des de l’any 2010 i pressupostant també l’import de la primera

anualitat de la línia 2016. Aquest augment en el capítol 4 tendrà

ben segur un efecte dinamitzador de l’economia de l’illa, ja que

referma el paper de la Societat de Garantia Recíproca com a

dinamo empresarial en un moment de convulsió econòmica. 

Com els he dit, he començat fent una breu repassada dels

centres gestors que integren la secció 14, que és pròpiament la

referida a la Conselleria d’Hisenda i Administracions

Públiques, però ara passaré a fer una descripció o una

explicació de les altres seccions que he anunciat a la meva

intervenció i que correspon a la nostra conselleria també

gestionar i pressupostar.

La secció 31 és la de serveis comuns. Aquesta secció té una

dotació de 3,5 milions d’euros i té com a principal objectiu

unificar aquelles tasques de caire corporatiu que porta a terme

el Govern de les Illes Balears dirigides a millorar l’acció

política i administrativa. S’han de destacar com a projectes que

fomenten la millora dels serveis comuns que afecten totes les

seccions pressupostàries, entre d’altres, el manteniment i

l’adaptació a les noves necessitats de les aplicacions

informàtiques, com és el sistema d’informació econòmic

financer, com també el servei d’accés a les bases de dades

d’informació jurídica i comptable, i de caràcter institucional.

Cal mencionar que aquesta secció pressupostària és el punt

d’entrada de la major part d’ingressos de la comunitat, del

pressupost de l’administració autonòmica, i també d’aquells

ingressos que no tenen secció pressupostària específica per a la

seva recaptació. Dins aquesta secció hi ha una disminució

important del capítol 2 a causa principalment de l’eliminació de

les dietes parlamentàries que rebien els consellers no diputats

per part del Govern; com saben aquest apartat ha estat eliminat

dels pressupostos de l’any 2016 en compliment d’allò subscrit

en els acords de governabilitat, i això suposarà un estalvi de

110.000 euros anuals. 

Del capítol 6 destaca el contracte del SAP, que és el sistema

informàtic unificat, que serveix per a la gestió de

l’administració pública i pressupostària, així com el contracte

de manteniment i suport per a aquest, al qual assignam 900.000

euros. I dins el capítol 7, que també s’incrementa

considerablement, destaca l’aportació del fons de previsions

tècniques d’ISBA d’1,5 milions d’euros, i l’anualitat

corresponent a la devolució del préstec per al desenvolupament

de la TDT mitjançant el Plan Avanza. Els ingressos que rep
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aquesta secció són de 3.082 milions d’euros, i és aquí que hem

explicat abans que es recullen tots els ingressos de la comunitat

autònoma menys els que provenen de venda, que aquests estan

en una altra secció.

Continuaré amb la secció 32, que pertany a les aportacions

cap als ens territorials, el que serien els consells insulars. Com

saben el 17 de juny de l’any 2014 es va aprovar la Llei 3/2014,

del sistema de finançament definitiu dels consells insulars, que

es va publicar en el BOIB de 26 de juny de 2014. Com a

conseqüència de la publicació d’aquesta llei la Conselleria

d’Hisenda i Administracions Públiques, mitjançant la secció

32, ens territorials, ha de tramitar els corresponents expedients

de transferències a favor dels consells insulars. En relació amb

el capítol 4, de transferències corrents, hi ha un augment de

gairebé un 23%, amb un import total de 235,5 milions d’euros

per al conjunt dels ens territorial. Així la dotació de capítol 4

distribuït per consells suposa que Mallorca rep 162,5 milions

d’euros, Menorca 32,8 milions, Eivissa 35,7 i Formentera 4,5

milions.

Aquesta pujada confirma allò que ja hem tengut

l’oportunitat d’expressar en relació amb l’aposta decidida i

destacada per l’autonomia financera dels consells insulars,

reben una major dotació econòmica i aquesta, a més, és

incondicionada, és a dir, no finalista, la qual cosa augmenta el

poder de decisió i l’autonomia del Govern de cada una de les

quatre illes.

Pel que fa a les transferències de capital, capítol 7, té una

disminució considerable a causa de l’aplicació de l’article 2.2

de la Llei 3/2014, de sistema de finançament definitiu dels

consells insulars, per la qual aquesta transferència de capital,

pel que fa al Fons interinsular de finançament de serveis, no pot

ser superior al 35% de l’import total del fons. Així mateix,

aquest percentatge màxim ha de decréixer cada any al llarg dels

anys 2015 i 2016 fins a un màxim respectivament del 25% i del

10% del total del fons. Pot ser diferent per a cada consell

insular de manera que a partir de l’any 2017 sigui, en tot cas,

el 0%.

Així els resumesc que el Consell Insular de Mallorca rep

per aquest capítol 48,2 milions d’euros, Menorca 7, Eivissa 8,3

i Formentera 907.000 euros. Dins aquesta secció el pressupost

total que es destina a consells insulars és de 300,12 milions

d’euros, suposant un increment d’un 5,68% respecte de l’any

2015. Això són 16,12 milions d’euros més. Per tant, el sistema

de finançament nou derivat d’aquesta nova llei representa

gairebé un augment de 30 milions d’euros més per als consells

insulars, això és 19,22 per a Mallorca, 5,24 milions més per a

Eivissa, 4,7 milions més per a Menorca i 0,51 més per a

Formentera.

Pel que fa, o passant a la secció 34, el deute públic, saben

que com a tasca específica s’ha d’assenyalar que també pertoca

entre altres tasques a la nostra conselleria la gestió de

l’endeutament existent, aquests gairebé 9.000 milions d’euros,

és a dir, tramitar els pagaments dels interessos i amortitzacions

que es deriven de les operacions de tresoreria a curt termini i de

les emissions i préstecs a llarg termini, així com els expedients

de cobertura de risc dels tipus d’interès.

També es du a terme una avaluació continua de la situació

financera existent i d’estudi de la cartera d’endeutament de la

comunitat autònoma i, si n’és el cas, es tramiten expedients de

modificació de les operacions vigents per tal d’adequar-les a la

situació actual seguint directrius marcades per l’Estat.

El pressupost total d’aquesta secció per a aquest pressupost

2016 és de 906,2 milions d’euros, un 4,92% més, d’acord amb

el següent detall. En el capítol 3, que són les despeses

financeres, baixa un 18,48%, passant de 179,76 milions que

tenia l’any 2015 a 146,55 milions per a l’any 2016, bàsicament

a causa del refinançament d’operacions amb els mecanismes de

finançament de l’Estat i que han dut a terme amb les entitats

financeres, tant per l’acció d’aquesta administració, però també

és bo reconèixer pels acords duts a terme pel Govern anterior.

Finalment, la minva en aquest apartat també troba explicació

per la millora dels indicadors internacionals de referència,

bàsicament del tipus d’interès, majoritàriament a la baixa

durant aquest període.

En el capítol 8, actius financers, minva en un 36% i passa

de 75 milions a 48 milions. 

Finalment, el capítol 9, el de passius financers, és a dir, les

amortitzacions que fem als bancs del deute viu, creix i passa de

609 milions l’any passat, l’any 2015, a 711,67 milions per a

l’any 2016.

Passarem a la secció 35, fons de contingència, i que està

dotat amb 3,87 milions d’euros. El fons de contingència, que

s’inclou com a capítol 5 a la secció 35 del pressupost, s’ha de

destinar, quan sigui procedent, a cobrir les necessitats

ineludibles no previstes en el pressupost que es presentin

mentre siguin vigents, d’acord amb què estableix l’article 31 de

la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària, i que

també recull la Llei de finances de la comunitat autònoma.

El fons de contingència es pot fer servir per finançar les

ampliacions de crèdit en els termes de l’article 7 d’aquesta llei,

així mateix, el fons de contingència també es pot fer servir per

augmentar les dotacions de les aplicacions pressupostàries en

les quals es produeixen noves necessitats de crèdits segons la

finalitat i la naturalesa econòmica de les despeses que hagin de

ser imputades, amb la consegüent minoració del fons de

contingència mitjançant els expedients de ratificacions de

crèdit, al qual es refereix l’article 54 del text refós de la Llei de

finances.

La secció 36, la de serveis comuns de personal, aplega la

dotació destinada a acció social i a la recuperació dels drets i

millores de treball per als funcionaris. Aquest fons queda dotat

amb la quantitat de 17 milions d’euros, un 41% d’augment, que

donarà sortida a les despeses derivades dels acords sindicals

assolits en data recent en l’àmbit de la funció pública i, com bé

també sabeu, a punt de signar-ne un amb Serveis Generals.

Pas ara ja, per finalitzar, a explicar el pressupost de

l’Agència Tributària de les Illes Balears, el de l’Escola Balear

de l’Administració Pública i, en darrer lloc, el de l’empresa de

Gestió d’Emergències de les Illes Balears, dos ens autònoms i

una societat anònima unipersonal que depenen de la nostra

conselleria. 
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Quant a l’Agència Tributària de les Illes Balears, la dotació

pressupostària total és de 9,19 milions d’euros. Té un increment

lleuger d’un 1,54% respecte de l’any 2015 a causa d’un

increment del capítol 2, de despesa corrent, i els principals

ítems que inclou aquest capítol són els pagaments al recaptador

i els diferents contractes d’arrendaments, energia elèctrica i

neteja. La gestió de l’ATIB inclou un capítol, reflectit a

l’apartat 6, d’inversions reals, com és la dotació del sistema de

renda àgil que es manté en colAlaboració amb l’Agència

Tributària de l’Estat per estendre capitalment aquest sistema

d’ajuda al contribuent per acomplir amb les obligacions

tributàries anuals de l’impost de la renda. Els ingressos prevists

per l’ATIB provenen principalment de la transferència de la

comunitat autònoma que puja 8,9 milions d’euros.

Pel que fa a l’Escola Balear d’Administració Pública té un

pressupost de 3 milions d’euros, la variació respecte de l’any

2015 és del 4,59% a causa de la disminució d’aquest capítol 1

i 2, despesa personal i despesa en serveis i funcionament, per

la contenció de la despesa. S’ha de destacar que es mantindrà

el nombre de cursos i l’oferta de places, aproximadament uns

400 cursos per 8.000 places. La introducció dels nous

procediments i la implantació de nous sistemes de selecció de

professorat obliguen a dotar una nova partida per 60.000 euros

en innovació. L’objectiu final d’aquesta línia serà el de la

millora del professorat a través de l’obertura d’un borsí i

l’avaluació de la formació en el lloc de treball i fer accessible

els cursos de l’EBAP als funcionaris d’altres institucions, com

és el cas del Parlament. Aquest procés d’innovació ha de ser

cabdal de cara a la seva aplicació al Pla estratègic de la funció

pública.

I ja per acabar la meva exposició, no vull deixar de

mencionar l’empresa GEIBSAU, Gestió d’Emergències de les

Illes Balears, Societat Anònima Unipersonal. Com a nota

prèvia, cal destacar que s’ha previst iniciar els tràmits per

canviar la forma jurídica sota la qual es presta el servei de la

gestió d’emergències, per poder-la incloure dins l’abast

normatiu de dependència directa de la Direcció General

d’Emergències i Interior. La dotació pressupostària per a

l’exercici 2016 ascendeix a 4,45 milions d’euros, suposant un

increment del 3,4% respecte de 2015. Aquest increment es per

mor de l’augment de la dotació de capítol 2, el qual tracta de

cobrir principalment despeses en comunicacions, combustibles,

assegurances, subministraments, manteniment, serveis externs

i desplaçaments. També s’ha de destacar que hi ha una dotació

de 65.000 euros al capítol 6, inversions, que no hi existia l’any

2015. Val a dir que en aquest aspecte en comparació a l’any

2015 que no hi ha d’haver inversió alguna es fa necessari fer

inversió en l’equipament d’emergències i en el manteniment de

la xarxa de radiocomunicacions, un fet fonamental per al bon

desenvolupament del servei d’emergències, de l’112, que es

gestiona a través del GEIBSAU.

Això és, senyores i senyors diputats, el detall de les

seccions pressupostàries que gestiona la Conselleria d’Hisenda

i Administracions Públiques, segons el que disposa el projecte

de pressuposts per a l’any 2016. I quedam a la vostra

disposició, tant jo com el meu equip, per a totes les consultes

o curiositats que vulguin resoldre o vulguin aclarir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

sessió per un temps de 45 minuts per tal que els grups

parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o

observacions, per la qual cosa deman als portaveus si volen una

suspensió de la sessió o si podem continuar. Podem continuar.

Per tant, per tal de formular preguntes o observacions tot

seguit es procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris, la

Sra. Consellera pot contestar globalment totes les preguntes o

observacions formulades o bé contestar individualment després

de la intervenció de cada portaveu. Sra. Consellera? 

Intervendrà globalment.

Per tant, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.

Sr. Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra.

Consellera, per la seva presència aquí, moltes gràcies també al

seu equip, que l’acompanya. I jo la primera valoració que

hauria de fer és -i ho hem dit en altres ocasions- que som

davant d’uns pressupostos que són irreals, i no és demagògia

dir açò, són irreals perquè el mateix govern ha dit que eren

irreals, que no pensaven complir l’objectiu de dèficit.

Són uns pressupostos des del nostre punt de vista on tenen

els ingressos inflats, serà difícil poder complir la previsió

d’ingressos que té i, per tant, és de suposar que açò suposarà un

major dèficit del previst.

Ens preocupa, per altra banda, que no s’apliqui dins l’any

2016 la Llei 14/2014, de 21 de desembre, la Llei de finances,

ens preocupa perquè açò, des del nostre punt de vista, indica

que no estan disposats a aquest control pressupostari que hauria

de tenir el Govern i que la Llei de finances precisament,

obligava a tenir. Per tant, aquesta qüestió per a nosaltres és

molt important, és molt important perquè demostra que

precisament aquests pressupostos són irreals, que hi haurà

menys ingressos dels prevists i hi haurà més despesa també de

la pressupostada.

Un exemple molt clar és l’article 7 de la llei, del text

articulat, on hi ha tot un seguit de partides ampliables, partides

ampliables que lògicament aniran a un major dèficit.

També a la mateixa exposició de motius de la llei ja diu que

seran uns pressupostos d’impossible compliment, precisament

perquè tenen... existeix un elevat endeutament i per altra banda,

perquè l’objectiu de dèficit fixat del 0,3 és pràcticament

d’impossible compliment.

I una qüestió que també ens sembla molt rellevant..., és a

dir, com pretenen pressupostar 50 milions d’ingressos d’un

impost, com l’ecotaxa, quan no saben quan l’aplicaran, quan no

saben exactament si serà... ja diu al segon semestre, però hi ha

hagut altres informacions que rallen de començar-la a aplicar

el mes de novembre, la qual cosa des del nostre punt de vista

consideram que és impossible que es puguin aconseguir 50
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milions d’euros d’un impost que encara estudien i que encara

miren de consensuar.

Per altra banda, també una altra qüestió, la consellera ho ha

dit molt bé, aquests pressupostos suposen un gir social cap a

l’esquerra i la recuperació de drets perduts. M’agradaria que

ens expliqués com és que mantenen la suspensió de determinats

complements i drets retributius al personal, els articles 22, 23,

24 i 25 de l’articulat de la llei, o per què es mantenen la

suspensió de convenis, pactes i acords amb sindicats, etcètera,

que és l’article 26 de la llei, o per què mantenen l’article 34, on

es manté el mateix percentatge de 0,3% al Fons de

colAlaboració econòmica amb les entitats locals?

Són qüestions que van ser molt criticades a l’anterior

legislatura, perquè nosaltres als pressupostos ho posàvem, i ara

suposàvem que aquest gir social cap a l’esquerra, aquesta

recuperació de drets inclouria aquesta modificació d’aquests

articles, i veim que estan exactament igual que els que hi havia

a l’anterior legislatura. Per tant, ens sorprèn aquesta qüestió, no

sabem exactament quins drets s’han recuperat, és evident que

hi ha molts de drets que encara no s’han recuperat, és evident,

perquè continuen igual, ja li dic, articles 22, 23, 24, 25, 26 i

article 34.

L’endeutament, ahir a la meva interpelAlació ja li ho deia, és

una qüestió molt preocupant, vostè ralla de 8.995 milions

d’euros, els nostres càlculs a finals de la legislatura passada

eren de 8.658, per tant, entenem que durant aquests quatre

mesos s’ha incrementat el deute en 340 milions, la qual cosa

ens sembla preocupant. És a dir, si teníem en el segon trimestre

de 2015, 8.260 milions d’euros de deute bancària, dades del

Banc d’Espanya, i es devia a proveïdors, la roda que es torba

a pagar, els 45 dies que ens torbàvem a pagar els 398 milions,

devíem al final de legislatura 8.658 milions, i ara vostè ens diu

que en devem 8.995, he de suposar que durant quatre mesos

vostès han incrementat aquest endeutament en 340 milions, i

açò és molt preocupant. 

Vostè ja preveu per a l’any que ve augmentar l’endeutament

en 260 milions d’euros, l’any que ve, sempre i quan

s’acompleixi l’objectiu de dèficit del 0,3%. No serà així, vostè

ja ho ha dit, tampoc no és demagògia perquè vostè supòs que

no fa demagògia. Si vostè ja diu que no acomplirà l’objectiu de

dèficit vol dir que aquest endeutament previst serà molt major,

ja sigui en qüestió d’entitats financeres o ja sigui en proveïdors,

ja hem vist com han augmentat en quatre mesos 30 dies més de

retard el pagament a proveïdors. Veiem com els proveïdors de

cada vegada es torben més a cobrar i açò ens preocupa.

I ens preocupa que per cobrir totes aquestes mancances

vostès incrementin els impostos, incrementin les taxes, un 20%

d’increment a les taxes, les taxes que hem de recordar no

paguen només les grans fortunes, les paguen tots, eh? Per tant,

aquest gir social cap a l’esquerra, aquesta recuperació de drets,

aquest fer pagar als més rics i als més pobres no, no

s’acompleix amb la qüestió de les taxes, supòs que ho té clar.

Vostè crea 6 noves taxes a més, 6 noves taxes. És clar, és

que a l’anterior legislatura se’ns va criticar molt perquè també

fèiem moltes taxes, i ara vostès no només mantenen les que hi

havia, llevat de dues o tres, i n’incrementen 6 i n’augmenten el

cost, el preu. I augmenten el tram autonòmic de l’IRPF,

augmenten l’impost de patrimoni, augmenten l’impost de

transmissions patrimonials, augmenten l’impost de successions

i donacions, creen l’ecotaxa, un increment impositiu que des

del meu punt de vista suposa posar en marxa una maquinària

sistemàtica per anar en contra precisament de les classes

mitjanes, aquestes que sostenen l’estat del benestar, aquestes

que sostenen la mateixa dinàmica de la societat. I ho creiem

equivocat, ho creiem equivocat, per tant, també en volem

deixar constància.

Una altra qüestió que també ens sorprèn, a mi em sorprèn,

tal vegada supòs que tendrà una explicació, és que posin en

marxa el Consell Econòmic i Social amb 5.000 euros, és a dir,

als darrers pressupostos el Consell Econòmic i Social tenia

850.000 euros, ens costava a tots els ciutadans 850.000 euros,

quan es va suspendre el Consell Econòmic i Social es varen

estalviar tots els ciutadans 850.000 euros, ara vostès el volen

posar en marxa amb 5.000 euros, supòs que tendrà una

explicació per a aquesta qüestió.

Consells insulars, miri, jo ara li llegiré un tuit del conseller

de Presidència, quan no era conseller de Presidència, sobre la

Llei de finançament dels consells insulars, i deia: “El PP ha

aprovat en solitari la Llei de finançament dels consells

insulars”, en solitari, quan hi estaven d’acords tots els consells

insulars, de Menorca, de Mallorca, d’Eivissa i de Formentera,

“sense acord imposen noves retallades per castigar els

ciutadans”. I ahir, a la seva compareixença semblava que la

Llei de finançament de consells insulars era el millor que havia

passat, fins i tot alguns portaveus, em sembla que és present

aquí, va atribuir totes les bondats de l’increment de pressupost

als consells insulars al Sr. Marc Pons, quan realment hem

d’atribuir aquest increment de pressupost als consells insulars

a la Llei de finançament dels consells insulars, la qual

precisament vostès varen votar en contra. I com molt bé ha dit,

Mallorca tindrà 19,22 milions d’euros més per gastar en el que

vulgui precisament perquè es va aprovar la Llei de finançament

dels consells insulars; Menorca tindrà 4,7 milions més; Eivissa,

5,24, i Formentera 0,51 milions més, exactament un 6,6%,

exactament el que incrementen els pressupostos, fruit

precisament d’una llei que vostès no volien i que vostès

consideraven que eren noves retallades per castigar els

ciutadans.

I una pregunta que jo li faig, Sra. Consellera, a l’anterior

legislatura i a l’anterior -i a l’anterior- varen quedar, es varen

anar acumulant bestretes que eren uns pagaments a compte de

la nova Llei de finançament de consells insulars i es varen

quedar a deure 144 milions d’euros en bestretes als consells de

Mallorca, Menorca i Eivissa. Ens agradaria saber què pensa fer,

si les pensa pagar, evidentment no hem vist en els pressupostos

cap partida destinada a anar pagant aquestes bestretes, i per

tant, voldríem saber què pensa fer en aquesta qüestió.

I en principi per la meva primera intervenció, ho deixaria

aquí. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula el Sr.
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EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies consellera i a

tot el seu equip que avui l’acompanya per intentar respondre les

preguntes que podríem formular.

Per intentar seguir una mica amb la seva exposició i després

ja li faré unes preguntes, comentar-li que, com ja hem

manifestat moltes vegades, des del nostre grup parlamentari

sincerament ens preocupa molt, no només a nosaltres sinó a

tota la ciutadania balear, que el deute estigui pràcticament en

9.000 milions d’euros. Per tant, això és una responsabilitat del

partit que governava anteriorment i de l’anterior. Per tant,

pensem que aquest deute, com moltes vegades es diu, és

impagable, per tant, ens preocupa molt, i bé, sincerament

haurem d’intentar fer tots un esforç molt important, i vostè,

com a consellera d’aquesta conselleria, té un repte molt

important i la resta de partits també.

També ens preocupa el tema important... i enllaço deute

públic amb dèficit, el Sr. Montoro, en el seu moment ja va

comentar, alumno aventajado per intentar fer complir els

mandats de la Unió Europea, ens aplica una normativa per

intentar ofegar les comunitats i les diferents administracions

públiques de la possibilitat d’intentar rescatar les persones i les

entitats financeres. Valorem molt positivament que realment...,

el nostre suport i des del seu Govern, des del punt de vista

econòmic per intentar ajudar i destinar més recursos a nivell

social, tema serveis socials, educació, sanitat, etcètera. Sabem

que les diferents conselleries han fet una reestructuració per

intentar, dins el poc marge que hi ha realment, destinar els

recursos cap aquestes conselleries.

Seguim amb els comentaris. A nosaltres ens crida una mica

l’atenció, sobretot perquè des del nostre grup parlamentari

apostem pel software lliure, realment ha comentat una aplicació

90.000 euros a la Direcció General d’Emergències. Després

també ha comentat en el capítol 31, sobre la SAB també

900.000 euros. Instem el Govern realment que intenti aprofitar

realment aquesta eina del programari lliure, per intentar reduir

aquesta despesa i pensem que les administracions públiques,

des del Govern fins arribar als diferents ajuntaments, haurien

d’intentar aplicar i reduir la factura de donar cobertura

informàtica, programació lliure, etcètera.

Tornant sobre el que vostè ha comentat, el tema dels

consells, ens alegrem que realment hi hagi un increment del

finançament per als diferents consells, però a nosaltres ens

preocupa, i especialment a la gent d’Eivissa, Menorca i

Formentera, imagín que també a la gent de Mallorca, però

sobretot moltes vegades hi ha un pensament mallorquí, la gent

de les diferents illes i personalment venim a recordar que no

s’oblidin, tenim molt clar que moltes competències estan

infravalorades, infradotades al respecte i és molt trist veure

com els nostres companys en els diferents consells estan

mitjançant renovació any rera any, els convenis en

competències que pertocaria al Govern en matèria d’educació,

de serveis socials, etcètera. Per tant, nosaltres mirarem molt

amb lupa, per dir-ho molt clarament, en el cas d’Eivissa,

Menorca i Formentera i també aquí a Mallorca, la dotació

pertinent i veure aquests convenis els quals teòricament serien

responsabilitat del Govern i no dels consells, quan tenen

realment les competències. Per tant, haurem d’intentar millorar

la dotació per als consells.

Seguint una mica amb la seva exposició, sincerament i ja el

nostre grup parlamentari també va manifestar a una pregunta

oral dins del Ple, el deute públic; és a dir, anem ja pels més de

900 milions d’euros. El pròxim any, quant serà? Quasi un 5%

més de deute. De veritat no podem, Sra. Cladera, intentar parlar

amb les entitats financeres i que esperin? Quan hi ha

emergències socials, quan realment hi ha persones, ahir teníem

davant del nostre Parlament com la PAH es manifestava, com

nosaltres, des de Podem, demanam tot el tema de la pobresa

energètica, tot el tema de més docents en educació, més

professionals, etcètera, vostè sap perfectament que nosaltres

instem el Govern realment que aquest deute es renegociï i si

han d’esperar uns quants anys, doncs que esperin. 

A tot l’Estat espanyol, milers i milers de milions d’euros

hem pagat entre tots, i sembla que ha arribat el moment que un

govern, i des del nostre grup parlamentari tindrà el suport,

perquè digui no, parem i paralitzem, igual que al Sr. Camps li

preocupa tant el tema del funcionariat públic; doncs, tal vegada

ha arribat el moment que tots els partits polítics diguem als

bancs que estem un parell d’anys sense pagar aquest deute o

que reduïm la factura per intentar dotar els milions que s’han de

pagar, perquè, sincerament, pagar els interessos per a enguany,

però bé..., sincerament una factura..., impossible; és a dir, més

d’1 de cada 5 euros de tot el nostre pressupost que vagi a pagar

amortització de capital i interessos, realment tenim un greu

problema i no vull ja, perquè segurament des d’El Pi ho

recordarien, la falta de finançament, etcètera.

Més coses que voldria comentar, també i molt ràpidament

m’agradaria posar de manifest, i després si vostè em pot

contestar o el seu equip, sobre el tema de la territorialització de

la inversió. Ens crida molt l’atenció com a totes les illes es

redueixen les quantitats que es destinen per exemple, en el cas

de l’illa de Mallorca doncs augmenta, no, perdó, de l’illa...., sí,

augmenta, però en el cas de Menorca es redueix 740.000 euros,

a Eivissa més d’un 25% i en el cas de Formentera un 50% -

perdoni, he donat malament els càlculs. Formentera redueix

quasi un 50%, Menorca quasi un 1%, Eivissa un 5%, si ens

podria aclarir una mica al respecte.

I ja un parell de preguntes per acabar, molt concretament.

Ahir justament fèiem la pregunta sobre el tema de Marivent, és

que resulta (...) ens ajuda a donar-li una ullada més profunda i

veiem que hi ha una partida de manteniment i conservació de

Marivent, talment el concepte, que ascendeix a 1.350.476

euros. Ahir parlàvem justament de 700.000 euros, però en el

capítol 1 hi ha més de mig milió d’euros dedicats a la qüestió.

Ja vàrem comentar ahir, intentar reduir i bé, pensem que amb

aquests doblers es poden fer moltes qüestions.

Més elements. Sobre el tema del sector instrumental, vostè

em sembla que en la seva exposició ha dit que a partir del dia

1 de l’any següent el 112 passarà a formar part de la Direcció

General d’Emergències, és correcte? Ahir vèiem que hi havia

més de mig milió, 530.000 euros, que si realment, si és així

com vostè m’ho ha comentat, doncs podríem intentar que la

Direcció General d’Emergències pogués assumir aquestes

funcions.
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Més qüestions molt puntuals. En el tema d’inversions de

reposició i funcionament de dos edificis, concretament de la

seva conselleria, es dedica només 100.000 euros per intentar

reformar i posar acuradament aquests dos edificis. Pensam que

amb aquesta dotació de 100.000 euros realment no es podran

fer aquestes inversions o reformes necessàries per a aquests dos

edificis.

Més qüestions al respecte. També hi ha una dotació sobre

el parc mòbil de vehicles que només ascendeix a 3.000 euros.

No sé exactament si hi ha una flota aproximada de 10 cotxes,

però realment destinar només 3.000 euros al parc mòbil, no sé

si podrien contestar avui, si no a un altre moment, aquesta

qüestió molt puntual.

I ja per acabar, comentar també una qüestió molt concreta,

dins l’epígraf 612E, repeteixo 612E, hi ha transferències

corrents a empreses privades per un import de 2.236.820 euros.

A què correspon aquesta partida concretament, transferències

corrents a empreses privades?

I després també... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, ha d’acabar.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sí. L’última ja justament, la partida pressupostària 6400 de

les diferents direccions generals ascendeix a 983.300 euros en

inversions de caràcter immaterial. Es refereixen a estudis o

podrien especificar al respecte? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Per part del Grup Parlamentari MÉS

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

minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Consellera per

les seves explicacions. Evidentment aquests pressuposts, com

deia, estan emmarcats dins un context amb un objectiu de

dèficit, com ha dit, del 0,3%; un objectiu totalment ridícul si el

comparam amb l’1,7% en què vàrem tancar l’any passat i l’1,5;

1,4% que s’espera enguany. 

Llavors, amb aquest context i amb un deute públic..., que és

ver que ha dit que pujava enguany el capítol de la secció,

perdó, de deute públic, uns 42 milions d’euros, però és que,

clar, es produeix una disminució important dels interessos pels

temes que ha comentat i pel Fons de Liquiditat Autonòmica,

però és que es produeix un augment de 100 milions d’euros de

les amortitzacions. Llavors, quina gestió s’ha fet aquests darrers

anys perquè del 2015 al 2016 passem d’haver d’amortitzar 609

milions d’euros a haver-ne d’amortitzar 711? En un any

incrementar 100 milions d’euros les amortitzacions.

Jo crec que aquest Parlament ha iniciat un debat..., bé s’ha

presentat una proposició no de llei del tema de l’auditoria del

deute i l’auditoria ciutadana del deute..., comentava el company

de Podem que el tema del deute s’ha de posar damunt la taula,

s’ha de mirar quines actuacions es poden dur a terme, si es

poden renegociar terminis, s’ha de fer qualque actuació

d’aquest deute. Però passar en un any d’haver d’amortitzar 609

milions d’euros a 711 és una autèntica barbaritat.

Comentava el Sr. Camps el tema de les taxes. Les taxes

representen el 0,5% dels ingressos de la comunitat autònoma.

Jo crec que diverses taxes que són la majoria de temes

professionals, per emprar serveis de la comunitat autònoma,

tornin al nivell del 2014, la veritat és que no sembla rellevant.

Sí que em sembla rellevant que es llevin taxes que pagava

tothom i sobretot les persones amb menys recursos, com és la

targeta sanitària. Això sí que crec que són polítiques rellevants

i d’un gir social cap a l’esquerra.

El que no es pot pretendre, és que ja fa un parell de vegades

aquí que sentim els mateixos discursos i en el ple del

Parlament, és que no hem de posar més impostos, no hem de

generar més deute i a més des del minut 1 hem de retornar tots

els drets que s’han llevat durant 4 o 5 anys als treballadors.

Això sí que és impossible. Jo crec que aquest Govern està

plantejant un augment d’imposts a les rendes més altes, està

plantejant fer una consolidació fiscal, intentant no créixer més

aquest deute, amb els nivells que es creix darrerament, i s’està

intentant reprogramar el retorn de drets als ciutadans.

Per tant, jo crec que és el camí que s’ha de seguir, aquí no

farem miracles, està clar que no farem miracles. Ho va dir el Sr.

Camps també ahir en el Parlament, no en farem de miracles,

però almanco es va redreçant la situació redistribuint riquesa,

creant imposts a les rendes més altes i programant el retorn dels

drets que han perdut els treballadors i els ciutadans d’aquestes

illes durant 4 i 5 anys.

I evidentment el problema de fons és el que és, vull dir que

amb això tots hi estam d’acord, patim un finançament que és

del tot insuficient per aconseguir que els nostres serveis públics

bàsics com són l’educació, la sanitat, representin el que

representen a altres comunitats autònomes. Tenim un

pressupost de la comunitat autònoma que representa només el

12% del Producte Interior Brut, en això estam molt per davall

de la mitjana i evidentment mentre es mantengui aquesta

situació, aquí intentarem fer-ho el millor possible. Però si

aquesta situació no millora, les Illes Balears no se’n sortiran.

Fer un apunt respecte de les explicacions que ha donat de

totes les seccions i direccions generals de pujades i davallades,

destacar que m’ha semblat prou baix, i vostè també ho ha dit,

el pressupost de la Direcció General de Pressuposts, malgrat

l’increment, que qui ha de planificar l’economia d’aquesta

comunitat autònoma representi, crec que eren prop de 600.000

euros, devora el pressupost de la conselleria, la veritat és que

és molt baix.

I ha comentat que el pressupost de la Intervenció General

havia baixat, crec que un 5%, però no ha explicat els motius. El

pressupost de la Intervenció General ha comentat que havia

baixat crec que un 5%, però no ha dit els motius.

I res més.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr. Font, per un

temps de deu minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.

Consellera i membres del seu equip. Diu Podemos: “Ho

mirarem amb lupa”. Dic el mateix que ahir, mentre aquest

Govern no sàpiga si Podemos els donarà suport, perdem els

dies de mala manera en aquesta sala. I el que fa gràcia de

Podemos és que diu: “Hem de millorar la dotació dels

consells”, allà on governa, en el Govern no governa, però en els

consells com que ha entrat a governar..., amb la qual cosa

arrima el ascua a su sardina Podemos, casta, casta, casta. Com

tots, no hi ha visió general de país.

Dit això, que és una realitat com a punys, que al llarg de la

legislatura ja es veurà, ja es veurà, ja es veurà, li puc dir que és

una decepció el pressupost, però tranquilAla no m’ha decebut

vostè, és la mateixa decepció que pot tenir un ciutadà que no

sigui parlamentari i que tengui una visió independent des del

carrer. És el mateix pressupost del PP de l’any passat i de l’any

passat l’altre, quatre modificacions, millorant segons quines

qüestions, pujant segons quines coses que tenen a veure amb el

benestar social, jo no discutiré el que vaig discutir amb el

conseller de Presidència, que dins benestar social hi ficam

l’educació, la sanitat, la dependència, tot, no ho vull discutir ja,

-no, no, no és així, això no era així, ho dic perquè això és un

invent dels darrers deu anys-, benestar social era Serveis

Socials, gràcies a Zapatero, tot el que va posar en dependència.

I ara embullam la gent, perquè la gent està en altres coses, però

ja li dic, la decepció no me la produeix vostè, la decepció és

que no n’hi ha més.

Els ciutadans de Balears no arreglarem això, amb aquest

pressupost no arreglarem els problemes que tenim. Pensam que

estam en fallida, és a dir nosaltres pensam que..., El Pi pensam

que estam en fallida. Pensam que els ingressos que té la

comunitat no tenen solució, no tenen solució. Diré més, creim

que si això fos, si aquest pressupost fos nostre, de tots els que

som aquí, a través d’una societat i que fóssim una societat que

en tenim cura perquè ens han adjudicat un contracte privat per

administrar la sanitat, l’educació i més, nosaltres presentaríem

un concurs de creditors, perquè cap de vostès no podria resistir

dins vostès mateixos la duresa que resisteix la institució, que la

pot resistir, però està en fallida, està en concurs de creditors

aquesta comunitat, el problema és aquest.

Clar, aquí farem un debat, que el fem 59 diputats, 200 alts

càrrecs, 150 periodistes, més 1.000 persones que els interessa

molt això de prop. És a dir, 2.500 d’1.100.000 que n’ hi ha.

Nosaltres en El Pi no volem jugar a enganar més la gent.

O posam damunt la taula que potser allò adient seria no

aprovar els pressuposts -“Madrid, no aprovam els pressuposts”.

Per què? Perquè no tenim, no tenim, no tenim, perquè allò altre

en això sí que he d’estar d’acord amb el Partit Popular, però

aqueixa medicina se la pot receptar el portaveu del Partit

Popular, si aquests estan maquillats els altres també estan

maquillats. No!, no, no, aquí el rímmel a qualcú se li’n va i a

qualcú no se li’n va, segons vostè. No, no, no, això està

empolvorat i maquillat. I avui sabem, avui sabem, l’octubre, a

final d’octubre, avui sabem que la consellera desgraciadament

es trobarà a final d’any que no serà suficient el pressupost que

vostès varen deixar per a sanitat, i no serà suficient el

pressupost que vostès varen deixar per a educació, i vendrem

aquí i direm “no, però jo ho faré bé, ho faré d’una altra manera,

controlaré...” No, bé, jo no vull jugar a aquest engany, El Pi no

vol jugar a aquest engany. Ciutadans de Balears, estam en

fallida, o ens aixecam o no hi ha res a fer.

L’altra qüestió que li volia dir és que aquests pressuposts...,

clar, vostè des de la seva conselleria, que puja aquest 1,01%,

vostè no pot..., hi ha competències que no estan a les seves

mans perquè realment es puguin activar altres coses. Aquests

pressuposts, si vostè mira quins doblers hi ha i si la seva

conselleria també podria fer alguna cosa per apostar per un nou

model productiu, no té res, no té res. És a dir, ara, que avui hi

ha gent que llegeix el diari d’una manera i gent que el llegeix

d’una altra, avui hi ha gent que s’ha aixecat el matí i diu “home,

67.344 aturats tenim ara, i en tenim 8.000, 9.000 menys que

l’any passat, 10.000"; no, jo no el mir així, jo dic que a

l’octubre de 2007, mateix temps que ara, quants d’aturats hi

havia a Mallorca?, 37.100; quants n’hi ha ara?, més, 30.244.

Quant gent ha fugit?, moltíssima, que si no estaria també a

l’atur. I què ens està passant?, que acaba la temporada; i què

invertim en aquests pressuposts perquè aquesta temporada que

acaba pugui tenir novembre, desembre, gener, febrer, març,

abril, una nova forma d’entendre com hem de generar riquesa

en aqueixa terra? Ens ha passat a tots, i m’hi incloc, perquè

aquí si no feim autocrítica som morts. No hem posat ous dins

un altre paner, no, però el problema és que no n’hi ha!, no n’hi

ha. Si feim un préstec d’1.017.000 euros, o 1 milió..., 1.000

milions i busques, 1.000 milions 17 o 1.000 milions 20, un

desbarat! Li preocupava, al company de Podemos, l’any que

ve; jo li ho dic, més o manco, 9.600 milions d’euros, a ojo de

buen cubero, sense ser economista, no m’equivocaré, deurem

al final, quan acabi. El problema és aqueix, amb la qual cosa

nosaltres, consellera, jo li faré una pregunta concreta, per si me

la pot aclarir, però el que li venc a dir és que tenim un

pressupost que no actua sobre l’economia productiva d’aqueixa

terra. 

I després crec que han fet una equivocació estratègica

brutal; la va fer el conseller d’Hisenda del darrer pacte, i a mi

m’agradaria que vostè no la fes, i sap que ho dic de tot cor,

això. Va fer una equivocació estratègica amb l’ecotaxa aquella,

que és no saber explicar en què gastaria els doblers. No saber

explicar en què gastaria els doblers va ser la gran equivocació

d’aquella taxa, i li puc dir que ho vaig viure de prop, eh?, des

de l’oposició però ho vaig viure de prop. A mi em preocupa

que no sapiguem en el pressupost en què invertirem aquests 50

milions que en principi hem pressupostat. Té molts de

companys del seu partit que saben que aquell va ser un dels tres

errors; els altres dos ja els hi contaré. Clar, no consensuar

aquest tema i no dir a la societat..., hi ha gent que té dubtes,

d’això de l’ecotaxa, i és lògic, hi ha treballadors que tenen

dubtes: “això m’afectarà a la meva feina?”, perquè això és la

realitat, i no la nostra dels 2.500 que som aquí, per això

nosaltres deim sí a l’ecotaxa amb consens mentre no tenguem

un nou sistema de finançament. Però, clar, si s’inverteix en
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coses que es puguin veure el sector turístic ho agrairà, i la

societat en general entendrà per a què és. D’aqueixa manera

sembla que és per cobrir el que l’Estat no ens dóna.

No estam d’acord des d’El Pi amb aquesta apujada

d’impostos. La gent diu “bé, però els que guanyen 70.000 euros

convé que paguin més que els que en guanyen 18.000",

lògicament, com ho paguen ara. El problema que hi ha dins

aquests 70.000 euros, i si no miri-ho, que vostè té capacitat per

mirar-ho, jo no, jo no tenc els instruments per mirar-ho, no tenc

l’ordinador, se n’adonarà que hi ha infinitat d’autònoms,

infinitat d’autònoms que estan lluitant, estan mantenint una

empresa petita, els comença a anar un poc bé i ara el castigarà;

en canvi aquells empresaris amb societats, amb SICAV i tots

aquests “rollos”, aquests evadeixen i paguen un 5%. A aquell

professional liberal un poc innovador que ha aguantat la crisi

i ha de tornar unes pòlisses li apujam els imposts. Bé, ha de

pagar més que el que té..., però, alerta, crec que estam disparant

al petit. Basta veure a qui afecta, perquè la major part de les

empreses no paguen via aquest 3% i busques, o 4% que ha dit

vostè que tendrà l’increment. És a dir, l’elefant és un altre, això

és una formiga. I de passada em preocupa que pot estar aturant

petits comerciants, petites empreses que realment fan un esforç,

i puguin tenir la sensació que fer feina com estan fent no val la

pena, no val la pena. 

Són molts d’anys de crisi. La mentalitat de la gent no és la

del 2007, la capacitat de sacrifici d’està esgotant; si a sobre que

tens un benefici veus que t’estan castigant, i aquell gran

empresari, que guanya cada any ics milions d’euros, però com

que tributa a través de societats i no paga el que tu pagues,

aquesta gent es pot cansar. Si es cansa aquesta gent estarem en

mans d’una economia de gel, d’aqueixa gent que no té cor, que

quan la temporada no li dóna tanca el seu establiment i, en

canvi, aquells que aguantam tot l’any oberts, donant ocupació

fixa a la gent, no tenim una sola mesura damunt aquest

pressupost per continuar tenint esperança. També li diré que

l’any passat tampoc no hi era, eh?, aquest any que estam

tampoc no hi era, tampoc no hi era, no hi havia una sola mesura

de tributar menys una petita i mitjana empresa. No, no, no, no.

Ho dic al Sr. Camps. Pensi que jo tenc la doble condició.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Vaig acabant, Sr. President. Li ho dic en el sentit que

aquests pressuposts sé que és un esforç brutal que fan vostè i

tot el seu equip, els agraesc l’esforç, però amb aquests

pressuposts... girarem doblers d’aquí cap allà, desgraciadament.

I acab amb la pregunta que li he de fer. És vera que en el

centre de cost 14601, de la Direcció General de Tresoreria,

Política Financera i Patrimoni, en el codi 54000 002, centre de

cost 14601, codi 54900, perdó, 54000 002, en lloguer d’edificis

la seva conselleria paga 4.394.000 euros? M’agradaria saber-

ho, perquè..., aquí hi ha marge, hi ha marge per a eficiència, hi

ha marge per a eficiència. No la culp a vostè de res d’això

perquè vostè no n’ha signat cap, d’aquests contractes.

I res més. Ja li ho dic, nosaltres no podrem donar suport a

aquests pressuposts, però sabem que vostè no és la culpable, ni

el seu equip. La solució potser la tenim el desembre. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca

té la paraula l’Hble. Sra. Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Vull donar la benvinguda a la Sra.

Consellera i al seu equip per venir a explicar aquest pressupost

tan complicat. 

Seré molt breu. Evidentment des de MÉS per Menorca

compartim la preocupació pel deute d’aquesta comunitat, és

una bogeria, però també tenim claríssim que mentre aquest

finançament d’aquesta comunitat no millori doncs és molt

complicat tot. Estava mirant ara, mentre s’anaven fent les

intervencions, una miqueta premsa, informes i... El que és

evident també és que segons un informe de FEDEA només el

País Basc, Navarra i Galícia van complir l’objectiu de dèficit

d’aquest any, tota la resta de comunitats no, vull dir que totes

estem igual. Ens demanen una mitjana d’1,4..., vull dir que

s’aconsegueix una mitjana d’un 1,4 en lloc del 0,7 que demana

el Govern. I també és cert que Balears ja va tancar el 2014 amb

més dèficit que el 2013. 

Jo reconec que no som de nombres, som de lletres, que es

diu, amb la qual cosa entendre els pressupostos a vegades em

costa molt, moltíssim, i jo només vull agrair-vos l’esforç que

estau fent i, bé, esper, com ha dit el Sr. Font, que aquest

desembre vegem un canvi i puguem millorar les coses. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. 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. Gràcies, consellera, per la seva

presència aquí, i a tot l’equip, per descomptat. Com que ja

l’hem feta tant aquí al Parlament com de manera pública, la

valoració del pressupost me l’estalviaré, vull dir nosaltres no

som..., aquest no és el nostre pressupost, no són els nostres

pressupostos i per tant, no fa falta crec insistir-hi. Per altra

banda, l’anàlisi que acaba de fer el diputat Font fa un moment

coincideix prou amb la que nosaltres podríem fer i per tant ja

de qualque manera m’hi sent representat.

Voldria fer-li, Sra. Consellera, dues preguntes, simplement,

en relació amb el que ens acaba d’exposar i amb els números

que començam a veure. La primera, a vostè, ahir, en el Ple, li

varen preguntar dues vegades respecte de la carrera

professional dels funcionaris i personal laboral adscrits als

Serveis Generals, m’agradaria saber si..., vostè va contestar que

confia que abans de final d’any, si no ho record malament, es
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pugui resoldre aquest tema, ho vaig entendre així, si no en tot

cas em rectificarà, m’agradaria saber si en aquest pressupost

està previst de qualque manera que aquest tema es resolgui i

s’apliqui evidentment l’any que ve de la mateixa manera o

d’una manera anàloga a com s’ha pogut aplicar, ja sé que no

són casos idèntics, al cas del sector sanitari, i com s’ha pogut

preveure en aquest cas.

I la segona cosa que li volia preguntar, vostè ha parlat aquí

d’un nou model de coordinació de policies locals a un moment

determinat, bé, aquest és un tema realment interessant, un tema

necessari, nosaltres també ho creim així i també hem estudiat

aquest cas, m’agradaria, en la mesura del possible, que

m’explicàs, ens explicàs un poc més què és el que tenen previst

en aquest sentit, quin és aquest projecte.

I res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, agrair el primer la presència de

la consellera i del seu equip, gràcies per la compareixença, bé,

és que hi ha coses que no entenc i m’agradaria a veure si la

consellera té una explicació perquè jo no l’he trobada.

No puc entendre com el pressupost de l’any passat, i he

llegit la intervenció de la ponència de l’any passat per veure

com anava això, no entenc com el conseller, l’anterior conseller

podia dir: “hem de continuar fent una política de contenció”; no

entenc com va dir: “el sostre de despesa no financera aprovat

pel Consell de Govern es va fer sobre la base d’una previsió de

creixement econòmic per a l’any 2015 d’un 1,9", i el pressupost

va créixer un 4,14%. El Partit Popular, el portaveu del Partit

Popular, que és aquí present, la reacció a aquesta... no només

això, varen saber..., sabien que, any electoral evidentment,

varen baixar molts o quasi tots els imposts que podien baixar,

i així i tot, amb un 1,9 varen créixer un 4,14%. La reacció

eren..., llegeix textualment, eh: “aquests pressuposts són uns

pressuposts que a qualsevol parlamentari li agradaria defensar”;

bé, “són uns pressuposts, també ho hem de dir, que continuen

la senda d’austeritat -austeritat- baixant imposts i augmentant

un 4,4% amb una previsió de creixement d’un 1,9, de control

de despesa, de reducció del dèficit i està previst que hi hagi un

dèficit del 0,7". Dels de l’any 2015 no parlaven que eren

irreals, era un 0,7; “són uns pressuposts responsables, rigorosos

i de contenció”. I acaba dient “gràcies, gràcies, Sr. Conseller,

gràcies al Govern per haver encertat en aquestes polítiques

perquè això ha suposat molts de doblers per a aquesta

comunitat autònoma”. 

Com és possible que nosaltres..., nosaltres dic aquest govern

de progrés, hagi anunciat un increment impositiu, una major

progressivitat en els impostos, tal com marcaven tots els

programes electorals i els acords pel canvi, com és possible que

si la previsió de creixement sigui un 3%, com és possible que

s’incrementi el pressupost un 5,09 i això sigui un prodigi de

mans foradades, això ens dur a la catàstrofe? I no puc entendre

com un, amb els mateixos condicionants que acab de dir ara,

era un prodigi d’austeritat i de dinamisme econòmic i l’altre,

que almanco l’increment el podem justificar amb la major

progressivitat, i altres coses, no només això, per exemple

l’aprovació del programa operatiu 1420 el qual ens dóna un

parell d’inversions que estan pressupostades aquí, al pressupost

global, que s’havia d’aprovar a l’any 2014, i no sé per quines

circumstàncies no s’ha aprovat fins ara aquest govern. I clar,

això són anys de poder invertir a coses que els altres anys no es

podien invertir.

No ho entenc, no ho puc entendre, per tant, bé, fa molts

d’anys que faig pressuposts, però això encara no ho entenc. Per

tant, si té una explicació idò m’agradaria que me la digués.

Diu que són uns ingressos inflats, bé, aquí hem de recordar

també, comentant el que ha dit el Sr. Font de l’ecotaxa, dels 50

milions, hem de recordar que un pressupost com el seu nom

indica pressuposa, nosaltres feim una pressuposició, volem

entendre que des del punt de vista prudent del que es podrà

recaptar. 

Qualcú ha parlat també de partides ampliables i que això va

a més dèficit i és una evidència, el que passa és que jo,

comparant les de l’any passat i les d’enguany, no he vist gaire

diferència, també li demanaria si és que hi ha alguna diferència

perquè evidentment també devien ser dèficit..., quan parl de

l’any passat evidentment parl de l’any 2015, però com que ja

parlam del pressupost aquest, idò..., era del pressupost de 2015,

he vist que les partides ampliables, si fa no fa eren les mateixes.

Deixi’m fer una reflexió quant a taxes perquè aquí..., bé,

sobretot el Partit Popular, també és una pregunta que li faig, ha

criticat l’increment de les taxes, no ha dit que també se n’ha

eliminat alguna, com ha dit el Sr. Reus, per exemple la de la

targeta sanitària que també era una taxa, però vull recordar que

les taxes, en teoria, han de cobrir el cost que graven, del servei

que graven, per tant, no es pot en teoria baixar-les un 20% o

pujar-les, han de respondre al cost d’aquest servei que presten,

és a dir, l’ORA, per posar un exemple que conec més, de

l’Ajuntament de Palma, l’ORA, un ciutadà paga 1 euro per

aparcar durant mitja hora a un... hi ha una contra prestació, a un

tros de carrer, no? És clar, s’ha de fer un estudi perquè s’ha de

pagar el que val aquest servei, l’ajuntament no hi pot guanyar

ni hi pot perdre doblers, en teoria, i aquí evidentment hi ha

despeses directes i indirectes. Per tant, baixar un 20% no només

no es podia, sinó que a sobre era electoralisme.

Per tant, jo, de tot el que veig és que... el que hem dur a

pensar és que abans eren uns pressuposts fets, els de l’any 2015

em referesc, perquè hi havia eleccions i ara començam a parlar

seriosament, començam a parlar seriosament i a posar les coses

damunt el paper.

Ha dit el Sr. Font, que ara ja no hi és justament: “hauríem

de no aprovar els pressuposts a veure què diria Madrid”. La

conseqüència de no aprovar els pressuposts no la pateix

Madrid, la pateixen els ciutadans de Balears, ara torna, tal

vegada estaria bé, Sr. Font, estaria bé parlar amb vostè, però en

fi...
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Entenc el que traspua la seva reflexió i és que evidentment

cal millorar de manera substancial el finançament de la

comunitat autònoma, en això hi estam d’acord i això ha de ser

el gran cavall de batalla d’aquesta legislatura, ja ho hauria

d’haver estat de l’anterior, ho hauria de ser d’aquesta, tant de

bo en aquesta es pugui resoldre, si no ho resolem evidentment

també serà el cavall de batalla de la propera. Però aquí,

evidentment, aquí és on ens hem de plantar davant Madrid amb

el pla de finançament, evidentment no en no aprovar uns

pressuposts que els únics que ho patiran, gràcies a la pròrroga

del pressupost de l’any 2015, seran els ciutadans de les Illes

Balears, Madrid ho patirà bastant poc.

Passant directament al pressupost, nosaltres tenim un gran

avantatge respecte a l’anterior legislatura, Sra. Consellera, i

això ho ha de tenir sempre molt clar, nosaltres no hem enganat

ningú, en res; nosaltres, tots els partits que donen suport al

Govern i aquells que no governen, però que també li donen

suport, tots, tots duien la política fiscal i pressupostària de

manera similar als seus programes, als acords pel canvi queda

claríssim, nosaltres no hem enganat ningú, la progressivitat era

una cosa que des del minut 1 se sabia que es posaria i que

aquests 170 o 80 milions que suposa aquesta progressivitat se’n

van a despesa social era una cosa que nosaltres vàrem dir des

del minut 1. Aquesta és la gran diferència. L’any 2011 tothom

confiava en l’IVA turístic, se’n recorda de l’IVA turístic? Va

resultar que era pujar del 7 al 10 l’IVA turístic, quan tothom es

pensava que era passar del 7 al 4, justament. No ho varen

explicar bé, no ho degueren explicar bé.

Això és la nostra gran diferència, a nosaltres ens valida la

veritat, anam amb la veritat per davant. 

Després, evidentment, és tan gran el pressupost que un error

aquí o allà hi pot haver, però d’entrada nosaltres no hem

enganyat a ningú. Ens agrada i ja ens va agradar ahir la

intervenció del conseller de Presidència, el Sr. Marc Pons, el

sacrifici que fan determinades conselleries, bona part de les

seves direccions generals i secretaries generals també l’han

feta, de reduir el pressupost, per tant, fer més eficients aquestes

direccions generals que no incideixen tan directament sobre la

despesa social, a fi i efectes, evidentment, per veure

compensades o apuntalades aquelles conselleries o direccions

generals que sí tenen a veure amb la despesa directament

relacionada amb la despesa social.

Evidentment, a la part d’amortitzacions no descobriré res,

ens ho hem trobat i és una cosa a la qual hi haurem de fer front,

no ens queda més remei, la marejadilla aquella de 9.000

milions esperem... sabem que la barca és marinera, però la

tempesta no és marejadilla. 

Ningú no ha fet comentari, però el faré, aquesta partida de

llevar les dietes dels consellers estic convençut que el Partit

Popular no s’ho pensava mai que això anàs així. En fi, li

agraesc perquè era una cosa que a l’anterior legislatura sí que

es feia bandera des de l’antiga oposició i, evidentment, ara

s’havia de traduir en el Govern. L’increment dels consells

socials també, especialment també creim que és positiva

l’increment de la partida d’ISBA. Els cursos de l’EBAP en el

Parlament, crec que també serà una cosa benvinguda per als

funcionaris d’aquesta casa, crec que el puguin aprofitar, està la

mar de bé. I també el canvi, l’inici del canvi de fórmula jurídica

del GEIBSAU, de Gestió d’Emergències de les Illes Balears,

creim que també és una passa en la bona direcció. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alcover, ha d’anar acabant.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

En definitiva, i acab, sabíem el que podíem i malgrat

sempre haguéssim volgut un poquet més tenim els pressuposts

que crec que anam en el bon camí. Per tant, tenim uns

pressuposts que ateses les circumstàncies amb què ens trobam

tenim uns pressuposts que volem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alcover. Té la paraula la Sra. Consellera

per contestar.

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. Gràcies, diputats i diputades,

per les paraules i les aportacions.

Començaré pel Sr. Font, abans que abandoni la sala i em

pugui escoltar. No li permetré que malbarati aquest pressupost,

com ho pretén fer amb les seves paraules, i que amb el seu to

que ha canviat de sobte, supòs perquè també ve el 20 de

desembre, no li permetré que malbarati l’esforç que fa aquest

govern d’aprovar un pressupost amb un gir social important

que jo crec que si se vol llegir hi és perfectament i no només en

temes socials sinó també en política fiscal redistributiva. Això

és un pressupost valent, encara que no es vulgui entendre així,

i és veritat que sí hem de reconèixer que la situació de partida

és complicada. 

Per tant, atesa la situació de partida complicada que tenim,

que després hi passaré amb més detall perquè sembla que l’hem

d’explicar molt perquè s’entengui, l’esforç que fa aquest govern

amb aquest esforç i amb aquest gir social que fa i amb una

política redistributiva de la riquesa no se li pot malbaratar el

mèrit.

No és el mateix pressupost que el PP, per tant, jo crec que

hem de posar la lupa, si no l’hem posada, perquè no és el

mateix pressupost que el PP. És veritat que un pressupost, tant

un model econòmic com un pressupost no es pot transformar en

un any, d’això hem de ser conscients, un pressupost fa el que

pot, però que necessitam una tendència i, per tant, hem de

donar oportunitat a la legislatura perquè es vegin més canvis.

I amb aquest pressupost jo crec que es veuen les bases del

canvi, però bastant clares i sobretot crec que d’una forma

valenta.

Per tant, bàsicament això. Jo no li acceptaré que això és el

mateix pressupost que el PP i no li accept que malbarati aquest
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pressupost perquè vostè no el vulgui aprovar, que també ho

entenc i ho accept. 

Dit això, dir que l’esforç d’aquest pressupost en política

fiscal i amb tots els nombres que ens du, se’n va a política

social. Un 82% del pressupost de les conselleries es destina a

despesa social, tenim educació que incrementa quasi 39

milions; sanitat quasi, bé, feim números rodons, 76 milions

d’euros; serveis socials 20 milions d’euros; ocupació, que

inclou SOIB, 9 milions d’euros, i els consells insulars el

finançament 16 milions d’euros, que repetesc és un

finançament incondicionat i que afavoreix l’autonomia dels

consells insulars que jo crec que mai han estat en contra els

partits que estam en el Govern. 

Jo torn a començar explicant els eixos, els principals eixos

d’aquest pressupost, per si no ha quedat clar en les diferents

intervencions que han fet els membres del Govern, però que

tendrem ocasió de parlar-ne aquests mesos, jo crec que té tres

eixos fonamentals quant a que defineixen aquesta nova manera

de fer i que també assenten les bases d’un model, d’un canvi de

model, productiu que evidentment, com he dit, un canvi de

model no es fa en un dia ni amb un pressupost, necessitam

posar-hi les bases a poc a poc.

Per començar, aquest increment de despesa social, que ja he

comentat, que jo crec que això és el més important i el major

esforç que fa, té una política fiscal redistributiva que no és

pujar imposts, i que després explicaré amb detall perquè a part

del que pugui fer la Conselleria d’Hisenda crec que també és la

meva obligació com a consellera d’Hisenda explicar-vos

clarament com és aquest pressupost, també després fa un esforç

en un major repartiment de recursos cap al territori donant més

autonomia als consells i també permetent que els consells

insulars puguin fer més política social. 

Dins el tema de la despesa social o el gir de l’increment de

la despesa social que feim hi ha recuperació de drets socials, hi

ha recuperació de drets laborals, hi ha recuperació de drets

d’empleats públics i, per tant, hi ha una millora dels serveis

públics que jo crec que això també defineix un model

econòmic. O sigui, tenir uns serveis públics forts i més

potenciats, posats més en valor, també contribueix a generar

riquesa i a generar oportunitats, igualtat d’oportunitats a

tothom, per tant, també això és una manera d’entendre el model

productiu o el model econòmic d’una societat.

Dit això, contestaré preguntes més concretes i esper no

deixar-me cap. Bé, Sr. Camps, a vostè li agrada molt parlar de

dèficit i de deute, però cada vegada que ho fa posa en evidència

el que ha fet l’anterior legislatura el Govern que hi havia. A mi

em sap molt de greu, però el deute que tenim, els quasi bé

9.000 milions d’euros de deute bancari i de deute comercial, no

s’ha generat en un dia, no l’hem generat nosaltres i nosaltres

ara el que hem de fer és donar-li sortida en aquesta pressupost

que es menja quasi més d’un 21% del pressupost. I molt d’ell,

malauradament, ve d’una època de molta mala gestió, que és

l’època de Matas, i que vostès coneixen bé i que ara s’han de

penedir una mica perquè estam pagant un deute que tal vegada

a molts de ciutadans no ens agradaria pagar, perquè obeeix a

infraestructures que tal vegada no són tan bones o tan valuoses

per a la nostra comunitat.

Per tant, el deute clar que ens preocupa. Si vol podem

reproduir la interpelAlació d’ahir, però crec que no és el moment

perquè si és per fer pedagogia i no fer demagògia jo no tenc

cap problema, però crec que no m’he d’estendre per aquí. 

Quant al dèficit, evidentment, arrossegam una situació de

dèficit en aquesta comunitat autònoma, no hi ha hagut cap

pressupost o cap any que es liquidés sense dèficit aquest

quadre, excepte un any que el ministre Montoro va flexibilitzar

les comunitats autònomes, les va permetre augmentar el dèficit

i en aquest cas Balears va poder complir, però que no és el cas,

per exemple, que li hem demanat per a l’any 2016, que com bé

saben si veníem d’un 1,7 de dèficit l’any 2014, com podem

passar a un 0,3 l’any 2016? Nosaltres això ho seguirem

reivindicant. Això ha estat una limitació per fer aquest

pressupost. Evidentment, sense aquestes limitacions, tant de

deute com de dèficit, podríem tenir un pressupost on podríem

augmentar la devolució de drets als treballadors, on podríem

augmentar les aportacions als consells insulars, als ajuntaments,

etcètera. Ja ens hauria agradat, però hem hagut de prioritzar i

hem tengut clares, molt clares, les prioritats. En això crec que

és on aquest pressupost no és el del PP, Sr. Font, quan hem

prioritzat s’ha vist amb els pocs recursos que tenim, les

limitacions que tenim, cap on el dirigim. Crec que és el que

s’ha de veure.

Aquest augment de deute, que em comentava el diputat de

MÉS, que s’augmenten 100 milions a amortització de deute,

idò, és això, és deu que s’ha augmentat el deute aquests darrers

anys i, clar, cada vegada tenim més a tornar als bancs,

malauradament. I això, com he dit, es menja més d’un 20% del

nostre pressupost.

Passaré al tema d’ingressos. Com molt bé ha dit el diputat

Sr. Andreu Alcover, aquest pressupost no diu mentides, diu o

reflecteix el que diuen els acords de governabilitat, que és

augmentar la progressivitat dels imposts o de les figures de la

política fiscal que tenim en les nostres mans a la comunitat

autònoma, i així ho ha reflectit. El que deim, no s’ha enganat a

ningú. 

Faré un incís en tots aquest tema, tot i que ja s’ha dit, però

com que també crec que no queda clar a tots els diputats per

igual, no em cansaré de repetir-ho. El que es fa amb aquest

pressupost és augmentar o modificar l’impost de la renda de les

persones físiques, el tram autonòmic, l’impost de transmissions

patrimonials i actes jurídics documentats, l’impost de

successions i donacions i l’impost de patrimoni. Després

parlarem si voleu de l’impost turístic.

Quant a l’impost de rendes s’augmenta a partir de 70.000

euros, s’augmenta, es fa més progressiu l’impost. Això afecta,

això implica que un 98,4% dels declarants de les Illes Balears

no es veuran afectats. Per tant, els nous trams només afecten a

un 1,6% dels declarants de les Illes Balears. 

També he de dir que hi ha una sèrie de deduccions que

s’estableixen dins l’import de l’IRPF que això beneficiarà

algunes actuacions o algunes polítiques dels ciutadans, que no

contaré ara per no estendre’m.
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Quant a l’impost de transmissions, vostès em diran que una

compravenda d’1 milió d’euros és classe baixa-mitja? Qui es

pugui permetre una compravenda d’1 milió d’euros és que està

a un nivell que pot pagar una mica més per fer la transmissió.

Per tant, aquí és el que pujam. Per tant, el 97,4 d’operacions no

es veuran afectades. Dir el contrari és fer demagògia, que jo no

vull fer. O sigui, 1 milió d’euros consideren que és classe mitja-

baixa una operació? Jo entenc que no. Per tant, a partir d’aquí

pujam les operacions elevades. 

L’impost de successions i donacions, del grup 1 i 2,

herències entre cònjuges i pares i fills, fins a 700.000 euros no

es modificarà la tarifa que hi ha, que és un 1%, a partir

d’aquesta herència es farà progressiva la figura i això afectarà

només a un 4% de les herències. Això tampoc no és pujada

massiva a la fiscalitat.

L’impost de patrimoni, fins ara estava exempt els 800.000

euros, es baixa a 700.000 euros i es fa progressiu a partir

d’aquesta quantitat. Evidentment, parlam de patrimonis que la

gent a partir de 700.000 euros entenc que ja té l’habitatge

habitual assegurat i, per tant, parlam d’un patrimoni que ja pot

tributar perquè l’habitatge habitual també queda exceptuat. 

Amb aquesta fiscalitat més l’impost sobre estades

turístiques generam uns... bé, aquesta fiscalitat que he descrit

ara genera uns 60 milions als quals li hem d’afegir un pla

antifrau que fa que generem 70 milions d’euros i, per tant,

aquest increment és el que destinam, entre d’altres

prioritzacions, a la despesa social. 

Jo em reiter, aquestes mesures fiscals l’únic que fan és

redistribuir la renda i fer que els que més tenen contribueixin

més al pressupost públic i el pressupost públic després destinar-

lo a més despesa social, a combatre la desigualtat social i, per

tant, a assegurar un major estat de benestar i reforçar els serveis

o els pilar de l’estat de benestar que són educació, serveis

socials, salut i ocupació. Evidentment, dóna pel que dóna i crec

que això, en aquest pressupost, es veu molt clara tota aquesta

nova direcció de despesa. 

Quant a l’impost d’estades turístiques, que també s’ha

comentat, es fa una previsió de 50 milions d’euros, per què?

Perquè, primer de tot, encara hi ha d’haver un tràmit legislatiu,

primer de tot, estam en una fase de consens amb les entitats,

que totes aquestes setmanes hi ha reunions i ja tenim una

bateria de propostes que estam analitzant per incorporar, per

valorar la incorporació en el text, després queda un tràmit

legislatiu, un reglament i després es posaré en el cobro. Això,

evidentment, no tenim una data fixa i, per tant, no ens podem

assegurar quina recaptació fixa hi haurà en el pressupost. Per

tant, hem fet una previsió prudent.

Després, evidentment, no preveiem la despesa, els

projectes, no preveiem no, no explicam els projectes que hi

haurà perquè encara no sabem exactament com se concretarà

aquesta recaptació, però jo li agraesc l’aportació, Sr. Font,

d’explicar-ho perquè crec que tendrem temps d’explicar-ho

quan l’impost estigui aprovat, quan l’impost estigui recaptat,

quan la comissió reparteixi, decideixi, valori i decideixi els

projectes que s’han de fer, crec que serà el moment d’explicar-

ho, però no ens hem d’avançar perquè això seria fer demagògia

també si ara començàssim a dir que l’ecotaxa pagarà tal o

pagarà qual seria no dir la veritat. En el moment la comissió

decidirà, segons les propostes presentades, quines se fan i, per

tant, llavors s’explicarà i també es destinaran els recursos en

aquell moment.

Després, li he de matisar, Sr. Camps, que aquests

pressuposts, diu vostè, que els ingressos estan inflats. Bé, jo

només li he de recordar un molt important, que ens farà un gran

forat al pressupost 2015 de dèficit, el pressupost 2015 recull 80

milions d’euros per un conveni de carreteres o per uns

ingressos de carreteres que no s’han produït, i això són un

parell de punts de dèficit. Si això és fer un pressupost amb

rigor, idò, ja em contarà. No crec que el pressupost 2016 tengui

tant de forat amb el pressupost d’ingressos com aquest conveni

que nosaltres no hem pressupostat mentre no facem aquesta

comissió mixta, que esperam poder fer en breu, i el Govern

d’Espanya es comprometi vertaderament a fer-ho.

Quant al tema de les taxes també he de dir que també es fa

demagògia, el 20% que es va baixar en el pressupost 2015 era

només per raons electorals, perquè l’any... nosaltres hem tornat

al nivell de les taxes de l’any 2014 perquè és el nivell que

teníem, o sigui, és el nivell aprovades de l’any 2014 el que

passa és que l’any 2015 per motius electorals es va decidir

baixar un 20%. Per tant, baixar recursos i incentivar polítiques

d’austeritat, que era el més adient en aquells moments, segons

el Partit Popular.

Però sí s’ha de destacar de les taxes que hi ha l’eliminació

del pagament de la targeta sanitària, que això fa que tothom

tengui la targeta gratuïta, i que, per tant, afavoreix l’accés a la

salut universal i gratuïta a tothom. M’agradaria que aquesta es

destacàs en comptes de destacar les altres que quan parlam del

20% les taxes hem de dir que només és un 0,31% dels ingressos

del nostre pressupost.

Entraré un poc en el tema de la Llei de finances, perquè

també crec que es fa una mica de demagògia amb aquest tema.

Si la Llei de finances es va aprovar a finals de l’any 2014 el

pressupost de 2015 l’hagués poguda aplicar, i no es va fer. Per

què? Com va fer l’anterior govern, va deixar moltes coses per

al govern que vendrà, i això ara el govern que ve que ho

arregli. 

En una situació de dèficit i de deute tan elevat és molt

difícil aplicar tots els preceptes d’aquesta llei, per començar,

però sobretot si tenim en compte el forat que ens deixa

l’anterior govern amb el pressupost 2015, que no és el nostre

pressupost, la quantitat de temes que no s’han resolt, per

exemple, els acomiadaments, que són 10 milions d’euros, que

això implica readmissió indemnització, com ho hem de pagar?

Les sentències que han estat guardades moltes d’elles dins un

calaix fins que ha vengut el nou govern per expropiacions de

carreteres d’Eivissa i de Mallorca, època Matas, ara s’han de

pagar i, com les hem de pagar? Si no tenim aquests... l’any que

ve, ja em dirà vostè amb aquest poc marge de dèficit que tenim

com s’han de pagar. M’agradaria que en comptes de criticar

donassin solucions perquè el que feim nosaltres és aplicar amb

molt de rigor tota la normativa.
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El pressupost 2016 compleix amb la Llei d’estabilitat,

compleix amb l’objectiu de dèficit, amb l’objectiu de deute i

compleix amb el fons de contingència, que estableix la Llei

d’estabilitat i amb tots els preceptes de la Llei d’estabilitat. 

A més, alguns preceptes de les lleis de finances s’ha posat

en marxa, com és el tema d’aprovar un sostre de despesa no

financera, com vàrem fer fa uns dies en el Parlament. També...

bé, ja està de la Llei de finances, crec que no he de dir res més.

Quant al tema de drets perduts, que no recupera aquest

pressupost prou drets perduts dels treballadors públics, torna a

ser una altra incoherència. A mi que el Partit Popular em digui

recuperar drets perduts em grinyola bastant perquè jo no crec

que estigués governant en aquest moment estigués recuperant

drets perduts, excepte quan vénen eleccions, com fa el Partit

Popular ara a l’Estat, que vénen eleccions i torna la paga extra,

o diu que s’ha de tornar la paga extra, però que no amolla ni un

cèntim a les comunitats autònomes i en canvi devolució de

paga extra, pujada de l’1%, tornada canosos i moscosos, drets

que s’havien detret tota la legislatura, maltractament dels

funcionaris tota la legislatura i ara, al final, els tornam. Bé, ens

rèiem dels funcionaris, realment. 

Això no ho farà aquest govern, aquest govern hereta una

situació complicada, no només econòmica sinó que també una

situació complicada de com han deixat als treballadors públics

i de com han deixat els serveis públics. I, què feim?

Evidentment, tot en un dia no es pot arreglar, però què feim?

Des del minut 1 estam negociant, estam asseguts amb els

sindicats que, per cert, la legislatura passada l’acció sindical

també va rebre un bon maltractament i se’ls va minvar moltes

capacitats, idò en aquest moment nosaltres estam asseguts i

treballam amb ells de forma ordenada la calendarització de

retorn de tots els drets. Ho feim sent realistes, dient la quantitat

econòmica que podem assumir, si ho destinam tot, i ho vaig

explicar a una darrera compareixença, si destinam tot a millorar

drets dels treballadors públics no podríem fer res més perquè

amb el poc marge de dèficit que tenim, l’infrafinançament que

tenim i l’elevat deute que tenim no podríem més que fer això,

i això no es podria entendre per cap ciutadà.

Per tant, el que feim és negociar perquè de forma

calendaritzada i progressiva tornem tots els drets i això, saben,

ja s’ha materialitzat amb uns acords que la setmana passada es

varen donar a l’àmbit de salut, amb educació també ja n’hi ha

un del mes de setembre i la setmana passada també amb una

mesa general de tots els empleats públics es va acordar, per

unanimitat de tots, que la devolució dels drets en el cas concret

de la paga extra, es va acordar la flexibilització i la manera de

retornar-la. El nou calendari a cada àmbit i que cada àmbit, via

negociació amb la mesa sectorial, determinàs com es feia

aquesta devolució. 

I això ara, responent a la pregunta que m’ha fet el Sr.

Diputat de Ciutadans, en aquest moments ens queda acabar i

ultimar un acord amb Serveis Generals, que no serà a finals

d’any quan el tenguem, sinó que serà molt abans, perquè jo

confiï que entre aquesta setmana i la que ve, pugui estar

enllestit, de fet estan reunits els responsables de Funció Pública

i els sindicats, estan en constants reunions i constant treball.

I per tant, també ens vàrem preocupar molt de què la Llei de

pressuposts la setmana passada, abans de què s’aprovàs pel

Consell de Govern, recollís la possibilitat que tots aquests

acords que se signassin aquestes setmanes, quedassin reflectits

en aquesta llei. I la llei té una sèrie d’articles que, si s’ho

llegeixen tot i s’arriba fins al final, s’entén que els acords

entraran en aquesta... així com s’aprovin, sempre dins el marc

econòmic que permet aquest pressupost, que ja està aprovat, o

bé està aprovat, està determinat a la secció de personal que els

he descrit abans, que tenia 17 milions d’euros.

Després aniré contestant preguntes concretes que m’heu

demanat. Sr. Font, vostè em demanava un increment de la

Direcció General del Tresor, hi ha 3 milions per pagar el parc

de bombers i 700.000 euros per pagar els IBI de la comunitat

autònoma. Clar, quan vostè m’ha demanat els 4 milions, no

eren els lloguers, eren 3 milions per a tema de parc de bombers

i 700.000 euros per pagar els IBI, la contribució del patrimoni

de la comunitat.

Quant a la pregunta del CES que està pressupost en 5.000

euros, com que es preveu la creació de..., es preveu la creació,

bé, hi ha d’haver una previsió de la partida dotada amb uns

mínims per poder fer en el moment que es decideixi crear el

Consell Econòmic i Social, estigui ja establert dins la llei,

previst i faci falta només dotar-lo amb modificació de crèdit, o

amb qualque sistema de tècnica pressupostària.

Quant a les bestretes que em demanaven, jo li he de dir que

les bestretes de finançament, que em demanava el Sr. Camps,

aquest pressupost no preveu res perquè, com bé sap, la Llei de

finançament de consells insulars acaba amb el sistema de

bestretes. Ara el que cal és fer una liquidació del model i

determinar les quantitats definitives d’aquestes bestretes. Però

és vera que el Govern anterior en quatre anys no va solucionar

res de les bestretes, ni tan sols les va deixar comptabilitzades en

el pressupost de la comunitat autònoma, per tant va deixar allà

una cosa mig amagada, però que ara s’haurà de resoldre. I

evidentment aquesta legislatura ho resoldrem, però anirem

passa a passa, primer aplicarem el model com queda, com

haurien de quedar aquestes bestretes i després consensuarem o

parlarem i liquidant amb les diferents consells com queden

aquestes bestretes.

I després quant a la inversió territorialitzada, que també em

demanava vostè com queda, aquest pressupost prioritza el

finançament incondicionat i per tant l’autonomia, la lliure

decisió dels consells insulars per repartir la despesa amb el que

decideixin, i això fa que tenguin..., si el volen destinar a

despesa social, que així serà, ho puguin fer, o si tenen una altra

prioritat també puguin prioritzar.

La inversió territorialitzada que vostès han analitzat en els

pressuposts és la del Govern, la de les conselleries. Però

després falta tota la que fan les empreses públiques, que és el

gruix de la inversió territorialitzada, normalment surt de les

empreses públiques, per exemple ABAQUA, inversions en

medi ambient, SFM si fa inversions també en aquests temes,

etc., o l’IBAVI que pugui fer habitatges o lloguer social, bé en

aquest cas inversió a habitatges. Això surt de les empreses

públiques, de les dades que aquí..., bé, s’ha d’analitzar, s’ha de

completar amb el que fan les empreses públiques.
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I després també només un tema, el tema de fiscalitat i que

aquestes mesures fiscals faran, faran..., no faran que les rendes

altes i les grans fortunes paguin, jo crec que és molt agosarat

que en el Parlament es digui això. Per començar el que haurien

de fer és incentivar amb mesures o mecanismes perquè això no

passi, perquè precisament el que aquest Govern no consentirà,

en la mesura de les seves possibilitats i competències, és que hi

hagi frau fiscal. I per això nosaltres desenvoluparem un pla de

frau fiscal i també colAlaborarem amb l’Agència estatal

d’Hisenda per combatre frau fiscal. A mi em dol sentir diputats

que diguin tan alegrament que les grans fortunes no pagaran

imposts, la frase hauria de ser una altra, encara que el sistema

fiscal permeti aquestes possibilitats, nosaltres tenim la

responsabilitat de dir uns altres arguments i no aquests.

Jo en definitiva, com que queda un altre torn de rèplica,

després ja faria les conclusions. Crec que he deixat tot

contestat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Abans de passar al torn de rèplica,

voldria recordar als senyors portaveus que tenim una comissió

programada a les dotze i mitja.

En torn de rèplica per tant el Grup Parlamentari Popular té

la paraula l’Hble. Sr. Camps, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. I jo em faré meves les

paraules que va dir la presidenta de la comunitat autònoma

d’Andalusia, la Sra. Susana Díaz, a la World Travel Market,

quan va dir que “ahora no toca subir impuestos”. I nosaltres

també coincidim amb la dirigent socialista, coincidim que ara

no tocava pujar impostos, ara tocava, precisament, fer

polítiques fiscals a favor de les famílies, a favor de les

empreses per precisament apuntalar aquesta sortida de la crisi.

I coincidesc amb el Sr. Font, quan diu que les grans

fortunes no es veuen influïdes, aquesta reforma fiscal del

Govern no té efectes damunt ells. I no és que diguem que facin

frau, no, no, és que pagant el que toquen pagar no es veuran

afectats per aquestes mesures que vostès acaben de posar en

marxa, o posaran en marxa a partir de dia 1 de gener. I aquesta

és la realitat.

Una altra qüestió de l’endeutament. Jo li donaré les dades,

dades que segurament vostè té. A l’any 2007 l’endeutament era,

després de quatre anys terrorífics del Sr. Matas, després dels

anys terrorífics del Sr. Matas, l’endeutament era de 2.250

milions aproximadament; en 4 anys, de 2007 a 2011 passam a

6.850, 5.250 de deute bancària i 1.600 de deute a proveïdors,

6.850; van augmentar l’endeutament en 4.600 milions d’euros

només en 4 anys. I el Partit Popular, és cert, també el va

augmentar, va augmentar l’endeutament de 6.850 a uns 8.658,

uns 1.800 milions d’euros. Açò són les dades: vostès

augmentaven 4.600 milions d’euros en 4 anys i nosaltres ho

hem fet, és cert, en 1.800. El 60% del deute que tenim ara és

culpa seva, culpa de governs dels seus partits. Així de clar. Per

tant, no s’escudi en què nosaltres ens hauríem de posar vermells

quan rallam de dèficit..., no, no, el dèficit quan puja? Amb

governs socialistes. Quan davalla? Amb governs del Partit

Popular. És a dir, estam orgullosos de les nostres polítiques

econòmiques perquè funcionen, efectivament.

Mirin, i estic content Sra. Cladera, perquè avui ha reconegut

que es mantenen les retallades. Fa dos dies, o en un altre

plenari, vostè va dir que s’havien acabat les retallades. I avui

reconeix que es mantenen les retallades i es mantenen en el que

havia dit abans, amb l’article 22, l’article 23, l’article 24,

l’article 25, l’article 26, l’article 34 de la Llei de pressuposts.

Per què? Perquè precisament i vostè ho reconeix, no hi ha els

recursos suficients i per tant, és lògic que es mantenguin

determinades qüestions. Qüestions que vam haver de fer

nosaltres precisament perquè tampoc no teníem els recursos

suficients, perquè si és una autèntica barbaritat augmentar de

2011 a 2012 l’amortització de deute en 100 milions, m’expliqui

què deu ser augmentar-la en 500 milions només també d’un any

per l’altre, de 2011 a 2012.

És a dir, de 2011 a 2012 passam a 500 milions més; de

2014, 2015, 2016 passarem a 100 milions només. Digui’m si

era una autèntica barbaritat augmentar 100 milions, què és

haver de pagar d’un any per l’altre 350 milions en bons

patriòtics. Açò són autèntiques barbaritats, açò són les

tempestes perfectes, i per açò jo deia que el que vostès tenen

avui és una marejadilla, i ho repetesc, és un marejadilla,

perquè nosaltres vam haver d’amortitzar només en un any més

de 500 milions d’euros més del que s’amortitzava l’any

anterior, i vostès ara es queixen de només 100 milions, en fi.

Vostès van deixar a sanitat, a sanitat només, un dèficit de 525

milions, i nosaltres ara l’hem deixat de 150. Oh!, quin desastre!

525 milions a 150 ara.

I vostè ho torna a reconèixer, no sap el que recaptarà de

l’ecotaxa, no ho sap. Preveuen 50 milions, però com que no ho

sabem... El problema és que d’aquests 50 milions es deriva una

sèrie de despeses que sí que es produiran.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, ha d’anar acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, vaig acabant. Les despeses es produiran i açò provocarà

un dèficit, i a més a més si hi ha 50 milions d’euros en ecotaxa

no veim tampoc una conseqüència en un increment de 50

milions en inversions, perquè en teoria l’ecotaxa ha d’anar

destinada a determinades inversions en benefici del medi

ambient, del turisme, etc., etc. No ho veim, tampoc. 

Per tant són moltes qüestions -ja acab- que ens fan dubtar

moltíssim d’aquests pressupostos. Ja m’he referit a la Llei de

finances, no ho tornaré a dir, i lògicament en 2015 no es podia

aplicar perquè els pressuposts ja estaven aprovats, és a dir, no

podem aplicar la Llei de finances el 2015 perquè els

pressupostos estaven aprovats, amb la qual cosa seria lògic. En

qualsevol cas, ja deim, no podem de cap de les maneres estar

d’acord amb aquests pressupostos, ja sap que tindrà el nostre

vot en contra, i en qualsevol cas estarem a la seva disposició

per intentar millorar-los a través de les esmenes que farem en

successives comissions i en el ple. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula l’Hble. Sr. Aguilera per un temps de cinc

minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull recordar a la Sra.

Cladera que no m’ha contestat, ella i el seu equip, a les últimes

preguntes de la meva intervenció, no sé si les té a mà, sobre la

partida 612E, sobre transferències corrents a empreses

privades; per exemple la partida pressupostària 6400 de les

diferents direccions, que suposa 983.300 euros. El tema parc

mòbil i reparacions, inversions (...), funcionament edificis, etc.

Això no m’ho ha contestat.

Bé, jo sincerament ha escoltat moltes vegades el PSOE, el

PSIB en aquest cas, i el PP, y tú más, y tú más, però

sincerament la ciutadania en aquell moment va fer que el nostre

partit, la ciutadania arribés aquí, creem un nou partit per veure

i canviar les coses, no? Aquella famosa modificació de l’article

135 de la Constitució, el que PP i PSOE varen pactar en dos

dies, que era prioritat el deute, idò tenim el que tenim, i bé ara

en aquest cas el Sr. Font sempre està donant canya a nosaltres,

idò el farem president d’honor del nostre (...) perquè

sincerament, quan el que està governant és el PSIB i MÉS amb

el nostre suport.

Més coses. És important també el que ha posat de manifest

el Sr. Reus. Nosaltres també un dels cavalls de batalla és

l’auditoria del deute. Fins que realment el Govern, en aquest

cas balear i també a nivell nacional, no faci aquesta auditoria

no hi haurà forma de veure realment on han anat molts dels

doblers. Sr. Camps, no puc evitar, potser ja la Sra. Consellera

ho ha fet present, Palacio de Congresos, Palma Arena,

autovías de Ibiza, Son Espases, etc., etc., etc. (...) per a

nosaltres, com a ciutadans i en aquest cas com a grup

parlamentari veiem que hi ha molt d’aquest deute que hauríem

de realment replantejar i veure exactament on han anat aquests

doblers. Tenim molt clar des del nostre grup parlamentari que

no..., a part de l’important problema que tenim de finançament

és com duran aquests lustres els diferents partits polítics a fer

ús dels recursos que tenim. Per tant pensem que el deute és

responsabilitat del partits polítics que han estat governant. 

Sabem perfectament de la infradotació per part de Madrid

i a més a més, ho torn repetir a la intervenció, fer present la

resta de les illes, especialment les Pitiüses, i també Menorca,

però realment les dues Pitiüses tenim un problema

d’infradotació, i recordem el tema d’educació, sanitat,

dessaladores, etc., etc. Això ja ho sap vostè perfectament. 

Més qüestions que voldria aprofitar en aquests moments.

Només el tema dels ingressos, enllaçar-ho una mica... Per a

nosaltres, i especialment per a mi, llegir aquests dies que la

banca en aquests nou primer mesos ha obtingut 9.815 milions

d’euros, torno a repetir, 9.515 milions de beneficis: Bankia

855, que la varen rescatar; Santander més de 5.000 milions,

BBVA 1.700 milions d’euros..., i això suposa un 17% més de

benefici respecte de l’any anterior. ¿No pueden esperar estos

bancos y rescatar a las personas? De veritat hauríem d’intentar

fer un esforç per la ciutadania, i aquí tenim un dels mals, no una

crisi sinó una estafa, com moltes vegades utilitzem nosaltres

aquest concepte.

També, Sra. Cladera, a veure si vostè em podria contestar.

Moltes vegades el Sr. Font -i hi faig referència, com li agrada

això, fer-nos presents- el canvi de model: tenim molt clar que

per desgràcia, i especialment per a les Pitiüses, i aquí a

Mallorca tenen una mica d’indústria, i a Menorca, però tenim

un model de monocultiu. Quin és -i aquesta és la pregunta- el

pressupost per I+D+I, recerca, investigació, recerca i

innovació? I quin és el percentatge respecte del total del

pressupost?, perquè està clar que -vostè ho ha dit abans- que

estem a la cua per càpita, i per desgràcia Balears estem en

molts de rànquings però malament, idò em sembla que aquest

també estem allí.

Més qüestions, molt concretament aquesta: sobre el tema de

la capitalitat de Palma, de la ciutat, és a dir, vostè sap la Llei de

capitalitat, títol vuitè, capítol I, article 142, on s’estableix una

clàusula de garantia (...)...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, ha d’acabar.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Té previst el Govern dotar per al 2016 alguna partida per

aquest concepte?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS per

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

minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies, president. Avui el tema de la compareixença

són les seccions que depenen de la Conselleria d’Hisenda, i

crec que al final acabam tots parlant un poc de tot, però com

que el tema de la secció del deute públic és una de les seccions

que estan dins la seva conselleria, i evidentment aquí dins hi ha

la majoria dels imposts, sí que he de dir que estic d’acord amb

la Sra. Susana Díaz, no és el moment d’apujar imposts. Jo hi

estaria d’acord sobretot si el pressupost de la comunitat

autònoma, que com he dit abans a la meva anterior intervenció

suposa un 12% del PIB de la comunitat autònoma, 4.200

milions enfront dels 28.000 milions aproximadament de PIB;

si fóssim a Andalusia, que amb un PIB de 150.000 milions el

pressupost se’n va al voltant de 30.000 milions, un 20% del

PIB, on el deute públic no arriba al 10% del pressupost,

evidentment en aquest context jo també diria que no és el

moment d’apujar imposts, i és que no ho és, el moment

d’apujar imposts, és el moment que hi hagi justícia en aqueixa

comunitat autònoma, i que aqueixa comunitat autònoma tengui

un tractament just per part de l’Estat i una justícia econòmica

i fiscal que ara no té.
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Per tant tots podem estar d’acord amb això, però la situació

que tenim és la que és, i jo crec que en aquest context a què

vénen obligats aquests pressuposts, la millor manera per

redistribuir, intentar redistribuir la riquesa i retornar a la

normalitat els serveis públics de sanitat, d’educació i de serveis

socials, que han patit tant aquests anys, és la millor manera.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Sr. Font per

un temps de cinc minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, dia 8 del 9 del 15,

dia 15 del 9 del 15 i dia 22 del 9 del 15 jo vaig dir exactament

el que li he dit avui aquí; una altra cosa és que no m’escoltin.

Yo no doy puntadas sin hilo. Vaig demanar a la presidenta les

tres primeres preguntes, que eren la dels 9.000 milions, la que

tenia a veure el consens amb l’ecotaxa i la que tenia a veure

que si pujaven els imposts no els votaríem a favor. 

Jo no he canviat res ni el to ni res, és el meu avantatge, que

ho vaig dir dia 8, dia 15 i dia 22 del mes passat, si no em varen

voler escoltar i que ho vaig fer amb educació, com ho sol fer

sempre, li ho assegur, però el to és exactament el mateix,

exactament el mateix.

No vull viure entabanat jo més temps, a Balears vivim

entabanats davant Madrid, estam com entabanats i a Madrid hi

ha una canonada, una estrella que és amb una canonada

d’escàndol cap Andalusia, una altra canonada d’escàndol via

pressupost general de l’Estat cap a Catalunya, que hi ha hagut

durant 38 anys, dues canonades que són prou potents, tres, cap

a Extremadura, Castella-La Manxa, Castella i Lleó, i després té

un regne de taifes que es diu País Basc i Navarra, amb la qual

cosa és clar que no ha de menester pujar impostos qui té

doblers, però és que nosaltres no tenim doblers. I jo dic que no

vull que la societat mallorquina, menorquina, eivissenca i

formentera estigui entabanada davant uns polítics els quals

tornam maquillar uns pressuposts. 

És clar que vostès fan un esforç, d’escàndol, no hi voldria

estar dins la seva pell, és un sofriment el que tenen vostès i a

sobre han de riure.

Després, resulta que ens plantejam: no podrien esperar els

bancs a cobrar? A veure, jo estic disposat que hagin d’esperar,

però a qui han d’esperar? Al PP, el meu expartit? Al PSOE,

que tal vegada governarà ara? Haurà d’enviar un missatge que

assumeix part del deute perquè si no a qui hem d’esperar? El

problema..., jo hi puc estar d’acord, però a qui hem d’esperar,

algú ha de dir com es tornarà això, perquè si no, no esperarà

ningú, ni vostès mateixos si els toca governar.

Hi ha una qüestió, jo tenc la meva forma de veure les coses

i tal vegada poden ser equivocades, però la Constitució, en la

meva educació o la dels meus alAlots o els meus nets, o la

sanitat, me la dóna, no és dret, no, és un dret meu assumit i que

el tenc, no faig un esforç social, no, això és una obligació

social, és una obligació constitucional, i així era només fa deu

anys que Aznar, o dotze, Aznar s’inventa un pollo i comencen

a posar a despesa social tot el que era educació i sanitat, i així

hi van tots, pum, pum!

Siguem realistes, sanitat i educació té un augment de 115

milions d’euros per a aquesta comunitat, que no cobrirà la

despesa de les prop de 2.700 persones que va llevar el Partit

Popular aquesta passada legislatura. Això és més despesa

social? No, això és tornar on érem i no hi arribam, i amb

alumnes encara dins moltes aules que són 32 i 35.

I després, l’altre qüestió és en ocupació, sí, hi ha 9 milions

d’augment; en serveis socials, sí, hi ha 8 milions d’augment, i

a la resta de serveis socials hi ha 2 milions d’euros, per la qual

cosa hi ha un total de 19 d’euros més en serveis socials..., -sí,

no, això no ho he escrit jo, eh?, no ho he escrit jo-, 19 milions

d’euros més en despesa social pura i dura, on hi ha la renda que

volem i totes aquestes coses, que hi puc estar d’acord. Ho dic

perquè si volem entabanar la gent, hi juguin, jo no hi jug, jo ho

puc entendre com a concepte, però això és igual que una

família, el seu sou és cent per cent despesa social, del 99% de

la gent, lloguer o compra, menjar, llum i aigua, no n’hi ha més,

és a dir, el problema és que aquí no hi ha per a inversió, ho dic

perquè convendria tenir-ho clar, aquest assumpte. 

I acab amb una qüestió, consellera, el problema real és que

per sortir-ne has de saber on ets, és igual que el Sr. Camps deia

que el Sr. Matas va deixar 2.200 milions d’euros, no, 2.752 en

varen quedar de deute el setembre del 2007, no, no, li ho

assegur, jo hi era al Govern, no me n’amag -no me n’amag-, hi

ha gent que s’amaga, jo no m’amag de res i és vera tota la resta,

però per a això has de saber on ets, i és clar si la societat balear

no sap on és i és que està desnonat el tema, està desnonat,

Madrid ens ha ofegat, poc a poc, arribarà el moment en què li

haurà de tornar una competència com sanitat, passarem vuit

anys o deu anys o es dóna una solució...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, ha d’acabar.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab, Sr. President, no vull agafar més.

I l’altre, miri, sap quin és el tema? Real, real, real, real, real,

aquí ens barallam tots nosaltres que tenim el mateix problema

tots per culpa dels altres, això és el problema, ens barallam per

culpa dels altres, per la qual cosa no pens barallar-me més amb

vostès pel tema dels duros, així de clar, els dic el que pens.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca

té la paraula l’Hble. Sra. Font, per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. FONT I MARBÁN:

No tenc res a afegir, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

paraula l’Hble. Sr. Pericay, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President. També hi renuncio.

EL SR. PRESIDENT:

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

paraula l’Hble. Sr. Alcover per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, al final m’he quedat sense saber

com és possible que un increment del 4,14%, baixant imposts

i amb un increment del PIB previst de l’1,9 siguin uns

pressuposts responsables, rigororos i de contenció, un prodigi

de contenció, austeritat i de dinamisme econòmic i un

increment del 5,09 amb un increment progressiu fiscal i un

increment del PIB previst del 3,3% ens dugui a la catàstrofe

econòmica, crec que és demagògia i hauríem de defugir d’això.

Ho he dit abans i ho tornaré repetir...

EL SR. PRESIDENT:

Un segon, Sr. Alcover, un segon..., un segon, Sr. Alcover.

Sr. Camps, li importaria asseure al seu escó? Moltes

gràcies, Sr. Camps.

Endavant, Sr. Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Ho he dit abans i ho tornaré repetir, crec que aquests

pressupostos d’entrada marquen un gir a l’esquerra, que no era

res més del que ens havien demanat. La societat dia 24 de maig

a les eleccions el que va fer va ser donar un mandat a aquest

govern diferent del que hi havia fins aleshores. 

Evidentment, aquesta és una primera pedra de quatre que

haurem de posar, aquí, a aquests pressuposts no veim un reflex

absolut dels acords pel canvi, qui pretengués veure aquí totes

les mesures que contenen els acords pel canvi evidentment

s’equivocaria, perquè no hi poden ser; aquesta és una primera

pedra i creim que va en la bona direcció perquè evidentment

prioritza, que d’això tracta un pressupost, sempre s’ha tractat

d’això, de prioritzar, uns prioritzen unes coses i uns altres unes

altres, però evidentment amb les eines que teníem hem

prioritzat la despesa social, també la de sanitat i educació,

enfront d’altres despeses que no eren tan prioritàries. Ahir

vàrem tenir l’exemple amb la Conselleria de Presidència i avui

en tornam tenir un exemple amb la seva conselleria. 

Al final no es tracta d’incrementar imposts, es tracta

d’incrementar la progressivitat, de redistribuir millor els

recursos, d’això sempre n’hem parlat nosaltres, sempre hem dit

el que faríem. Per tant, ningú no ens pot acusar d’enganar.

Respecte d’alguna altra intervenció, jo, la resumiria en una

frase: ha començat la campanya, Sr. Font, ha començat la

campanya. I crec que l’estratègia per reclamar un finançament

just no és de cap manera, de cap manera, no aprovar els

pressuposts per a l’any 2016, que els únics perjudicats -ho torn

repetir- serien els ciutadans de les Illes Balears, sinó que passa

per dissenyar entre tots i també la societat civil aquí una

estratègia per mirar d’aconseguir el finançament que ens

pertoca, entre tots, i també la societat civil. Però comencem a

parlar d’això i no diguem “no aprovem el pressupost com a

mesura de força davant Madrid”, perquè Madrid riurà dues

setmanes si com a mesura de força una comunitat com Balears

no aprova el pressupost. Per tant, en això, supòs que també hi

estarem d’acord, vull dir, com a mesura de força crec que estam

d’acord que això no ens serviria.

Per tant, Sra. Consellera, continuï per aquí, crec que és una

primera passa positiva de cap on se’ns havia dit que havíem

d’anar i per tant, i ho vull repetir, ningú no ens pot acusar

d’haver enganat ningú. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Té la paraula la Sra. Consellera per

contrarèplica. 

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. Procuraré ser breu perquè

crec que ja ens esperen fora per a la següent compareixença. 

 No parlaré pus... jo crec que avui no parlaré més de dèficit

i de deute perquè està molt mastegat el tema, la culpa ens la

passam d’un a l’altre, com molt bé ha dit algú, però la situació

és la que és, tenim un dèficit elevat, tenim un deute insostenible

i per tant, tenim una herència econòmica molt complicada i

molt difícil. Però crec que no hem dit..., bé, hem dit, però algú

no ho diu perquè vol emmascarar de números la realitat social,

és que l’herència que ha trobat aquest govern és un desastre

quant a matèria social, un mar de retallades, uns serveis públics

molt maltractats i això és el que ara costa reconstruir, i aquest

és el pilar d’aquest pressupost -Sr. Font, també apunti-ho.

Perquè no és només parlar..., quan parlam d’estat del benestar

social, no només parlam de tema social, estic d’acord que la

Conselleria de Serveis Socials posa una renda social de 20

milions i això és el més destacable, però reconstruir els serveis

públics de salut i educació pública, això és recuperar estat de

benestar social que el govern anterior no va tenir cap mirament

ni un a retallar de qualsevol manera, va atacar tant els

treballadors públics com els serveis públics, que bàsicament el

que pretenia era atacar els serveis públics per desmuntar de

forma ideològica l’estat de benestar. I jo crec que això és el que

comença a fer aquest pressupost, tal com va demanar la societat

dia 24 de maig.
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I si vostè està tan orgullós d’aquestes polítiques

econòmiques, s’ho ha de fer mirar, perquè han perdut les

eleccions, per tant, si encara manté aquest discurs, això fa

tremolar. Per tant..., i això també, veurem què passa el 20 de

desembre.

Però jo el que vull recalcar i vull tornar dir és que aquest

pressupost, com també ha dit algun altre diputat, crec que

assenta les bases dins les possibilitats que té i d’acord amb les

dificultats que té per reconvertir el model social d’aquesta

comunitat autònoma, recuperar l’estat de benestar, recuperar els

serveis públics i posar en valor també els seus treballadors

públics, recuperar drets a mesura que es pugui, jo ho dic, els

acords del canvi s’aniran plasmant de forma progressiva durant

la legislatura. Per tant, són uns pressupostos que ja reflecteixen

els valors de l’esquerra, de justícia social, d’equitat, igualtat

d’oportunitats, etcètera. 

Sr. Camps, vostè no ha acabat de llegir els pressuposts, jo

li deman que miri la secció 36 i llegeixi l’article 26.5, per

favor, apunti-ho per si pot ser no n’haguem de tornar parlar. La

secció 36 té 17 milions d’euros per recuperar drets als

treballadors públics, no és poca quantitat. I després,

evidentment, ens agradaria més, però anam fent, i després

l’article 26.5 diu que els acords sindicals que es prenen

aquestes setmanes ja els recull la llei de pressuposts i

s’aplicaran, no farem més retallades, una altra cosa és que els

puguem recuperar totes de cop perquè això és difícil, d’acord

amb la situació que ens han deixat.

Jo els torn convidar a participar i a treballar en lloc de

barallar-nos perquè ve una campanya electoral, jo els convid

que tots facem feina per millorar el finançament d’aquestes

Illes Balears. Estic d’acord que és el principal problema i que

ara no estaríem discutint de si pujam aquí o baixam allà o no

basta aquí o no basta allà si tenguéssim un finançament adequat

a les nostres Illes Balears i tal vegada algunes mesures fiscals

no caldrien perquè tendríem prou finançament, però també he

de dir que a part d’això el tema de les mesures fiscals que aquí

es duien, fins i tot l’impost sobre estades turístiques, és un tema

de reequilibri, de redistribució de la riquesa.

Les mesures fiscals ja descrites és un tema de redistribució

de la riquesa i repartir els recursos dels que més tenen cap als

que menys tenen i poder donar i oferir igualtat d’oportunitats

a tots els ciutadans de Balears.

I el tema de l’impost sobre estades turístiques també és que

la principal indústria d’aquesta societat contribueixi d’una

forma molt simbòlica, perquè vostès saben el que representa

pagar per aquest impost, a millorar els serveis, infraestructures

i projectes de les nostres illes com recull l’esborrany que en

aquest moment hi ha d’impost sobre estades turístiques.

També he de dir que seria una greu irresponsabilitat

d’aquest govern no aprovar un pressupost, però jo crec que els

ciutadans el que ens han demanat és responsabilitat i el

pressupost... és una responsabilitat aprovar aquest pressupost

perquè tot això que estam explicant es pugui dur a terme.

I això és bàsicament el que jo volia dir, crec que ja..., bé,

em queden per contestar un parell de coses: capitalitat, els

pressupostos, evidentment, distribuït a totes les conselleries hi

ha inversions al municipi de Palma, superam els 40 milions

d’euros amb totes les conselleries, el que es fa d’inversió al

municipi de Palma i, per tant, s’acompleix la capitalitat que

també hi hauria de contribuir, bé, el Govern i el Consell de

Mallorca.

L’auditoria del deute, com que és a l’acord de

governabilitat es farà, s’hi farà feina, de fet crec que la

presidenta ja va dir que seria un encàrrec que tendria l’oficina

antifrau que es crearà l’any que ve i que dependrà del

Parlament.

La secció o la... el programa 612E, que vostè m’ha

demanat, és el que correspon a l’ISBA , és tot aquesta aportació

que fem a l’ISBA per avalar i ajudar a petites empreses a

muntar i a reconstruir... a organitzar o crear negocis i que, per

exemple, per a l’any 2015 hi han destinat un total de 3,5

milions d’euros i aquest programa recull això.

Finalment, la pregunta que m’ha fet d’inversió i innovació

i desenvolupament correspon explicar-ho a la seva

compareixença al conseller de Turisme i Innovació, però sí que

hi ha un augment en aquest pressupost, però crec que correspon

a una altra compareixença.

Finalment ja, només concloure, si no em deix res més...,

finalment, només concloure que bé, que m’agradaria que

posassin en valor l’esforç que fa aquesta comunitat o aquest

govern a fer aquest pressupostos, ja que parlam de pressupostos

en generals i no només de la Conselleria d’Hisenda, a fer

aquests pressupostos ateses les circumstàncies de dificultat que

tenim, que són dèficit i un marge de dèficit molt petit per a

l’any 2016 que ens ha deixat l’Estat, un elevat deute i un

infrafinançament, crec que fa un esforç considerable i... més

que considerable, vull dir un important esforç cap a redirigir la

despesa pública destinant més d’un 82% de la despesa a les

conselleries a despesa social, entesa com a reconstruir, refer i

augmentar el pilar de l’estat del benestar, educació, salut,

serveis socials i ocupació, a retornar drets dels treballadors, a

retornar els drets de la ciutadania, a tornar recuperar els serveis

públics i per tant, a recuperar l’estat del benestar dels nostres

ciutadans. 

És un gir social, és un gir progressiu; també en el tema de

la fiscalitat, l’únic que fa és augmentar progressivitat, és

augmentar redistribució de la riquesa, no és pujar impostos i

també... i això ho plasma també després tant en despesa social

com distribuint recursos en els territoris, als consells insulars

perquè també facin política social.

I això és tot, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

Una vegada acabat el debat, volem agrair la presència de la

consellera d’Hisenda i Administracions Públiques i dels seus

acompanyants.

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