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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats començarem la sessió
i en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions?

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, presidenta, María José Camps substitueix Sílvia
Limones.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Carlos Saura substitueix David Martínez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

Compareixença de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques, per tal d'informar sobre el
Projecte de llei RGE núm. 15042/16, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l'any 2017.

L’ordre del dia 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
2017. 

Assisteix la consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques Sra. Catalina Cladera i Crespí, acompanyada de la
Sra. Begoña Morey Aguirre, secretària general; Joan Carrió
Vidal, director general de Pressuposts i Finançament; José Luís
Gil Martín, director general del Tresor, Política Financera i
Patrimoni; el Sr. Pedro Jiménez Ramírez, director general de
Funció Pública i Administracions Públiques; el Sr. Pere Perelló
Payeras, director general d’Emergències i Interior; el Sr. Joan
Martí Cerdà, interventor general de la CAIB; la Sra. Maria
Antònia Truyols Martí, directora de l’ATIB; Fernando Monar
Rubia, director de l’EBAP; Sr. Ernest Ribalaiga Briones, cap
de gabinet; Sr. Albert Traveset Campañar, responsable de
comunicació; la Sra. Xesca Carreras Fiol, assessora tècnica i el
Sr. Juli Dalmau de Mata, assessor tècnic.

Té la paraula la Sra. Consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques per fer l’exposició oral.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tots senyores i senyors
diputats. Avui comparesc en aquesta comissió acompanyada
del meu equip, per tal d’explicar el projecte de pressupost pel
que fa les àrees pròpies de la Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques. Coincidesc que som la primera en
encetar les compareixences per àrees de les diferents
conselleries previstes per avui mateix i els següents dies. 

Per això, permeteu-me que vos faci una introducció general
del plantejament del pressupost general de la comunitat
autònoma per a l’any 2017, que aquest mateix dilluns va entrar

a tràmit oficialment en aquesta cambra, després que el Consell
de Govern divendres passat l’aprovàs.

El pressupost per a l’any 2017 són 4.668,2 milions d’euros
i el pressupost és el motor de totes les coses, de totes les
iniciatives públiques que aquesta comunitat ha engegat i de les
que engegarà o posarà en marxa en el 2017; 427,34 milions
més d’euros respecte l’any 2016, amb un increment d’un
10,1%.

Aquesta comunitat té feines pendents i és necessari que les
administracions públiques anem cobrint aquest dèficit per
aconseguir arribar al nostre principal objectiu el qual és una
societat més igualitària a partir d’un millor repartiment de la
riquesa que es genera, o que genera aquesta societat.

El projecte de pressupost que hem presentat dóna
continuació a les polítiques de gir social engegades el juliol de
2015 i potenciades ja en el pressupost de 2016. Però el camí
iniciat necessita un nou impuls, per tal de donar respostes als
compromisos adquirits amb els ciutadans i plasmats en els
acords pel canvi. Tenim plena voluntat de traslladar a la
societat de les nostres illes, els fruits de creixement econòmic
d’aquesta regió i el pressupost 2017, ara encara en fase de
projecte, és l’instrument que tenim per fer-ho.

El marc macroeconòmic en el que s’emmarca el projecte de
pressupost per a l’any vinent, pren de base la previsió que fa el
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques que és d’un
creixement d’un 3,7% del PIB per a l’any 2017. Balears que ja
es preveu que tancarà el 2016 amb el major creixement del PIB
de tot el seu entorn, amb un 4,1%, segons dades d’IBESTAT,
el 2017 continuarà liderant el creixement del PIB a tot l’entorn
espanyol i europeu. Però aquest no és l’únic indicador
encoratjador, l’AIReF manté Balears com la comunitat que
creix més i amb més vigor a l’Estat en el tercer trimestre del
2016, amb un 4,2%. 

L’Observatori Fiscal i Financer de les comunitats
autònomes de FEDEA conegut ahir, reconeix la situació de
superàvit de Balears en el seu estat de caixa del mes de juliol
i pronostica el compliment del límit de dèficit a finals d’any per
sota del 0,7%. La marxa de l’economia de Balears el 2017 serà
la millor de tot el nostre entorn, comunitats autònomes, Estat i
zona euro. I en efecte, l’indicador de la Fundació de Caixes
d’Estalvis (FUNCAS), albira per a Balears un creixement més
modest per al 2017 del 2,5% del PIB, en previsió de l’afectació
pel Brexit. No és aquesta la línia general dels informes de
previsió i en tot cas hem de saber que per a enguany FUNCAS
ja va haver de corregir a l’alça la seva previsió de Balears en un
0,8 punts per arribar al 3,5% del PIB.

Aquesta és la situació que determina un entorn
suficientment propici per proposar un augment de més d’un
10% del pressupost per a l’any 2017, un augment raonable,
prudent i realista. Hem de ser conscients que tot i les
macroxifres, encara no podem dir que hem sortit de la crisi i no
ho hem fet perquè el creixement econòmic no arriba a tothom.
I aquest és sens dubte el nostre repte. Hem d’insistir en
polítiques d’inclusió econòmica, més gent ha de rebre el
benefici que genera la bonança. 
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I sobretot hem de seguir insistint en la imprescindible
millora del nostre finançament, una demanda de la qual ja no
estam tot sols, el manifest per a la millora del nostre
finançament liderat pel Cercle d’Economia de Mallorca així ho
demostra. Un manifest impulsat per la societat civil i que han
signat prop de 70 associacions i institucions, en un acte celebrat
aquí en aquest Parlament, en presència d’alguns diputats que
sou aquí presents. Una presència que sense cap dubte ens
encoratja per fer pinya tots plegats. Però no podem esperar per
cobrir les necessitats bàsiques d’una part considerable de la
nostra societat, ha de ser ara i aquesta és la clau. Si no ho fem,
podria ser tard per a tota aquesta gent que avui és enfora dels
nivells bàsics de subsistència. És el nostre paper i és la nostra
responsabilitat com a govern democràtic. Complim per tant, el
mandat ciutadà que ens ha fet i el nostre compromís és el
pressupost del 2017.

Tres són els eixos que vertebren les polítiques prioritàries
d’aquest Govern amb aquest projecte de pressupost. Un primer
eix són les polítiques socials per donar continuïtat a les
polítiques de retorn de drets i de rescat social. Les polítiques
socials concentren el 70% de l despesa no financera. 

Un segon eix són les polítiques que contribueixen a una
transformació de les bases de l’actual model econòmic. El
conjunt d’aquestes polítiques s’incrementen en un 7,5%.

I un tercer eix, les polítiques inversores, prioritzant la
dotació de noves infraestructures de caràcter social,
mediambiental i lligades al canvi de model econòmic,
especialment les relacionades amb el cicle de l’aigua, que
també reben un fort impuls en aquest pressupost.

Ara pas a retre compte de les seccions que composen la
Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, que preveu
un augment d’un 13,6% respecte l’any 2016 i això en valors
absoluts són 9,14 milions més respecte a l’any passat. Per tant,
jo ara passaré a explicar la secció 14, que inclou els seus
centres gestors: 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 del
Tresor, Política Financera i Patrimoni. A més, també continuaré
descrivint la secció 31, que són serveis comuns, la 32 que són
ens territorials, 34 que és deute públic, 36 que són serveis
comuns de personal. També descriuré l’Agència Tributària de
les Illes Balears, l’Escola Balear d’Administració Pública i
finalment el pressupost de l’empresa GEIBSAU (Gestió
d’Emergències de les Illes Balears), que és l’empresa que
gestiona el servei d’emergències 112.

Per tant, la secció 14, Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques tendrà un pressupost l’any 2017 de
69,8 milions d’euros, això és un 14,7% més que l’any passat.
En comparació amb les grans magnituds que representen
aquests mateixos capítols dins l’any 2014, l’increment es
concentra en tres elements que l’expliquen: per una banda, la
centralització a la nostra conselleria de la despesa de lloguer de
l’edifici administració de Son Rossinyol; l’increment de la
transferència que es fa a l’Agència Tributària i l’aportació a
l’Ajuntament de Palma per concepte de Llei de capitalitat. 

Així doncs Secretaria General té un pressupost de 18,8
milions d’euros i un increment respecte de 2016 d’un 23,6%;
l’increment s’explica, com ja he dit abans, pel pagament del
lloguer de l’edifici de Son Rossinyol, que en el pressupost 2016
està repartit entre diferents conselleries i que a partir de 2017,
per un tema d’eficiència o d’eficàcia, se centralitza a la
Conselleria d’Administracions Públiques i que recull el lloguer
dels edificis o de les conselleries, o part de conselleries, que
estan allà situades, que són Medi Ambient, Agricultura i Pesca;
Territori, Energia i Mobilitat; ABAQUA i EBAP. Això
representa un valor de 3,2 milions d’euros.

Quant a la Direcció General de Funció Pública i
Administracions Públiques, comptarà per a l’any 2017 amb
27,25 milions d’euros, i això és un 23% més que l’any 2016.
Aquesta direcció general és una unitat transversal de suport a
totes les conselleries, amb responsabilitat en matèria de
planificació, direcció i coordinació de personal. Compta amb
un increment d’uns 5,1 milions més respecte de l’any passat, o
respecte de 2016, i l’explicació principal que es fa d’aquest
tema és per l’aportació a la Llei de capitalitat en 5 milions que
es fa a l’Ajuntament de Palma. A més dins aquesta direcció
general destaquen altres partides, com és el Fons de cooperació
local, que està pressupostat en 12 milions d’euros, i que tenim
una previsió per a l’any que ve de revisar i redefinir els criteris
de repartiment que s’ha fet fins ara als ajuntaments d’acord
amb les noves característiques o situacions que s’hagin derivat
a nivell municipal. Després, com ja he comentat, la Llei de
capitalitat, amb aquest increment que ja he comentat de 5
milions, estarà dotada amb 9,9 milions d’euros, tot i que he de
dir que assoleix la xifra dels 30 milions amb altres partides de
compensació que hi ha previstes dins el pressupost. També hi
ha prevista una partida d’1,3 milions per als sous dels batles,
aquesta compensació que donam als batles que no tenen una
retribució i que el Govern assumeix. I finalment també
destacam l’aportació que es fa a la FELIB de 200.000 euros
també per poder dur a terme les seves actuacions en matèria
local.

La resta de capítols, 1, 2 i 4, disminueixen fent un ajust del
pressupost per tal d’equilibrar l’increment de despesa reflectit.
Com a principals fites d’aquesta direcció general hem de
destacar el retorn a la normalitat i a la dignitat en la funció
pública amb el retorn de drets, que inclou el desenvolupament
i la millora de les condicions laborals, això és desenvolupament
de plans d’igualtat, mesures de conciliació i retorn de drets,
bàsicament. A més també vull destacar la feina que s’està fent
i que l’any que ve ha de veure els seus fruits, que és la
regulació d’un nou marc normatiu, una modificació de la Llei
de funció pública, per crear un nou marc més flexible i modern
per a la nostra administració pública.

La Direcció General d’Emergències i Interior comptarà amb
un pressupost de 9,9 milions d’euros, i això és un increment
d’un 1,9% més respecte de l’any 2016. L’objectiu principal
d’aquesta direcció per a l’any 2017 és posar les bases per
establir un nou model de policies locals; per això és la reforma
de la Llei de coordinació de policies locals que estam duent a
terme i que esperam que l’any que ve també vegi els seus fruits.
Destacam d’aquesta direcció general l’assignació d’un import
de 303.000 euros al Pla integral d’emergències, el qual inclou
contractes de suport psicològic a persones víctimes
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d’emergències. També continuam treballant en les polítiques de
seguretat amb els ajuntaments, i d’aquí la dotació al fons de
seguretat pública amb quasi bé 2,5 milions d’euros. També hem
de destacar l’aportació que es fa a les agrupacions de voluntaris
de Protecció Civil amb 100.000 euros per reconèixer i posar en
valor la tasca que fa aquest colAlectiu dins la nostra societat.
Finalment hi ha una aportació important a l’empresa que
gestiona l’112, que és Gestió d’Emergències de les Illes
Balears, societat anònima unipersonal, GEIBSAU, que compta
amb un pressupost de 4,25 milions d’euros i que evidentment
la transferència procedeix d’aquesta direcció general.

Després comptam amb la Direcció General de Pressuposts
i Finançament. Podríem dir que és la direcció general que ha de
procurar més recursos en aquesta comunitat autònoma però que
sí, que compta amb el més baix pressupost perquè només
compta amb personal. Té un pressupost de 0,6 milions d’euros
i una variació respecte de l’any passat negativa d’un 0,91%. A
banda de l’elaborar el pressupost i fer-ne el seguiment durant
tot l’any, el principal objectiu d’aquesta direcció general, com
bé podeu imaginar, és elaborar i presentar una nova proposta de
sistema de finançament i per tant també negociar el nou model
de sistema de finançament, que confiem que es posi en marxa
de seguida per part de l’Estat, així com també treballar la
proposta de règim especial per a Balears.

Després tenim Intervenció, que té un pressupost de 5
milions d’euros, amb un increment d’un 4,83%. Aquesta
direcció general està bàsicament composta per despeses de
personal, però també compta amb una partida per fer front al
Pla d’auditories que cobreix la totalitat del sector públic
d’administració autonòmica i sector públic instrumental.

La Direcció General del Tresor i Política Financera i
Patrimoni compta amb un pressupost de 8,32 milions d’euros,
una variació negativa respecte de l’any 2016 d’un 1,42%. A
banda de la seva tasca inherent del control de la tresoreria i de
l’endeutament a llarg i a curt termini, la direcció general
dirigeix l’aportació de la comunitat autònoma a la Societat de
Garantia Recíproca ISBA per un valor de... i que aporta l’any
que ve un valor d’1,9 milions d’euros per finançar els avals per
a finançament de PIME i ajuda als emprenedors, actualment ja
en vigor, i per posar en marxa el pla d’avals de 2017.

En l’apartat de patrimoni, que gestiona també aquesta
direcció general, destaquen les accions dirigides a fer rendible
el patrimoni de la comunitat autònoma amb les eliminacions o
vendes previstes a terrenys industrials al polígon de Son
Angelat a Sóller, i un immoble a Madrid, en total per un valor
estimat de 2,6 milions d’euros, que això s’ha previst com a
ingrés també en el pressupost d’ingressos.

Com els he dit he començat fent una breu repassada dels
centres gestors que integren la secció 14, el que s’entén
pròpiament com la Conselleria d’Hisenda i Administracions
Públiques, però també els he d’explicar les altres seccions que
tenen a veure o que gestiona la mateixa conselleria d’Hisenda. 

La secció 31, que és la de serveis comuns, està dotada amb
3,5 milions d’euros; això és una variació respecte de 2016 d’un
0,3%. L’objectiu d’aquesta secció és unificar aquelles tasques
de caire corporatiu que porta a terme el Govern dirigides a

millorar l’acció política i administrativa, això és manteniment
i adaptació de les noves necessitats d’aplicacions informàtiques
-bàsicament és el sistema d’informació econòmic financer
conegut com a SAP-; també el servei d’accés a bases de dades
d’informació jurídica i comptable de caràcter institucional, com
són Westlaw, Derecho, etc. També es manté el capítol 7 amb
una dotació de 2,5 milions d’euros, i destaca d’aquesta
quantitat l’aportació al fons de provisions tècniques d’ISBA,
Societat de Garantia Recíproca, amb 1,5 milions d’euros, i
l’anualitat corresponent a la devolució del préstec pel
desenvolupament del TDT mitjançant el Pla Avanza. Cal
mencionar que aquesta secció pressupostària és el punt
d’entrada de la major part dels ingressos de l’administració
autonòmica i també d’aquells ingressos que no tenen una secció
pressupostària específica per a la seva recaptació. Així en
aquesta secció es recullen 3.409,8 milions d’euros d’ingressos;
es recullen aquí tots els ingressos de la comunitat autònoma
menys aquells que provenen del deute.

La secció 32, la d’aportacions a ens territorials, té un
pressupost de 327,2 milions d’euros i un increment respecte de
2016 d’un 9%. Aquesta secció recull les aportacions que feim
als consells insulars, el finançament als consells insulars, que
vull destacar i posar en valor que incrementa un 9% enguany;
a rel que el pressupost de la comunitat autònoma creix, les
aportacions als consells insulars a través de la Llei de
finançament també creixen. El creixement que tenen..., bé, vos
descriuré el finançament que tendrà cada illa i després
l’increment que té a rel de l’increment de pressupost
d’enguany. L’illa de Mallorca compta amb un pressupost, amb
un finançament del Govern balear de 228,83 milions d’euros,
això és un increment de 19 milions més respecte de l’any
passat; Menorca tendrà un finançament de 43,39 milions, això
també són 3,6 milions més que l’any 2016; Eivissa tendrà un
finançament de 48,92 milions, i això són 4 milions més que
l’any 2016; i Formentera tendrà un finançament de 6,07
milions, que això és mig milió més respecte de 2016. La mitja
d’increment és d’un 9%, com he dit abans. Dins aquest
increment també s’inclou, per una banda..., aquest finançament
està compost per dues parts: les bestretes a compte de l’any
2017, que els quatre consells són, d’aquests 327, són 317
milions d’euros, i després comptam amb la liquidació del
sistema de finançament de l’any 2015, que arriba o que aporta
als consells insulars 9,84 milions d’euros. És el primer any que
el sistema de finançament, a rel de la nova llei, liquida el
sistema, dos anys després, i enguany recull o pot oferir als
consells insulars 10 milions més de finançament en aquest
sentit. Per tant, descrita aquesta secció, que crec que és
important per posar en valor també l’aportació que fa el Govern
balear als consells insulars i per fomentar també que els
consells insulars puguin desenvolupar les seves polítiques i la
seva autonomia local.

Pas a descriure la secció 34, que és la de deute públic, una
secció amb una dotació molt important, com podeu suposar, pel
volum elevat que tenim de deute en aquesta comunitat
autònoma; està dotada amb 948,7 milions d’euros i és un
increment d’un 4,7% més respecte de la dotació que teníem
l’any passat.
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La despesa financera, l’amortització de deute i el pagament
d’interessos, ocupa un 20% del pressupost total, del total del
pressupost. 

Com bé sabem tots, la comunitat autònoma està molt
endeutada, això és un llast insostenible per a la comunitat
autònoma. En el segon trimestre d’enguany, de 2016, ja assolim
la xifra de 8.612 milions d’euros, segons dades del Banc
d’Espanya, tot i que hem de dir que des de l’any 2015 s’ha
contingut el deute, evidentment el deute és elevat. 

Més del 60% d’aquest deute està en mans de l’Estat, com bé
ja hem descrit moltes vegades, en mans o en base als
mecanismes de liquidesa que ha anat generant també l’Estat i
que ha estat l’única forma de finançar-se en aquests darrers
anys. 

En el 2017 el total de deute, 493,6 milions, hauran d’anar
a parar a l’Estat per l’amortització d’aquests mecanismes de
liquidat prestat des de l’any 2012, més 32,6 milions d’euros en
concepte d’interessos d’aquest deute.

Això és un fet, el pes que ocupa el deute a la nostra
comunitat autònoma, i la justificació que té, una part important
de la justificació que té aquest deute, que és per
l’infrafinançament que hem tengut al llarg dels anys i també per
la poca inversió que ha fet l’Estat a Balears, és el que justifica
la demanda que solAlicitam a l’Estat i que solAlicitarem,
seguirem insistint, de condonar part d’aquest deute o que
l’Estat assumeix part d’aquest deute per alliberar a la nostra
comunitat autònoma d’aquesta càrrega que ja, com he explicat,
és una part molt important de la justificació és per
l’infrafinançament que ha patit de forma històrica.

El detall de despesa que té aquesta secció consisteix en
despeses financeres, el capítol 3 o els interessos, s’hi destinen
122,5 milions d’euros, això és el 16,44% més que l’any passat
per la baixada del tipus d’interès que es produeix.

Als actius financers s’hi destinen 20,7 milions d’euros, que
suposen una disminució d’un 56,94% respecte de l’any 2016.

I els passius financers, l’amortització de deute pura i dura,
es dota de 806 milions d’euros, 805,6 milions d’euros, que és
un 13,20% més que l’any passat, perquè evidentment cada any
hi ha més càrrega, a l’hora d’amortitzar deute cada any
l’amortització de deute augmenta i arribarà qualque any que
serà insostenible per a aquesta comunitat autònoma, atès el
volum alt que tenim que ja he descrit.

La secció 35, el fons de contingència, també cal fer una
menció especial a aquesta dotació enguany perquè a dia 1 de
gener entrarà plenament en vigor la Llei de finances 14/2014,
per tant, això obliga a dotar aquest fons de contingència amb,
com a mínim, l’1% de la despesa no financera. Això implica
que enguany l’hem de dotar amb 38,4 milions d’euros,
evidentment és un increment d’un 892% respecte de l’any
passat. Aquest fons s’ha de destinar a totes aquelles despeses
imprevistes que sorgeixin durant l’execució pressupostària i
que, evidentment, s’han de finançar amb càrrec a aquest fons i
no es poden finançar amb càrrec al dèficit o amb càrrec al
resultat de l’exercici, com s’havia vengut fent fins ara . 

La secció 36, que és la secció de comuns de personal, és la
secció que recull totes aquelles despeses de personal que ja no
estan distribuïdes dins el capítol 1 de cada conselleria i que sí
estan agrupades en aquesta secció. Per exemple, la carrera
professional, l’increment que hi ha de dotació per a carrera
professional, està dotada dins cada conselleria, però sí que no
està dotat i està previst aquí 36 milions d’euros per fer front
bàsicament a seguir retornant la paga extra de 2012, que està
acordada en els diferents acords de les diferents meses
sectorials amb els sindicats, amb els treballadors públics.
També hi ha partides de retorn de drets en general i també hi ha
una borsa prevista per si es produeix per part de l’Estat
l’augment de l’1%, fins a l’1%, l’augment retributiu als
funcionaris. S’ha previst una reserva per si això es produeix
quan l’Estat pugui aprovar la seva llei de pressuposts i ho
prevegi, nosaltres tenim també una previsió ja que no tendríem
altra forma de finançar-ho, com he explicat abans, si no feim
una previsió dotada. En total aquesta secció té 36 milions
d’euros i un increment respecte de l’any passat de 111,35%. 

Després tendríem l’Agència Tributària de les Illes Balears,
l’agència que gestiona la recaptació dels tributs cedits i propis
de la nostra comunitat autònoma. Per fer aquesta tasca està
dotada amb 10,3 milions d’euros i té un increment respecte de
l’any passat d’un 12,3%. D’aquest increment vull destacar dos
temes, un, per una banda que en el 2017 es donarà cobertura
pressupostària al servei de recaptació seguint la recomanació
que ha vengut fent de forma reiterada la Sindicatura de
Comptes en els seus informes anuals, i, a més, també té una
dotació per impulsar la inspecció de l’Agència Tributària i la
inspecció de tributs, que consideram que és una eina molt
important que s’ha de potenciar en aquesta comunitat autònoma
per fer una millor recaptació i major justícia social amb els
nostres tributs.

Finalment, ens queda l’Escola Balear d’Administració
Pública que està dotada amb 3,18 milions d’euros i té un
increment respecte de l’any passat d’un 5,87%. Les principals
dotacions que corresponen a l’Escola Balear d’Administració
Pública és la dotació amb 20.160 euros corresponents a les
beques per a alumnes del programa FIOP i després l’augment
del capítol 6 per a inversions amb... capítol 6, projectes
d’inversió, amb 1,1 milions d’euros destinats a formació de
personal al servei de l’Administració de la Comunitat
Autònoma. 

També destacar que hi ha un increment d’oferta que es
destina dotació, un increment d’oferta formativa on line i també
que en l’any 2017 destinarà una part dels seus esforços i
dotació a desenvolupar el curs bàsic de policia local, que està
ara en marxa i que en el 2017 s’ha de desenvolupar plenament
la formació. 

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 de la comunitat autònoma per a l’any 2017. A
partir d’aquí estic a disposició, tant jo com el meu equip, per
donar explicacions o resoldre qualsevol dubte que pugui haver
despertat la meva intervenció.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, consellera. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de quaranta-cinc minuts. Volen els
diputats? No cal, no?

Bé, doncs, per tal de formular preguntes o observacions tot
seguit es procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris.
La Sra. Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques pot
contestar globalment o bé contestar individualment, què pre...
globalment. 

Bé, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sr.
Antoni Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. Benvinguda, Sra. Consellera, en aquesta primera
compareixença que té, efectivament, com a objectiu, idò, donar
una explicació dels pressuposts de la seva conselleria i també
de les línies generals dels pressuposts. Benvingut també el seu
equip i moltes gràcies per les seves explicacions.

Hem pogut seguir, Sra. Consellera, per premsa tot el procés
d’estira i amolla que hi ha hagut i que vostè ha viscut en
primera persona per a la confecció d’aquests pressuposts, la
tensió que s’ha arribat a generar entre les distintes conselleries,
entre el Govern i Podemos i tal, ha arribat fins i tot fins al
darrer Consell de Govern, fins al darrer dia. Crec que ha estat
un part molt difícil, jo diria que fins i tot ha estat un part per
cesària. En qualsevol cas, ja tenim pressuposts i açò també està,
està... jo crec que l’hem de felicitar, tenim pressuposts a més
entrats en temps i en forma.

Per començar per les coses positives jo també voldria
destacar-ne una i, com molt bé ha dit la consellera, a diferència
del que ha passat l’any 2016 s’han fet uns pressuposts seguint
la Llei 14/2014, de finances de la CAIB. És una bona notícia,
estam satisfets i entenem que açò, idò, dóna un plus de control
al desenvolupament d’aquests pressuposts. Per tant, nosaltres
ens alegram d’aquesta qüestió.

No obstant açò, també, des del nostre punt de vista,
consideram que hi ha altres qüestions amb les quals no hi
podem estar d’acord. Primera qüestió que nosaltres consideram
és que, des del nostre punt de vista, s’han exagerat de forma
temerària els ingressos prevists. El Govern ha inflat els
ingressos per poder justificar més partides de despesa, qüestió
que nosaltres també açò ens preocupa de forma especial.

Per una banda, el Govern ha fet una previsió d’ingressos en
funció d’un creixement econòmic, i ho deia la consellera fa una
estona, del 3,7%. Un creixement, ja ho hem dit en diferents
ocasions, que, des del nostre punt de vista, és poc prudent atès
que es constata un cert refredament de l’economia. L’altre dia
sortien algunes unes notícies, per exemple, s’ha reduït fins a un
40% la inversió de reformes hoteleres o un informe de la UIB
que deia que l’aplicació de l’ecotaxa podria provocar la
disminució de 800.000 estades turístiques; el darrer informe
FUNCAS, que la consellera ha dit, parla d’un creixement a
Balears només del 2,5% o l’informe del BBVA Research que

parla d’un 3,3, també un poc menys del 3,7 o el d’Hispalink
que preveu un creixement de només un 2,4% per al 2017, vull
dir no... no és el Partit Popular el que diu que hi ha un
refredament en l’economia, no és el Partit Popular el que diu
que l’any que ve hi pot haver un creixement menor del que
preveu el Govern, ho diuen determinats informes que
evidentment..., hi haurà altres informes que diguin el contrari,
perfecte.

En qualsevol cas, vostès han fet una previsió d’ingressos en
funció de la banda alta d’aquestes previsions i no d’una banda,
diríem, mitjana, o almenys fer una mitjana de les distintes
previsions que hi ha. Per tant, des del nostre punt de vista
aquesta qüestió ens sembla també imprudent en qualsevol cas.

Tampoc no entenem que s’incorpori una partida de 120
milions d’euros en funció d’un protocol d’intencions sobre el
conveni de carreteres. Ho hem dit també moltes vegades, un
protocol d’intencions és un protocol d’intencions i no té una
translació directa sobre uns pressuposts, no és el mateix un
protocol d’intencions que un conveni amb una partida
pressupostària, amb un projecte concret que, evidentment, açò
sí que té una translació directa a uns pressuposts, però un
protocol d’intencions, Sra. Cladera, des del nostre punt de vista
ens sembla que no té, no hauria de tenir aquesta translació
directa.

I per altra banda estaria bé i si vostè ens vol contestar, idò
encantats, si ja han arribat els 82 milions d’euros restants del
protocol d’intencions. El protocol d’intencions hem de recordar
eren 322 milions d’euros, 240 milions d’euros del conveni de
carreteres sabem que no han arribat i ara en preveiem la meitat
en aquests pressupostos, però els altres 82 milions d’euros, han
arribat?, perquè fa un any estaven arribant, han arribat?, tenim
dades d’aquesta qüestió? 

Estaria bé saber-ho perquè si han arribat aquests 82 milions
d’euros açò dóna més credibilitat a la possibilitat que ens
puguin arribar els 120 milions d’euros; ara, si no han arribat
aquests 82 milions d’euros jo posaria molt en dubte que també
ens puguin arribar aquests 120 milions d’euros que vostès
posen als pressuposts.

Una altra qüestió és el tema impositiu, ja es va aclarir la
qüestió del 6,6 milions d’euros que els pressuposts posen que
és per a la recaptació de l’impost en instalAlacions que
incideixen sobre el medi ambient, sembla que hi ha un error de
transcripció i que finalment es refereix a l’impost sobre dipòsits
bancaris. Tal vegada aquesta mala passada la pugui atribuir a
algun conseller de MÉS, no ho sé eh?... 

(Algunes rialles)

En qualsevol cas, en conjunt no podem estar d’acord amb
la política tributària del Govern. Vàrem estar en contra al 2016
de la pujada, des del nostre punt de vista exagerada i brutal, de
la pressió fiscal sobre els ciutadans i vostès mantenen aquesta
mateixa pressió fiscal dins l’any 2017. 

Per tant, no podem estar d’acord amb aquesta pujada
d’impostos i entenem des del punt de vista... que és el moment
de reduir impostos, no d’incrementar impostos o de mantenir
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els mateixos impostos que teníem fins ara i que seria un bon
moment..., jo ho vaig dir també un dia en una intervenció, és a
dir, vostès gestionen 1.064 milions d’euros més del que va
poder gestionar el Partit Popular a l’any 2013, tenen 1.064
milions d’euros més, no poden reduir imposts a aquelles
famílies en les rendes més baixes?, a aquelles famílies amb
menys recursos?, no ho poden fer?, no tenen marge de
maniobra per fer açò quan estan gestionant 1.064 milions
d’euros?, a nosaltres ens sembla que sí.

I és més, aquests pressuposts no només mantenen la mateixa
pressió fiscal, els mateixos impostos, sinó que creen quatre
noves taxes apart de les que varen crear al 2016. És clar, és que
arribarem a tenir taxes per respirar ja. El nivell de creació de
taxes és brutal i mantenen també la pujada del 20% sobre el
conjunt de les taxes que varen aplicar al 2016. Per tant, en
aquesta qüestió tampoc no hi podem estar d’acord.

Una altra qüestió que també ens sembla molt rellevant és
que aquests pressuposts de 2017 seran els pressupostos menys
socials dels darrers anys. És clar, si salut, educació, serveis
socials, ocupació, cultura i esports, que vostès diuen que açò
són les polítiques socials, representen amb els nostres càlculs,
eh?, mirant els pressuposts i comparant, per a l’any 2017 un
69,15% de la despesa no financera, al 2016, l’any passat, era el
70,14%, és a dir, han reduït 1 punt i al 2015, el darrer
pressupost del Partit Popular, era de 73,49%, és que vostès
hauran reduït 4 punts de... és a dir, de l’importància que tenen
les polítiques socials dins el conjunt dels pressuposts. 

Vostès incrementen els pressuposts un 10,1%, però la
despesa social només incrementa un 8,8%. Per tant, dins el
conjunt aquesta política social es redueix.

Evidentment que tindran més doblers per poder fer política
social, lògicament, perquè vostès tenen més capacitat de
despesa, però dins el conjunt i percentualment aquestes
polítiques socials davallen. Per tant, vostès han preferit
prioritzar altres qüestions a les polítiques socials.

Altres qüestions que també m’agradaria destacar, vostè, Sra.
Cladera, ha dit i avui ho ha repetit que amb vostès s’havien
acabat les retallades, però és que la realitat la desmenteix.
Vostè manté encara algunes retallades i són les que vénen
reflectides als articles 21, 22, 24 i 25 del text articulat, que són
una sèrie de suspensions de determinats complements
retributius al personal. Vostè parlava -i ho he apuntat per
aquí...- de retornar drets, és clar, segurament han retornat drets,
però hi ha alguns drets que encara no han retornat tot i
gestionar 1.064 milions més, en fi...

Una altra qüestió que també ens crida l’atenció i sobretot
per la crítica que va rebre el Partit Popular a l’anterior
legislatura quan va reduir del 0,5% al 0,3% els fons de
colAlaboració econòmica amb les entitats locals. Vostès l’any
passat varen mantenir el 0,3%, enguany segueixen mantenint el
0,3% com a percentatge mínim. Açò no són retallades també a
les entitats locals? Perquè si quan nosaltres vàrem passar del
0,5% al 0,3% varen ser unes retallades tremendes i vaja, una
pressió brutal damunt els municipis, m’imagín que vostè, si
manté aquest 0,3%, seguiran essent retallades als municipis.

I passam als consells insulars, vostè diu que els consells
insulars el 2017 rebran un total de 327,21 milions d’euros, 27
milions més que a l’any 2016, i efectivament els consells
insulars rebran la xifra rècord de tota la seva història de doblers
i podran gestionar els pressuposts més grossos de la seva
història i tot fruit i gràcies...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Camps. 

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...sí... permeti’m algun... permeti’m que acabi allò dels
consells insulars. Els consells insulars podran gestionar els
majors recursos mai imaginats fruit i gràcies a la Llei de
finançament dels consells insulars, una llei de finançament dels
consells insulars que va rebre la dura crítica per part dels
partits... de l’oposició a l’anterior legislatura que deien que
aquella llei significaria les majors retallades per als consells
insulars, amb la qual cosa m’agradaria, Sra. Consellera, que
almanco desmentís els seus compañeros de filas de l’anterior
legislatura... i compañeros de Consell de Govern, Marc Pons
per exemple, aquest va ser un dels més crítics a aquesta llei dels
consells insulars quan s’ha demostrat que gràcies a aquesta llei
de consells insulars els consells insulars tenen els majors
recursos mai imaginats.

I per últim, també dels consells insulars, veim que malgrat
tot no hi ha cap partida de devolució de les bestretes dels
consells insulars, els famosos 144 milions que el Govern deu
als consells insulars, veig que no hi ha cap partida de devolució
d’aquestes bestretes. 

Dia 8 del 10 del 2015 vostè deia que aquestes bestretes
s’havien de regularitzar; dia 23 de febrer vostè va dir que
s’estava elaborant un calendari de pagaments; fa unes setmanes
ens deia que encara calculava el que corresponia als consells
insulars, i avui -avui- als pressupostos veim que no hi ha cap
partida.

En fi, ens agradaria que ens explicàs... hi ha algunes
qüestions més, ja em permetrà la presidenta que a la rèplica que
tengui...

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sr. Camps, sàpiga que ha parlat dos minuts i mig
més quasi, eh? Passem ara al Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, té la paraula l’Hble. Sr. Carlos Saura per un temps de
deu minuts també.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies a la Sra. Consellera
i a tot el seu equip per comparèixer al Parlament i explicar les
línies generals dels pressuposts de 2017 de les conselleries i de
la seva conselleria en particular.
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Nosaltres pensam que és una dada objectiva que el
pressupost creix un 10% i això ens alegra, crec que és una bona
dada. Però també pensam que s’haurien pogut fer alguns
esforços per millorar els ingressos, no tot depèn del
finançament de l’Estat, nosaltres volem fer un front comú per
lluitar per una millora d’aquest finançament, però també
pensam que des d’aquí es poden posar eines a l’abast del
Govern autonòmic, per tal de recaptar més ingressos i així com
diu la consellera, repartir millor la riquesa. Perquè el que passa
en aquesta comunitat autònoma és que les dades
macroeconòmiques no es corresponen després amb un nivell
micro, en una millora de les condicions laborals, econòmiques,
de les condicions en general de la ciutadania. Aquest any ha
augmentat el turisme un 12%, però la precarietat laboral
segueix sent una constant i això vol dir que la gent no nota que
aquesta millora de les dades macroeconòmiques, que aquesta
millora en el sector turístic, es traslladi després a la ciutadania.

Entenem que és veritat que hi ha un esforç en determinades
conselleries i que s’inverteix més en sanitat, en atenció
primària, s’inverteix també en educació i l’increment és
exponencial respecte els anys d’on venim, però pensam també
que el rescat ciutadà ha de ser una qüestió d’estat, una qüestió
de comunitat autònoma i per això hem defensat els acords de
mínims en què hem arribat a un acord amb el Govern. Malgrat
això, sí que posarem esmenes en algunes partides que pensam
que es poden millorar.

Quant al finançament, als ingressos, a la despesa. Bé,
nosaltres no pensam com el Partit Popular, que es pot fer un
rescat a la ciutadania però sense fer més despesa. I pensam que
hi ha altres maneres que reduir imposts per millorar la situació
de la gent. Si hem aconseguit una renda garantida, una sèrie de
millores a diferents sectors, millores a l’educació, serveis
socials, pensam que és la manera de rescatar la gent. Aquest
discurs populista i demagog sobre que hem de baixar tots els
imposts, crec que obeeix a la doctrina típica del Sr. Camps, que
és l’ultraneoliberal i quasi diria anarcocapitalista; és a dir, que
no existeixi pràcticament l’Estat, que no existeixen els imposts
i així com pagam les carreteres? Com pagam els colAlegis i com
pagam tot el que una comunitat autònoma ha d’assumir? Bé, ja
ens ho explicarà el partit Popular.

Sobre les previsions de creixement, no m’hi ficaré molt. Sí
una advertència, potser que creixem un 3,7% del PIB, però
necessitam diversificar el nostre model productiu, és una cosa
que hem dit moltíssim en aquest Parlament i que es du molt de
temps dient en aquest Parlament, a les institucions i totes les
forces polítiques, necessitam una inversió forta a Innovació i en
canvi de model productiu, perquè si no podem patir l’esclat
d’una bombolla turística que ens pot ficar en una situació molt
difícil.

Quant a la millora de finançament i al nou REB, nosaltres
com he dit abans, farem front comú, esperam que el Partit
Popular també ho faci i que demani una condonació del deute,
perquè diuen que volen fer front comú, però després no
demanen aquesta condonació. I això obeeix també a una sèrie
de governs que nosaltres pensam que han estat dòcils amb el
Govern de l’Estat. Esperam que el resultat d’aquesta docilitat
de la passada legislatura no culmini amb la nominació del Sr.
Bauzá com a ministre de Turisme, però sí que pensam que hem

de fer aquest front comú i que hem de canviar amb una realitat
i amb una inèrcia que duim des de fa molts d’anys, una docilitat
amb el Govern de l’Estat.

Voldria preguntar a la conselleria, quines partides pensa que
afavoriran amb el canvi de model productiu? Què pensa la
consellera de les partides designades per a promoció turística?
I quina promoció turística es farà? Perquè crec que hem de
pensar en el futur i no només en el present i en els anys que està
anant bé l’economia, com dic, les dades macroeconòmiques,
crec que per davall hi ha molta gent que pateix aquest sistema
pervers, al qual es dedica pràcticament tota l’economia de les
illes.

M’agradaria també preguntar sobre el tema de la Llei de
capitalitat. La Sra. Consellera ha dit que es dedicaran 9,9
milions d’euros a la Llei de capitalitat, però que en altres
partides es compensaria i que s’arribaria a 30 milions d’euros.

També vull preguntar com pensa que es poden millorar els
ingressos. Sra. Consellera, nosaltres pensam que hem de fer una
revisió dels nous imposts, en el cas de l’impost de turisme
sostenible és una qüestió evident que no ha afectat al sector
turístic, tot el contrari. Quan el Partit Popular deia que això
seria una tragèdia, quan havien pujat els preus de les
habitacions un 12%, precisament el que ha augmentat el
turisme aquest any, és que si posaven d’1 o 2 euros per
pernoctació això seria una tragèdia per al sector turístic. Ha
estat tot el contrari i pensam que això és bo i que hem
d’aprofitar l’ocasió per tal que la gent contribueixi, la gent que
ens visita contribueixi a millorar la situació de la nostra
comunitat autònoma, perquè és una qüestió que no afecta en res
les visites que es produeixen a les nostres illes.

Després sobre el deute històric i aquesta compensació, sí
que volíem saber què es pensa demanar exactament, en què es
treballa des de la conselleria, en quins nombres i quines dades
s’utilitzen per demanar aquesta compensació. Nosaltres pensam
que si tenim un infrafinançament històric també hi ha un deute
històric per part de l’Estat. En tot cas un acord de mínims amb
l’Estat seria arribar a un nou sistema de finançament. Pensam
que això és essencial.

I després altres dubtes, les partides sobre policia local,
sobre coordinació, quines partides són les que milloraran
aquesta coordinació i si pensa la consellera que en aquestes
partides hi haurà una millora en la situació de les policies locals
i no veurem més aquestes situacions que s’han produït en
determinades policies locals, Calvià, Palma, que ens
avergonyeixen a tots, a tota la societat de les Illes Balears.

Una pregunta més general, però que crec que és important,
que és com té previst la conselleria que afectarà la pròrroga
dels pressuposts generals de l’Estat, sobretot en temes
d’inversions i projectes de la comunitat, específicament en
projectes de caràcter plurianual. Sabem que hi haurà uns nous
pressuposts més endavant, però també pensam que és bo tenir
una previsió de com afectaran la pròrroga d’aquests
pressuposts.

Res més per la meva part. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Passem ara al Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca i té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Reus, per
un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, Presidenta. En primer lloc donar la benvinguda a
la consellera i a tot el seu equip. Coincidesc amb el Sr. Camps
en donar l’enhorabona per tenir un pressupost en temps i forma,
cal dir que no són totes les comunitats autònomes que ho han
fet; de fet n’hi ha moltes que els preveuen aprovar dins l’any
que ve, entre altres coses també per les dificultats que ha
suposat el fet que el ministeri no donàs la informació necessària
en el moment que tocava. Sabem que són uns comptes que no
han estat exempts de dificultats, però bé, només hi ha nervis
quan la gent es preocupa per les coses; quan ningú no es
preocupa de res ningú no passa pena de res.

Jo li volia demanar... Bé, bàsicament ha explicat els
increments, que no estan molt detallats a les memòries, sí que
li ho he de dir, però bàsicament ens ha quedat clar quins són els
canvis de les conselleries a les seccions que ens ha explicat. Jo
li volia demanar sobre el tema dels imposts, a veure quina ha
estat la liquidació de l’IVA de 2015, perquè veim... bàsicament
ens agradaria saber... si ens pot dir què està passant amb l’IVA,
perquè l’IVA hem vist que l’any passat va arribar als 1.044
milions, enguany estam en els 1.050, i són quantitats bastants
més baixes que les que vàrem tenir a les previsions de 2015,
pràcticament estam a nivells de 2013 quant a previsió
d’ingressos d’IVA, quan l’activitat econòmica respecte de 2013
no té res a veure. Sí que veiem que en l’IRPF s’ha notat, també
en part per les mesures que s’han pres aquí, però respecte de
l’IVA ens agradaria saber si ens pot aclarir aquesta situació.

Després respecte dels consells insulars és vera que hi ha un
augment important, però jo també vull recordar al Sr. Camps
que si hi ha un augment important és perquè també hi ha un
augment important dels ingressos de la comunitat, que si la
comunitat fes el que ell proposa i reduís els imposts i fes unes
previsions d’ingressos més a la baixa els ingressos dels consells
serien més baixos; per tant això va correlacionat, no sé si ell
troba que són massa, aquests ingressos, perquè si troba que són
massa despesa de la comunitat també deu trobar que són massa
ingressos per als consells insulars, va relacionada una cosa amb
l’altra: si baixen els ingressos de la comunitat, baixen els
ingressos dels consells.

I per part nostra res més. Donam suport a aquests
pressuposts, creim que és la línia que s’havia marcat en els
acords, la línia impositiva que s’havia marcat seguir se segueix,
per això nosaltres no creim que s’hagin de reduir els imposts,
crec que es varen prendre les mesures que s’havia acordat que
s’havien de prendre, i són uns pressuposts que contribuiran a
consolidar aquestes línies que es varen iniciar en el passat
pressupost: retorn de drets, recuperació de serveis públics,
d’empleats públics, i per tant creim que anam en la línia
adequada.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Ara pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Sr. Josep
Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera, donam la benvinguda a tot el seu equip.

Bé, estam davant uns pressupostos expansius, i estam
davant uns pressupostos que mantenen una pressió fiscal
determinada, i aquesta pressió fiscal, com vostè sap, no és
compartida pel nostre grup parlamentari. Nosaltres pensam que,
encara que alguns diputats i alguns grups no ho entenguin, que
la vaca no es pot munyir eternament, perquè arriba un moment
que, de tant munyir-la, la vaca deixa de donar llet i deixa de
respirar, i per tant necessitam... necessitam munyir la vaca
adequadament i equilibradament, i això està en funció d’una
estructura productiva determinada, en relació amb unes
despeses i uns serveis públics determinats, que diguem s’han de
comparar en el seu conjunt amb altres països d’Europa, perquè,
clar, si només comparam la pressió fiscal i no comparam allò
altre evidentment això resulta incomprensible.

I clar, vostè diu de passada “nosaltres tenim un deute
públic, que dedicarem 800 milions a amortització”; o no li
presta tota l’atenció que cal, segons la nostra modesta opinió,
perquè evidentment això és una dada clau, però no em volia
quedar amb la dada sinó amb el que vostè diu, que això és
insostenible, vostè diu que això és insostenible, però què feim
davant la insostenibilitat?, què feim?, augmentam la despesa,
això és el que feim. 

Ja em contestarà quan sigui el seu moment. Si em deixa
parlar... si no guardaré un prudent silenci i...

Bé. Vostè ens diu que és insostenible, però el que fan és
augmentar la despesa. Clar, aquí es dóna la paradoxa... es
donen dues paradoxes del seu discurs: una, que, clar, si
tenguéssim més ingressos una de les coses que podríem és
intentar fer més sostenible aquest deute, això podria ser un
objectiu, o en tot cas nosaltres li demanam com pensa fer
sostenible aquest deute, o tot ho confiam a un canvi del model
de finançament?, tot ho confiam a això?, que vostè sap que el
nostre grup parlamentari demana un concert econòmic, i si ens
donassin el concert econòmic evidentment aquest deute seria
totalment sostenible, però, bé, això, diguem, entra dins els
plantejaments polítics a llarg termini, però no és un
plantejament polític realista per als pròxims exercicis
pressupostaris, això crec que és evident i que no ens hem
d’enganar. Això per una banda.

Per una altra banda nosaltres volem fer una reflexió en
relació amb els temes dels consells insulars perquè, clar, vostè
diu, i entenem que ho faci perquè, clar, vostè ha de vendre en
positiu els seus pressupostos, només faltaria que els vengués en
negatiu, però, clar, “incrementam un 9% els consells insulars
perquè hem de complir la llei”; bé, hauríem de reflexionar, la
consellera d’Hisenda hauria de reflexionar si aquesta llei que
du aquest increment als consells insular té lògica o no té lògica,
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perquè, clar, al final resulta que una administració absolutament
necessitada de recursos, amb dèficit, amb bregues en el Consell
de Govern perquè no podem fer les depuradores que
necessitam, etc., etc., això és així, resulta que ha de donar molts
de recursos a una altra que està en unes condicions financeres
molt més còmodes, per dir-ho de qualque manera. Bé, aquesta
reflexió la faig jo en veu alta, però és evident que qui més
l’hauria de fer és la consellera d’Hisenda, que no la fa, supòs,
perquè ja té prou problemes amb els seus pressupostos per
ficar-se en altres jardins encara més incòmodes, però bé,
nosaltres li llançam la reflexió.

Un altre tema..., clar, edificis. Vostè també ha dit que
centralitzen un poc el tema del lloguer i tal; bé, nosaltres
evidentment pensam que això dels lloguers s’ha d’acabar, que
el cost a llarg termini d’anar pagant lloguers a grans edificis -
vostè ha dit el de Son Rossinyol, podríem parlar del de la
Conselleria d’Educació- grans edificis, que això no és una
política d’aquest govern sinó que ha estat una política de molts
de governs, hauríem d’intentar trobar-hi solucions, i no ha
incidit en aquesta qüestió, si hi ha un pla per acabar amb els
lloguers i intentar adquirir. Ja sabem que han fet qualque
concurs però no ha anat bé, el tema de Sa Nostra i tal..., bé,
aquest és un tema al qual crec que haurien de prestar més
atenció perquè és evident que estam fent una despesa un poc
inútil en aquest sentit.

Quart tema: el Fons de cooperació local. Vostès fan uns
pressuposts expansius però no expandeixen els pressuposts
expansius a les corporacions locals i als ajuntaments; per tant
nosaltres en aquest sentit trobam que més enllà de dir-nos que
canviaran els criteris, que no ens defineix quins seran els nous
criteris perquè els ajuntaments es distribueixin les miques que
cauen d’aquest fons de cooperació local, més enllà d’això el
que haurien de fer és incrementar aquests fons.

Un altre tema relacionat amb el ple d’ahir: no veig la seva
reflexió profunda sobre la Llei d’activitats i la seva
modificació, no sé si no té dotació pressupostària, però ja que
vostès han de reflexionar tant i em varen dir que havien
d’aprofundir tant en aquesta qüestió, supòs que
l’aprofundiment, la reflexió i l’estudi haurien de tenir una
partida pressupostària per modificar la Llei d’activitats, ja que
a vostès els du tant de temps i han de pensar tant sobre aquesta
qüestió, com va quedar ben palès ahir, tot i que..., no faré més
comentaris sobre algunes argumentacions que, la veritat...

Sisè comentari, inspeccions fiscals. Li voldríem demanar...,
vostès posen l’accent, i nosaltres hi estam d’acord, evidentment
la inspecció fiscal és molt important, evidentment és un
instrument de control, voldríem saber quin resultat té això, quin
resultat ha tengut al llarg del 2016, quin increment de
recaptació s’ha obtingut a través d’aquest esforç o sobreesforç
o increment de l’esforç en inspeccions fiscals.

Nosaltres pensam que, al contrari..., en això discreparem un
poc amb el Partit Popular, un poquet en aquest sentit perquè al
final qui paga imposts són les classes mitjanes i la gent,
diguem, amb una situació econòmica més delicada normalment,
per aquesta situació econòmica delicada, paga molts pocs
imposts i bé està que sigui així, només faltaria que haguessin de
pagar imposts els que estan en aquesta situació, però qui

paguen els imposts són les classes mitjanes i és que, les classes
mitjanes, entenem que no les hauríem d’ofegar i, quines
polítiques es duen a terme, quin reflex pressupostari tenen les
polítiques per intentar incentivar aquestes classes mitjanes,
aquesta emprenedoria, aquesta capacitat de generar ocupació
i activitat en aquests pressuposts? Cap ni una o nosaltres no la
detectam i voldríem que ens pogués obrir els ulls respecte
d’això.

Moltíssimes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ara pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula l’Hble. Sra. Patricia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Benvinguda, consellera i el seu
equip, jo per variar seré molt breu. Primer, sí, nosaltres també
animam aquesta petició de condonació del deute de la nostra
comunitat, no pot ser que haguem de destinar el 20% i que
continuem sempre amb aquestes situacions complicades.

I només una qüestió, quan feia les primeres xifres
comentava les dades que FEDEA  reconeix el superàvit i que
FUNCAS rebaixava una mica el creixement per l’afectació del
Brexit, la conselleria, com veu aquesta possible afectació o
aquesta influència que pot fer el Brexit en la nostra comunitat?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Passem ara al Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula l’Hble. Sr. Pericay, per un temps també de
deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats,
benvinguda, Sra. Consellera, a vostè i a tot el seu equip. Les
consideracions generals sobre els pressuposts, com que
nosaltres ja les hem manifestat al debat relatiu al límit de
despesa i tendrem ocasió de fer-ho també al debat de totalitat
no m’hi estendré. A grans trets per a nosaltres són uns
pressupostos expansius, cosa que no és bona; són uns
pressupostos d’ingressos incerts també, ho ha dit gent que m’ha
precedit i per tant, tampoc no hi insistiré, i també són uns
pressupostos que no... en fi, que no rebaixen aquesta fiscalitat
en aquells trams on seria bo que es pogués rebaixar de cara a...
en fi, que aquests ciutadans disposin de més liquiditat per poder
fer les coses que han de fer.

Deixant de banda aquestes consideracions generals, hi ha un
parell o tres de coses concretes que m’agradaria que m’aclarís,
per favor. De fet, ara quan el Sr. Melià es referia a aquesta
inspecció fiscal i als seus resultats, m’ha recordat que jo això
ja li ho vaig demanar en la seva compareixença en seu
parlamentària i no em va contestar. Per tant, m’afegesc a la
pregunta, és a dir, aquells... crec recordar que eren 10 milions
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de més que estaven previstos i va quedar la pregunta sense
resposta.

Una altra pregunta sense resposta, que de fet no és d’aquest
darrer debat, sinó que crec que ja té pràcticament un any i mig
de continuada presència és aquest pla d’eficiència que crec que
vostè s’ha compromès més d’un pic, com a mínim, a fer que
sempre m’ha contestat cada vegada que li he fet la pregunta que
estava en marxa, però bé, per ventura com que ens apropam ja
a l’equador de la legislatura estaria bé saber si efectivament
està en marxa i sobretot quan es presentarà si és que... és el cas.

Respecte a la Llei de capitalitat jo també volia preguntar-li
un poc més detall, entenc que aquest increment que també es
dóna, pel que ha dit, en altres capítols i no només a la seva
conselleria fins arribar als 30 milions, crec que és això el que
ens ha dit, aquest d’aquí és un increment -entenc- no captiu, és
a dir, no vinculat realment a una inversió finalista. En tot cas,
si m’ho pot precisar li ho agrairé.

I el que volia plantejar-li perquè això sí que és una cosa que
em preocupa i crec que ens hauria de preocupar a tots, és si han
previst des de la seva conselleria les conseqüències de la
famosa sentència del tribunal comunitari, aquella que té a veure
amb els interins i amb els treballadors temporals, que ja ha
tengut a Espanya dues rèpliques, una a Madrid en sentit sempre
positiu, igual evidentment que la del tribunal europeu i una
altra al País Basc més recent, l’una per interinatge, l’altra per
temporalitat, i totes dues amb una sentència idèntica, és a dir
que la indemnització en aquest casos ha de passar dels dotze
dies a vint dies com si, en cas d’acomiadament objectiu, es
tractàs efectivament d’un treballador amb contracte indefinit,
diguem-ho així.

Per tant, per dir-ho així, que des del punt de vista de les
indemnitzacions per acomiadament la temporalitat, l’interinatge
sembla que està deixant d’existir, cosa que -no fa falta dir-ho-
ens alegra.

Dit això m’agradaria molt saber dues coses: quants, quin
percentatge de laborals tenim que puguin estar en aquesta
situació a la comunitat autònoma; si efectivament al pressupost
hi ha un fons, supòs que... pot ser aquest mateix fons de
contingència previst per coses així, però vull dir si hi ha una...
previsió dintre dels pressuposts d’haver d’assumir unes
quantitats que es poden donar a mesura que això vagi creixent.

Tenc entès també, no sé si és veritat o no, i també voldria
que em contestàs, que des del Govern s’ha tramès a les
comunitat autònomes justament una demanda també respecte
de quin podria ser aquest impacte en vista al futur, com a
mínim això he llegit avui matí i per tant, m’agradaria saber si
en el cas del Govern balear, no deia que fos exactament a totes
les comunitats autònomes, però que sí hi havia hagut un
contacte entre Govern i comunitats autònomes, i m’agradaria
saber si això també s’ha produït i per tant, si disposa de més
informació en aquest sentit en tant que crec que una qüestió
d’aquest tipus pot incidir considerablement al pressupost que
estam comentant avui.

I res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Acabarem amb el Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Andreu Alcover, per
un temps de deu minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el primer de tot donar la
benvinguda, ja l’han donada, però ens sumam a la benvinguda
a la consellera i al seu equip, també la volem felicitar per la
presentació, en temps i forma, dels pressuposts a pesar que
s’hagi fet una parell de vegades creim que és prou important
perquè, com ha dit el Sr. Reus, no totes les comunitats poden
dir el mateix i per tant, bé, és una mostra més de l’eficàcia de
la conselleria en aquest cas.

Compartim l’objectiu principal d’aquests pressuposts, que
vostè ha dit que era una societat més igualitària i un major
repartiment de la riquesa, creim que això ha de ser un objectiu
de tots els pressuposts en general i creim que, en principi, d’una
primera lectura, sembla ser que puguin anar per aquest camí.

Hi va per exemple l’increment del 37% a polítiques
laborals, cosa a la qual ningú no havia fet, evidentment vostè és
d’hisenda, no de treball, però vull que en quedi constància
perquè creim que evidentment possibilitarà totes aquestes
campanyes de prevenció de... de prevenció i d’atac als
contractes més precaris que, com hem vist, han funcionat
durant enguany. Per tant, són mesures que s’han d’anar posant
damunt la taula.

D’entrada a vostè la precedeixen els números d’enguany i
això crec que ningú no ho pot posar en dubte. A tall d’exemple
vull recordar que el dèficit sembla que enguany per primera
vegada es complirà, dic per primera vegada perquè quan es va
complir va ser perquè el Sr. Montoro amplià el..., però bé,
creim que es complirà. Per tant, això creim que és una bona
notícia. El percentatge de deute respecte al PIB no ha
incrementat per primera vegada en molts d’anys i això creim
que també és una bona notícia i que segons l’AIReF enguany
creixerem un 4,2%, per la qual cosa nosaltres també ens
felicitam. 

Evidentment, el que es presenta aquí, aquests pressuposts,
és una traducció d’aquest 4,2%, evidentment hi ha d’haver una
traducció material en els pressuposts si creixem un 4,2%, no
pot ser reduir despeses quan l’economia creix amb aquestes
magnituds, que vull recordar que són les majors d’Espanya.

També li agraïm que hagi aclarit exactament on s’anaven
aquests increments de la seva conselleria perquè, malgrat el
pressupost incrementi, s’ha d’explicar per què la Conselleria
d’Hisenda, que no és una conselleria que a priori pogués
parèixer molts de serveis, incrementi al voltant d’un 14%. Per
tant, queden aclarits de manera satisfactòria. 

Miri, s’ha dit aquí que per a l’any que ve gastarem massa,
i s`ha dit també als mitjans que aquest és un pressupost massa
expansiu, que s’hauria de reduir. Nosaltres, o jo almanco,
esperam amb fruïció les esmenes que aquests grups que fan
aquestes crítiques puguin fer a aquests pressuposts. Ja sabem
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que es presentaran esmenes a la totalitat, ja les discutirem, però
tot i així jo esper amb moltes ganes la lectura de les esmenes
parcials que faran a aquest pressupost perquè si les crítiques hi
hagués estat massa, idò, evidentment hauran de proposar
esmenes per reduir aquest pressupost. Això és evident.

També m’agradaria demanar-li com, o no si vostè redueix
ingressos i despeses, en fi ja... després una altra pregunta, és
que jo no sé com si el ministeri permet un percentatge de
dèficit, aquest està fet amb el 0,5, en el Consell de Política
Fiscal i Econòmica es va, a instàncies del Sr. Montoro, es va
aprovar aquest 0,5, falta el detall de l’aprovació pel Consell de
Ministres, esperem que s’aprovi, però si ens autoritzen aquest
0,5, com és possible complir amb aquest 0,5, per tant
incrementar el deute, no ens enganyem, i després reduir el
deute? És una cosa que jo no puc entendre i m’agradaria si ho
pot explicar. Jo no puc entendre com podem reduir el deute i
alhora tenir un dèficit, però...

Miri, respecte de que no són... la crítica que no són uns
pressuposts socials, quan no s’havia gastat tant mai en
polítiques socials en aquesta comunitat. Ara l’important és el
percentatge. Un consell, mentre els arguments del Partit
Popular siguin els mateixos que els altres anys vol dir que anam
bé, anam bé pressupostàriament. Ara podríem baixar la meitat
el pressupost, però destinar el 90% d’educació a benestar social
i a salut i serien els més socials de la història. Això és el
discurs. Per tant, mentre aquest sigui el discurs, tranquilAlitat,
jo em qued tranquil almanco. 

Ara, hi ha una cosa que em preocupa, i l’he de dir, cada
vegada que es repeteixi jo també la repetiré perquè com que és
possible que passi almanco podrem dir ja estàvem avisats, ja
sabíem que això passaria, em referesc als 120 milions. Jo crec
que s’han de pressupostar perquè tenim un document amb la
firma d’un ministre que diu que les podem pressupostar, que
diu que hi ha un protocol d’intencions, per tant, nosaltres
interpretam que les podem pressupostar. Això és un pressupost,
per tant, un pressuposa el que ha d’ingressar, si tenim la firma
d’un ministre a un document dient que ingressarà, que té el
protocol d’intencions d’ingressar 120 milions, nosaltres
lògicament podem preveure que ingressarem els 120 milions.
Què em preocupa? A mi em preocupa perquè, i ja ho vaig dir
al Plenari, cada vegada que sent al Partit Popular criticant
aquests 120 milions jo, i és una cosa particular, per tant tal
vegada vaig equivocat, jo ho interpret com preparar el terreny
perquè ja saben que no compliran. Això em preocupa, em
preocupa, no sé si tenen més informació, si han parlat amb el
ministeri, si des de Madrid els han dit, escoltin, anau criticant
això perquè això no arribarà. Si és així m’agradaria ho
diguessin obertament, perquè l’escenari seria diferent i la
crítica del ministeri, evidentment, hauria de ser, entenc que
també per part del Partit Popular, exagerada perquè ens hauran
furtat 120 milions per a l’any que ve.

Per tant, com que cada vegada es critica aquests 120
milions, idò, jo critic que allò que es fa és preparar el terreny
per quan no es compleix un protocol d’intencions. Per a mi
seria molt greu, malgrat que evidentment no seria la primera
vegada. Per tant, ens hem de curar una mica en salut.

Respecte de la política fiscal, bé, l’any passat es va fer la
gran política, o les grans mesures o grans canvis a la política
fiscal que preveien els acords pel canvi. Enguany la política
fiscal queda igual, evidentment la crítica del Partit Popular
seguirà sent la mateixa, això ja ho hem de saber, no ens ha de
preocupar, això de fer entrar... fer pagar per una cova, en fi, jo
per entrar en una cova no, no sé ni de quina magnitud pot tenir,
però ara tot serà que cream aquestes quatres taxes. És igual si
l’any passat vàrem llevar la taxa de l’expedició de la targeta
sanitària, és igual, això no fa res, és que enguany cream per
entrar a les coves. Quants hi ha que entren dins les coves? Hi
deu haver... no ho sé, no tenc ni idea, però intuesc que seran
molt pocs que pagaran aquestes taxes, però bé. Això
incrementa la pressió fiscal i, evidentment, serà per a tota la
classe mitjana, perquè tothom se sent classe mitjana. Per tant,
el discurs seguirà sent el mateix, Sra. Consellera, per això,
mentre sigui aquest, crec que hem de mantenir una certa
tranquilAlitat.

Finalment, voldria posar també de manifest una cosa que ha
dut aquí, és que clar, vostè arran que l’any que ve sí que
començarà a vigir la Llei de finances, després de les crítiques
de l’any passat, exacerbades també, però en fi, ja vàrem dir que
enguany sí que començaria a entrar en vigor, per tant això s’ha
complit. Clar, evidentment, això ha suposat dotar un fons de
contingència de 38 milions d’euros, crec que és si no record
malament, i uns serveis comuns de personal per conselleries
també... bé, per conselleries, a la secció 36 que són devers 36
milions d’euros. Això suma més de 70 milions d’euros que,
evidentment, tècnica pressupostària jo crec que estan ben
pressupostats en aquesta secció, però només vull posar damunt
la taula que si es repartissin per conselleries evidentment la
despesa social podria pujar. És tècnica pressupostària. Per tant,
tal vegada la crítica seria menor. 

També m’agradaria saber, no sé si ho ha de contestar vostè,
però, perquè no sé si té la dada, però de les transferències que
feim als consells insulars, per tant, de l’increment que també
donam als consells insulars, quines d’aquestes quantitats
finalment aniran a despeses socials? Evidentment, tenint
competències entenc que seran bastants. 

Finalment, dues o tres preguntes molt concretes. Ha dit que
posa les bases per establir un nou model de policia local, si
pogués entrar una mica en detall a què es referia li agrairia.
Compartesc la, la... no vull dir preocupació, que també, però
la... bé, que no s’entén els ingressos per IVA, tampoc no entenc
com no poden pujar més.

M’agradaria solAlicitar-li quin és l’import exacte de la
condonació de deute amb aquests pressuposts, a veure si han
recalculat i se sap l’impost de la solAlicitud de condonació. I res
més.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alcover. Ara la Sra. Consellera té el torn
per respondre.
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LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Molt bé. Moltes gràcies. Intentaré contestar tot el que
m’heu demanat, pot ser em deixi alguna pregunta, però si no
tenim un segon torn.

Bé, en primer lloc, començaré amb relació a les dades que
han sortit de creixement econòmic. Nosaltres hem fet la
previsió de pressuposts amb la previsió que ens ha donat el
Ministeri d’Hisenda, el 3,7 està basat en la previsió que ha fet
el Ministeri d’Hisenda. Crec que l’AIReF ahir que va sortir,
aquests dies ha sortit, que Balears creix per sobre de la mitjana
i experimenta el major creixement de totes les comunitats
autònomes i d’Europa crec que confirma que el creixement que
empram és bo. És veritat que FUNCAS dóna unes altres dades,
però FUNCAS les ha hagut de revisar i sempre va per sota... la
previsió que fa de Balears sempre és per sota de la que acaba
sent. Per tant, estam tranquils amb la previsió que hem fet.

Amb relació, no contest, però amb relació a la preocupació
que hi ha de com pot afectar el Brexit al creixement econòmic
dir que ahir va sortir que el turisme britànic ha augmentat les
reserves per a l’any 2017, que seria per on ens pot afectar el
Brexit, no?, per les reserves del turisme britànic, i crec que...
tenc aquí la dada, un segon que ara no el tenc ordenat, perquè
d’abril a maig les reserves del mercat britànic creixen un
17,4%. Per tant, és veritat que ens pot afectar el Brexit, però de
moment no hi ha indicis que arribi a afectar si les reserves pel
mercat britànic augmenten, que és per on ens pot afectar.

Crec que és del tot constatat el dinamisme que du la nostra
economia, el dinamisme que ha duit aquest estiu, com s’allarga
la temporada, com ha estat l’ocupació. Crec que no hi ha cap
dubte en aquest moment que hi hagi una desacceleració, crec
que si el creixement econòmic que es visualitza, i l’hem
visualitzat tots enguany, també hi ha indicadors i tot els
indicadors i les entitats que fan informes també ho avalen, el
Govern té una certa tranquilAlitat en aquest tema. Evidentment
sempre hem d’estar en alerta i pendents de tots els factors que
puguin sorgir, però la previsió en què ens hem basat estam
tranquils, un 3,7 és la que ha fet el Ministeri d’Hisenda, i també
he de dir que aquesta previsió... sabeu que estan composts els
nostres ingressos, els nostres ingressos vénen, el 65%, del
sistema de finançament autonòmic, i per tant el creixement
econòmic realment afecta als nostres impostos cedits, com
transmissions patrimonials..., no afecta tota la cartera
d’impostos. Per tant, bé, una alteració del creixement, que no
esperam que passi, tampoc no ha de crear un capdavall al
nostre pressupost.

De totes maneres sí que de tots és conegut enguany com la
millora de cicle ha generat molts de recursos dins els
pressupostos de 2016, el que ha permès millorar l’execució i el
que és un dels factors que permet que enguany puguem complir
el dèficit que ara a final d’any... el dèficit entès amb l’ampliació
que esperam que faci el Ministeri d’Hisenda del 0,7. Per tant en
aquest tema tranquilAlitat, o no s’ha de crear alarma. Tampoc no
crec que sigui bo ni és de responsabilitat crear alarma en els
temes de creixement econòmic. Crec que ara que tenim
bonança l’hem d’aprofitar i no hem de crear alarmes. Per tant

no es tracta de ser imprudents, per suposat, però tampoc crear
alarmes.

Passant al bessó del plantejament que fa el Partit Popular,
que els ingressos són exagerats o són imprudents, faré una
explicació, com ja vaig fer al mateix sostre de despesa, i la
tornaré a fer de com arribam a aquests ingressos, i de la
prudència que jo defens amb què estan fets, la contundència
amb què estan fets, i precisament ens hem hagut de rompre les
banyes enguany per poder arribar a aquest pressupost
d’ingressos, com bé podeu imaginar, perquè si el 65% dels
ingressos és del sistema de finançament i no l’hem tengut fins
dia 7 d’octubre, després d’haver aprovat el sostre de despesa,
vos puc assegurar que quan vàrem calcular el sostre de despesa
estàvem tranquils amb la previsió d’ingressos que fèiem, ben
tranquils, i a més un cop va venir la previsió... l’Estat ens va
comunicar les dades vàrem fer una aturada tècnica, vàrem
veure si havíem de replantejar el sostre de despesa i vàrem
concloure que no calia replantejar el sostre de despesa perquè
estava ben calculat.  Per tant crec que l’aval que els ingressos
estan ben calculats és així.

Però bé, repassaré d’on vénen els ingressos a què hem
arribat enguany. Els ingressos no financers, que pugen dins el
nostre pressupost a 3.576 milions, vénen, per una part, 742
milions per impostos cedits, que això és un increment de 38,9
milions d’euros, un 5,5% més. Tributs propis, que és on hi ha
el cànon de sanejament i l’impost turístic, 149 milions, o quasi
bé 150 milions, amb un 14% més respecte de l’any passat; aquí
s’inclou la recaptació completa de l’impost turístic per a l’any
que ve. Després hi hauria, per taxes i altres ingressos, també hi
ha un increment d’un 4,61%, per tant és un increment moderat
que no explica cap augment de pressió fiscal per taxes. I
després per finançament autonòmic les dades que també tenim,
que són 2.308 milions d’euros. A això hem d’afegir
evidentment els 120 milions que pressupostam en aquest cas.

Vull explicar, a més de descriure aquestes partides, en
primer lloc, que en aquest pressupost comptam que hi ha una
millora de cicle, que això repercuteix en els impostos cedits i
per tant aquest augment d’ingressos ve en part explicat per
aquesta millora de cicle en impostos, com per exemple l’impost
de transmissions patrimonials, que té un bon comportament.
Després també recollim el fruit de la política fiscal realitzada
l’any 2016, que és una política fiscal més progressiva a les
capes més altes, que no vàrem tocar les rendes mitjanes i
baixes, vàrem tocar partida de 70.000 euros en el cas d’IRPF,
però evidentment això té els seus fruits dins la política... dins
els ingressos, i per tant ho recollim en el pressupost 2017. Com
ja he dit la recaptació d’un any sencer de l’impost turístic
també té els seus fruits. 

Després el 0,5% de dèficit, que tot i que no està aprovat per
l’Estat, que són 147 milions d’euros, tot i que no està aprovat
per l’Estat comptam amb aquest sostre perquè és el que es va
aprovar en el Consell de Política Fiscal i Financera, es va
aprovar en el mes d’abril i comptam que anirà en aquesta línia
com a mínim, perquè després de l’ampliació que ha fet Europa
podríem fins i tot aspirar a un 0,6 o a un 0,7 les comunitats
autònomes, hem estat aquí prudents i ens hem mantengut en la
línia del que es va aprovar en el Consell de Política Fiscal i
Financera.
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I després, tornant als 120 milions del conveni de carreteres,
és un tema que hem debatut molt en el debat del sostre de
despesa i en diferents àmbits. Nosaltres, com ja bé ha dit algun
diputat, i ja ho vaig dir ahir a la intervenció, no és paper
banyat; hi ha un protocol, hi ha un document signat que diu
molt clarament que tot el que no es pressuposti enguany es
preveu a les dues anualitat següents. Per tant els 240 milions,
si no ha arribat una anualitat el 2016 la podem preveure en dues
anualitats, 17 i 18. Tenim un aval que el ministeri...
evidentment el ministeri ha amprat enguany, o el Govern
d’Espanya, ha emprat l’excusa d’estar en funcions, i el fet que
va aturar per ordre ministerial, va tancar el pressupost el mes de
juliol, va servir per no modificar el seu pressupost i incorporar
els 80 milions que tenien prevists enguany, però això
evidentment, quan es faci el pressupost 2017 o via modificació
de crèdit, l’Estat ha de complir aquest protocol. Nosaltres no hi
renunciarem, no ens cap dins el cap renunciar a aquest
protocol, perquè està firmat en una comissió mixta bilateral i
per tant per principi de lleialtat l’Estat l’ha de complir.

A mi em sorprèn que el Partit Popular renunciï tan
fàcilment a aquests milions d’euros, que faci tanta demagògia
en aquest sentit i estigui disposat a renunciar a aquests diners
que corresponen a Balears, i que a més reconec o he de dir que
la passada legislatura tampoc no va lluitar per tenir. Per tant el
que no deu poder consentir ara el Partit Popular és que aquest
govern no hi renunciï, tengui ja un protocol signat, tengui un
document i estigui fent feina per obtenir aquests ingressos. Però
a més he de dir que d’aquest conveni de carreteres l’any 2015
es va pressupostar, el Partit Popular, el darrer any de
legislatura, supòs perquè també era el darrer any de legislatura
i necessitava fer uns pressupostos expansius, va pressupostar 80
milions que no es varen executar i que evidentment varen
acabar directament al pou del dèficit, que va ser un dels forats
que vàrem trobar el juliol de 2015 quan vàrem arribar. Això no
ho pot negar, Sr. Camps, perquè són les dades objectives que
hi ha. 

Per tant crec que la situació ha estat pitjor l’any 2015; en
canvi nosaltres sí que ara feim una previsió, perquè el
pressupost d’ingressos és una previsió; sí que hem de vigilar
l’execució, evidentment l’execució de despeses s’haurà de
vigilar d’acord amb l’execució d’ingressos, com hem fet
enguany, però no hi ha cap inconvenient a pressupostar-los
perquè hi ha una base jurídica i legal per fer-ho.

A més he de reconèixer que l’Estat enguany no els ha
pressupostat, no ha fet la modificació de crèdit que li hem
demanat, però sí que els ha tengut en compte a l’hora de
negociar el pla d’ajust que va fer amb Balears el mes d’abril,
maig, quan estàvem negociant el FLA, el mecanisme de
liquiditat, del segon trimestre. En aquell moment nosaltres
vàrem haver de presentar un pla d’ajust per obtenir els
mecanisme del FLA, on els 80 milions, l’anualitat prevista del
protocol de 80 milions per a enguany, es va tenir en compte, el
ministeri la va tenir en compte dins el pla d’ajuda, la va donar
per bona perquè Balears pogués complir amb el dèficit enguany
i per tant va servir d’aval per obtenir el mecanisme de
liquiditat, i per tant comptam, tenim clar que l’Estat compta que
aquests ingressos han d’arribar a Balears. Aquest aval també
reforça el paper que donam a aquest protocol, la importància
que té, i evidentment que puguem comptar amb aquests

ingressos amb tota la tranquilAlitat del món a nivell jurídic,
legal, però també a nivell polític. 

No renunciarem a cobrar, a tenir aquests diners que
corresponen a Balears perquè aquest govern no està disposat a
fer el que feia el govern anterior, que era renunciar a ingressos
que tocaven a Balears, a millores que tocaven a Balears, i
mentrestant consentia a fer retallades. Precisament és el que no
farem nosaltres, comptarem amb tots els ingressos amb què
comptam i amb què podem comptar, que trobam i que hem de
pressupostar, fins i tot el tema d’impostos, que ara hi entraré,
perquè evidentment creim en el que hem dit al principi: hi ha
d’haver un pressupost de despeses on es pugui fer redistribució
de riquesa i on es puguin fomentar les polítiques socials i de
canvi de model i d’infraestructures, tan necessàries en aquesta
comunitat després de quatre anys o més de sequera, bàsicament
quatre anys de sequera i de retallades, que evidentment amb el
canvi de cicle econòmic també hi ha un canvi de cicle
pressupostari que no estam disposats a renunciar.

Bé, quant a baixada d’impostos tornaré a fer un incís en el
que ja vaig dir o ja he dit moltes vegades: no hem sortit de la
crisi; tot i que Balears tengui un creixement econòmic d’un 4%
i l’any que ve també una previsió de creixement alt, no hem
sortit de la crisi, hi ha informes que diuen que hi ha una part
important de la societat balear que està en risc d’exclusió social
o està en un grau de pobresa, que per tant necessita de
polítiques socials per part del Govern. També necessitam
recuperar tota aquesta època de retallades de la qual venim;
totes les retallades que hi ha hagut sobretot en educació, en
salut, en serveis socials, s’han de recuperar, i ara hem
d’aprofitar la millora econòmica en primer lloc per poder
restaurar els nivells de despesa social, d’estat de benestar que
necessita la nostra comunitat, recuperar tot allò que es va
perdre. 

Ja ho vaig explicar el dia que presentàvem el pressupost.
Quan vàrem arribar el juny, juliol de 2015, vàrem trobar una
comunitat autònoma malalta, amb baixes forces. El que hem fet
el 2016 és restaurar els nivells del malalt i ara pitjam
l’accelerador, posam vitamines a la persona o a la comunitat
autònoma perquè impulsi totes aquestes polítiques que són
necessàries en temes socials, en canvi de model,
infraestructures, perquè realment aquest progrés que s’està
donant a nivell privat, a l’economia, al món real, també es
traslladi a tota la societat i per això serveixen els pressuposts
públics, per això serveixen les polítiques públiques, per
redistribuir la riquesa i perquè arribi aquest creixement, aquesta
millora, a tota la societat, a tota la societat en tos els àmbits,
començant per també canviant les bases del model, començant
en incrementar en formació, en educació, en ocupació, en
innovació, etc. I que és el que feim amb aquests pressuposts.

Per tant, mentre no sortim de la crisi, mentre no hàgim
capgirat les bases del nostre model econòmic i mentre no
repartim riquesa que permeti desenvolupar i créixer a tothom,
no ens podem permetre baixar impostos. Però jo defens que
aquesta comunitat no és la que té els impostos més elevats,
aquesta demagògia que es fa jo no hi estic d’acord, perquè
precisament quan l’any passat vàrem augmentar la pressió
fiscal, la vàrem augmentar a les capes altes, que qui més té més
paga, però evidentment qui més té més paga, a les capes altes
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ja els assegures que tenguin els nivells bàsics coberts i per tant
no els perjudiques el seu benestar. I a les classes baixes i mitges
no es varen pujar impostos i tampoc consideram que tenguin la
pressió més alta.

I tampoc estam d’acord, això ho he de dir, o en baixades
electorals com ha fet el Partit Popular l’any 2015, que això ha
portat a Espanya a incomplir el dèficit amb Europa, ha creat el
forat de dèficit amb Europa la baixa d’imposts que va fer tant
en el 2015, com el que ha passat a l’impost de societats el
2016. Però el pitjor de tot és que qui ha de pagar aquest dèficit,
el que és el culpable són les comunitats autònomes amb més
retallades, etc. Per tant, ens negam a aquesta política, ens
negam a aquesta manera de fer i per això empram el nostre
instrument, que és el nostre pressupost, amb la nostra política
fiscal que defensam.

Quant als 322 milions que varen signar l’any 2015 i que el
Sr. Camps me demanava, 240 estan en forma de conveni de
carreteres, que ja he explicat com s’executaran, o com preveim
que s’executin. Després hi havia pròrrogues d’inversions
estatutàries, per 55,8 milions ja s’han prorrogat i per tant,
aquests convenis s’estan executant i es podrà veure els seus
resultats i no es perdran aquests diners. I després sí que queden
26,2 milions en reintegraments, que eren uns convenis ja
caducats que s’han de reintegrar, o que l’Estat ens demana el
reintegrament i que aquest protocol preveia una compensació
per evitar això, s’està encara treballant amb l’Estat. Hem de
reconèixer que l’Estat, el Govern que ha estat tan de temps en
funcions, també ha alimentat aquest bloqueig a qualsevol
iniciativa, a qualsevol millora amb les comunitats autònomes,
com ha estat complir amb el protocol enguany, com és la
signatura d’aquests convenis. Però com que està signat, és
qüestió de temps, sabem que es complirà perquè està signat i
seguirem exigint que es faci.

Quant a les taxes. Evidentment les taxes augmenten dins el
pressupost, la recaptació per taxes augmenta en 4,19 milions
d’euros. Això no és una pujada significativa com vostè Sr.
Camps volia dir. Sí que explicaré 4 taxes noves que s’han fet,
o que s’han posat. Però sempre explicant què és una taxa. Una
taxa estàs cobrant el servei que costa prestar un servei.
Renunciar a fer-ho és optatiu, però si estàs cobrant el servei...,
o sigui, taxa no és un impost, taxa és cobrar un servei
administratiu d’algun servei que està prestant l’administració i
que és totalment lícit i responsable fer-ho. Explicaré 4 taxes
noves que es fan enguany, perquè no ho hem explicat aquests
dies i es pot explicar ara.

Una és dins l’àmbit de la Conselleria de Territori, que és la
solAlicitud de declaració d’abandonament d’embarcacions i
vehicles en zones de serveis de ports de gestió indirecte, per
una quantia de 898,80 euros. Una altra taxa que gestiona la
Conselleria de Territori, que és la taxa per a prestació del servei
d’inspecció i control del passatge i de l’equipatge, 50,36 euros.
Una altra taxa que gestiona o ha proposat Medi Ambient, que
és taxa per autorització i/o resolució d’afecció d’activitats
d’espeleologia en espais de rellevància ambiental i finques
públiques, 9,39 euros. I una altra també gestionada per Medi
Ambient, que és la taxa per a la prestació del servei d’inspecció
mediambiental de les instalAlacions incloses en el Pla
d’inspecció ambiental de les Illes Balears, 548,94 euros. 

Aquestes són les 4 taxes noves que preveu la Llei de
pressuposts, perquè són serveis que s’han detectat que es
podrien cobrar i per això existeix la taxa que mai ha de ser
superior al cost del servei, com bé sabeu. Però és veritat que
l’any passat vàrem reduir 2 milions d’euros de recaptació el fet
de suprimir la targeta sanitària per exemple. Per tant,...

Quant al que vostè deia de recuperar el 20%..., de tornar
baixar el 20% les taxes, jo li he de dir que només el 2015 es va
baixar aquest 15%, que va ser totalment una mesura electoral.
Per tant, com jo li he dit, jo no crec en les mesures..., emprar la
política fiscal per fer mesures electorals. I per tant, no és un
increment que s’hagi fet l’any passat en el pressupost 2016,
sinó que va restaurar el nivell de les taxes que per motius
electorals havia baixat el Partit Popular.

Quant que aquest pressupost és menys social que el de l’any
passat. Primer de tot no hi estic d’acord, hi ha uns percentatges
en aquest cas quan el pressupost creix tant, els percentatges
també varien, pesen menys, però hem de mirar també els valors
absoluts. I sobretot hem de mirar el que portam de legislatura,
crec que és important veure el gir social que hi ha hagut durant
la legislatura en aquests dos anys, en aquests dos pressuposts,
li explicaré alguns increments de les àrees socials. Però dels
427 milions que augmenta enguany el pressupost, 219 van
destinats a incrementar polítiques socials, això és un 8,8% més
que destinam a polítiques socials. Però li explicaré quins
augments importants duim en conselleries importants.

Per exemple en Educació en dos anys de pressuposts, en
dos anys de legislatura que duim, o dos pressuposts, encara no
són els dos anys, hem incrementat en quasi bé 104 milions
d’euros. Mai hi havia hagut tant d’increment en relació a
Educació, fins i tot superat enguany, tot i haver crescut enguany
el PIB, superam el 3% que destinam a Educació. Estam molt
lluny del que ens agradaria, però també estam molt lluny del
finançament i dels ingressos que toquen en aquesta comunitat.
Però l’increment és important. A l’àmbit de Serveis Socials
ambdós pressuposts han crescut 35,6 milions d’euros. A les
àrees de Treball i Ocupació, 39 milions en dos anys. I l’àrea de
Salut quasi bé 175 milions d’euros. Això a nivell de previsió.

Si això vostès no ho consideren un increment i un gir social,
expliquin com ho farien vostès després de la demostració que
ens varen fer els darrers 4 anys, que tot anava cap a baix, tot es
retallava. Per tant, no m’expliqui..., això és així. No cal ni
explicar-ho amb números això, crec que basta la ciutadania
parli com ja va parlar...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps!

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Aquest pressupost també fa un esforç en tot el tema de
retornar drets. Anam de forma progressiva derogant o
modificant el Decret 5/2012, que va ser el de les majors
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retallades que es varen fer a l’àmbit de la funció pública. Per
tant, aquest pressupost ja recull tot el que són els acords que hi
ha hagut en diferents meses sectorials i per tant, ja inclou les
millores en carrera professional, la devolució de la paga extra,
el retorn dels complements econòmics per a la incapacitat
temporal, devolució dels sexennis als docents, el retorn de les
bestretes, etc. 

Per tant, hi ha un increment, hi ha partides distribuïdes en
tot el pressupost per recuperar els drets dels funcionaris i dels
empleats públics, perquè creim que darrera uns bons serveis
públics hi ha els funcionaris i per tant, creim en la funció
pública i en la dignitat de la funció pública. Però precisament
tornar la normalitat a la funció pública, que ho feim de la mà
dels sindicats en contínues reunions, amb diàleg i consens amb
ells, jo sempre ho he dit, costa molta feina tornar a la normalitat
i a la dignitat de la funció pública, després de la massacre,
desastre, o retallada bestial que se li va fer la passada
legislatura perquè no es creia amb els serveis públics. Per tant,
ara de forma progressiva i crec que el pressupost 2017 també
hi fa una empenta important.

Tema de la Llei de finançament de consells insulars.
Començaré per la reflexió que feia El Pi. Estic d’acord que les
coses es poden replantejar i es poden repensar en tot moment.
El que sí reconec i hem de reconèixer tots, és que els consells
insulars tenen un increment de finançament perquè el
pressupost de la comunitat autònoma incrementa, per la política
fiscal que va fer l’any passat i per l’increment que té enguany.
Si féssim el que diu el Partit Popular de baixar impostos, o el
que vostès, El Pi, també demanen, que hem de baixar pressió
fiscal, baixaríem el finançament als consells insulars. Per tant,
les lleis es creen, però l’aplicació i els resultats de les lleis
depèn de les polítiques que es fan després. I per tant, la política
d’ara de pujar impostos, d’augmentar pressió fiscal, o
d’augmentar els pressuposts de la comunitat autònoma té un
reflex directe en els consells insulars, en el seu increment de
finançament. 

Que evidentment els ajuda a tenir una millor situació
econòmica financera, que estic d’acord, estic d’acord que la
Llei d’estabilitat ha produït que l’administració local, tant
ajuntaments com consells insulars, tenguin una situació en
termes generals, sempre hi ha excepcions, molt ben sanejada i
molt millor que la comunitat autònoma. Crec que és un tema
que s’ha de replantejar fins i tot a nivell estatal a l’hora
d’aplicar la Llei d’estabilitat, la regla de la despesa, tota
aquesta normativa que ha fet, ha provocat aquesta situació, però
sí que hem de reconèixer que l’esforç que fa el Govern
augmentant el pressupost té una repercussió en  els consells
insulars amb més ingressos.

Quant a les bestretes, tornaré a recordar quina és la idea que
du aquest govern, en primer lloc, les bestretes dels consells
insulars, tot el que es deu als consells insulars, nosaltres no ho
trobam en cap registre comptable, en juliol de 2015 no està a
cap registre comptable del pressupost ni de la comptabilitat ni
en termes patrimonials ni en termes pressupostaris, es varen
esborrar tots els registres. No sé què pensava fer el Partit
Popular amb les bestretes, però va esborrar tots els registres
que hi pogués haver.

Sí s’ha de fer, d’acord amb la nova llei de finançament, si
només hi ha uns acords, però no hi ha un registres comptables,
si els acords no es traslladen a uns registres comptables no
existeixen a nivell pràctic. Per tant, no existeixen. S’ha de dir
així. El que s’ha de fer, d’acord amb la Llei de finançament és
revisar aquestes bestretes i tornar-les a calcular, en tot cas.
Això es fa des de la Conselleria d’Hisenda, s’ha de calcular la
liquidació definitiva d’aquestes bestretes i després es
comunicarà als consells insulars i també s’aniran pressupostant.
Per això, estam en la fase final d’aquesta tasca, que tampoc no
la vàrem trobar feta en juliol de 2015.

Quant al fons de cooperació local, el 0,3 el va fixar el Partit
Popular, nosaltres l’hem mantingut. De moment no l’hem
incrementat. Si incrementam o si afegim totes les aportacions
que feim des de la Conselleria d’Administracions Públiques als
ajuntaments arribam al 0,4% d’aportació als ajuntaments. En el
2016 hem repartit 12,3 milions d’euros, i això és el mateix que
es feia fins ara. També hem de dir que hi ha el compromís de
treballar amb la FELIB d’anar incrementant de forma
progressiva el Fons de Cooperació Local així com també de
revisar els criteris. 

Torn al mateix argument d’abans, les administracions locals
de forma genèrica estan molt més sanejades que la comunitat
autònoma. Per tant, la millora serà progressiva i gradual en el
temps, no pot ser de cop perquè tampoc no té sentit si la
comunitat autònoma té dèficit, té deute elevat i els ajuntaments,
de forma general, estan molt sanejats. Hi ha l’exemple de
l’Ajuntament d’Alcúdia que té un pressupost al voltant de 40
milions, però té en el banc 50 milions d’euros en tresoreria. Per
tant, si a més l’augmentam el fons, idò, crec que arribam a fer
qualque incoherència.

Bé, jo vull que quedi clar és que amb aquest pressupost, bé,
amb el pressupost de l’any passat ja es varen acabar les
retallades, amb aquest no hi ha cap retallada, algú ha alAludit a
elles, però no és així. Hi ha un canvi de cicle econòmic que ha
de repercutir en un canvi de cicle pressupostari. Evidentment
ens preocupa el deute, clar que ens preocupa el deute, i sabem
que hi hem d’atacar, però crec que estam en el moment encara
de seguir consolidant o restablint els nivells de despesa social
que necessita aquesta comunitat autònoma. Sabeu que hi ha
moltes peticions en tots els àmbits, en educació hi ha gent que
encara troba que no és suficient o que no arribam al nivell. En
salut també tenim moltes mancances encara, llistes d’espera a
rebaixar, millores en infraestructures, etc. En serveis socials la
Llei de dependència encara no es cobreix en els nivells que
tocaria, per exemple, etc. 

Per tant, mentre tot això no es pugui fer o no puguem
restablir aquests nivells entenem que els pressuposts han de
recollir tota aquesta millora econòmica i l’han de destinar a
aquestes polítiques de despeses, que és el que feim. A més, crec
que s’han d’assentar, ja ho he dit, les bases per a un canvi de
model on també es generin noves sinèrgies i noves maneres de
funcionar la nostra comunitat autònoma que repercuteixin
també en l’economia. Tot el tema de millora econòmica.

Per exemple, en tema de canvi de model, ara ja vaig
contestant preguntes, en canvi de model aquesta pressuposa
recollir, per exemple, això també és veritat que cada conseller
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en la seva compareixença ho explicarà molt més àmpliament,
jo faig un petit resum, però crec que podreu tenir més
informació de cada compareixença de cada conselleria en
concret, però, per exemple, en temes d’innovació hi ha un
augment d’1,7 milions d’euros, això és un 14% més. Hi ha el
Pla d’Indústria i altres temes relacionats amb els sectors
productius, bé, bàsicament en el Pla d’Indústria hi ha un 2,4
milions més, un 20% més. En eficiència energètica un 1,9
milions més, un 75% més. En tema model comercial, petit
comerç i ajudes d’internacionalització hi ha també 0,8 milions
més, un 38% més. Tot això crec que us ho explicaran amb molt
més deteniment cada conseller quan descrigui la seva
conselleria en la seva compareixença.

Quant al que deia Podem de fer un esforç a augmentar
ingressos, clar que... està clar, bé, hem de fer l’esforç, jo crec
que tots estam d’acord, hem de fer l’esforç a millorar el sistema
de finançament. Clarament estam cansats d’aquest sistema de
finançament que de forma històrica perjudica a Balears. Basta
recordar quan hem liquidat el model... quan s’ha liquidat el
model de finançament l’any 2014 com queda Balears. Balears
està amb capacitat fiscal a la mitjana, en el 99%, perdonau,
amb capacitat fiscal està en el 120%, 20 punts per sobre de la
mitjana. Això vol dir amb les rendes que generam, amb els
ingressos que generam estam en el 120, però en canvi quan el
model actua i rebem i queda l’aplicació final dos anys després
quan es liquida, estam en el 99%, estam en la mitjana. Això,
pujar la mitjana va aconseguir la millora del model l’any 99, és
el reconeixement que se li ha de fer, però evidentment queda
recorregut per fer perquè Balears no perdi 20 punts de la
posició respecte del que aporta. Som de les comunitats
autònomes que en aquest sentit més aportam i, per tant, és una
de les millores que reclamam al model, al sistema de
finançament. 

Crec que l’esforç que hem de fer és aquest, amb imposts o
amb altres mesures podem aconseguir poca matèria, no?, i per
tant, pensau, l’impost turístic són 60 milions, però sobre un
pressupost de 4.568 milions pensau què representa i és
l’impost, la figura tributària més important que hem creat
aquesta legislatura. El mateix si cream altres figures tributàries
o pujam pressió o baixam pressió fiscal. Per tant, crec que
l’esforç de tots és... coincidim que és amb el sistema de
finançament.

Aprofitaré per explicar el tema de l’IVA que m’heu
demanat. Efectivament, l’IVA no es distribueix directament
segons la recaptació de la comunitat autònoma sinó que es fa a
través del sistema de finançament de forma centralitzada. No es
fa de forma territorialitzada d’acord amb la recaptació que es
fa a cada territori, sinó que es fa d’acord amb un índex que
calcula l’INE, un índex que, a més, tenim la metodologia com
es calcula que no és clara, és opaca. Per tant, ens costa molt
poder determinar o aclarir com arriba, evidentment com és que
baixa aquí la recaptació en IVA, que no s’entén en una
comunitat autònoma que té aquest creixement econòmic en
aquest moment, aquesta alçada, pujada en turisme, etc. De fet,
aquest índex de consum en deu anys s’ha reduït del 5 al 3,5%.
Això són molts de milions d’euros. Si aplicam aquesta baixada
són molts de milions d’euros. 

Per tant, és un dels temes que a l’hora de revisar el model,
si és que se segueix apostant per aquest tipus de model es veurà
quines fórmules s’acabin agafant, s’ha de revisar i s’ha de
mirar. Evidentment, no s’entén què passa amb l’IVA, sobretot
perquè és opac com es calcula aquest índex i, a més, està
baixant, que s’explica per la baixada del PIB per càpita, però
tampoc no ens deixa, no ens convenç gaire aquesta explicació. 

Per això, faig un incís, crec que el model de finançament
que hauríem de demanar no és aquest basat com està ara amb
més percentatge sinó que ha d’anar més cap un federalisme
fiscal on la recaptació de determinats tributs ja han de quedar
aquí, no han d’anar a la cistella central i després tornar d’acord
amb uns indicadors o uns índex que té l’Estat i que mai no són
transparents i que, a més, no saps ben bé com l’han calculat. En
aquesta tasca estam.

Capitalitat, m’havíeu demanat. Capitalitat, bé, la Llei de
capitalitat estableix 30 milions cada any a l’Ajuntament de
Palma entre les institucions, això pot ser comunitat autònoma
i Consell Insular. L’any passat el Consell Insular va començar
a fer aportacions i va sumar, fa aportacions en espècie, enguany
també comptam que ho farà. Enguany hi ha l’aportació directa
que fa la comunitat autònoma, que són 5 milions, però que ja
se suma a altres compromisos que té pel Fons de Cooperació
Local; per Son Moix que també l’ajuntament d’alguna manera
va fer un préstec a la comunitat autònoma per pagar les obres
de Son Moix, també això és una aportació que s’afegeix;
després hi ha compensacions diverses que s’estableixen a nivell
comptable, que s’han fet sempre, i que són de l’ordre de 7
milions d’euros on hi ha, per exemple, la compensació pel
Palau de Congressos, més l’aportació del Consell de Mallorca
i arribarem als 30 milions. 

La novetat respecte de l’any passat és que enguany aportam
5 milions i respecte de la passada legislatura, que no hi havia
aportacions en efectiu que és el que llavors a l’ajuntament li
permet fer inversions, és que enguany hi ha 5 milions directes
de la comunitat autònoma cap a l’Ajuntament de Palma. Vull
recordar que a l’època del Partit Popular no hi havia
aportacions, tot eren compensacions, va cercar tot on podia
compensar per disminuir aquesta aportació, però que des de
l’any passat... l’any passat ja hi va haver una aportació també
de 10 milions i enguany hi ha una de 5. La de 10 milions era...
bé, perquè no sembli que disminueix, la de 10 milions eren
romanents que sobraven de l’any 2015 que es varen aplicar
entre 15 i 16 i enguany per al 17 hi haurà 5 milions d’euros.

Quant al deute, que algú ha dit que he passat de passada, no
he passat de passada, clar que em preocupa el deute i ens
preocupa a tots i crec que és de sentit comú que ens ha de
preocupar un deute tan elevat que té aquesta comunitat
autònoma i que, evidentment, s’ha de fer feina en aquest tema.
Realment cada pressupost ara és un 20% de la despesa, però
que a l’any 2020 serà molt més elevat i a mesura que avanci els
anys serà el pes més elevat. Per tant, clar que preocupa,
sobretot, ja us dic, perquè l’any 2020 preocupa molt la
confecció de pressuposts d’aquesta comunitat autònoma en
aquests termes.

Per això, pens que una de les vies, molt important, és que
l’Estat quan revisi el sistema de finançament o per una altra via
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compensi el deute a les comunitats autònomes, bé sigui la
quantitat que nosaltres reclamam, nosaltres estam reclamant de
l’ordre de 6.000 milions que és tot el que està en mecanismes
de liquiditat de l’Estat, bé sigui una altra quantia, això es pot
negociar, el que no està... el que està clar és que el deute tant
elevat que té la comunitat autònoma per motius històrics
d’infrafinançament qui ha d’ajudar a sufragar-lo és l’Estat i
això no només ho fa Balears, ho fan altres comunitats
autònomes, s’hi estan sumant perquè és clar que les comunitats
més endeutades són les que han patit més l’infrafinançament i
per tant, crec que l’Estat també ho reconeix i ara esperam que
s’obri... ara que hi ha nou govern i avui hi haurà nou ministre
esperem que això sigui de les primeres coses que puguem
abordar amb el Govern d’Espanya, la reforma del sistema de
finançament on també hi hagi el tema del deute que s’ha de
tractar, així com també el règim especial per a Balears que
també ha de comportar millores de finançament per a Balears.

També m’havíeu demanat com afectarà la pròrroga dels
pressupostos 2016 de l’Estat, jo confiï que la pròrroga serà
breu perquè si ja hi ha govern hi haurà d’haver pressupostos i
per tant, d’alguna manera haurem d’estar a l’espera del que
pugui passar, duim un any a l’expectativa del que pugui passar
a l’Estat, per tant també haurem de veure què passa en aquest
sentit. Jo no puc pronosticar res en aquest sentit.

També havíeu demanat els policies locals i si hi ha més
dotació, quina feina feim en tema de policia local, no és una
qüestió de més dotació de recursos, ja hi ha els fons prevists
que hi ha hagut sempre, els 2,5 milions per al fons de seguretat
pública, etc., es tracta de modificar el marc normatiu. El que
feim és modificar el marc normatiu, la Llei de coordinació de
policies locals de l’any 2013, l’estam modificant per canviar les
bases del que creim que és un nou model de policia local
bàsicament el gruix important és poder crear una forma d’accés
a la policia local que ja creï plantilles estables i fidels als
municipis i que per tant això doni major estabilitat, major
fidelitat com deia, però que també pugui contribuir a prestar
millor servei per part dels policies on siguin més pròxims... a
crear... a contribuir a crear aquest servei de més proximitat que
necessiten les policies locals.

Una altra novetat és la comissió d’ètica, molta falta fa vist
el que ha passat aquests darrers anys, que jo ara no entraré a dir
res més, però evidentment la comissió d’ètica és molt important
i treballar des d’una altra òptica la policia local ja des de la
formació, des del moment en què es formen i hi accedeixen a
després com s’ha de treballar.

I també millora tots els temes de coordinació que és la
competència que té la comunitat autònoma i a través de la llei
l’exerceix, és millorar la coordinació amb els cossos de policies
dels diferents municipis per millorar l’eficiència en els temes de
policia que falta fa.

Quant al pla de lloguers que dèieu del tema... d’edificis
administratius, de reduir els lloguers , reduir els lloguers
implicaria comprar patrimoni, en aquest cas seria més car. Per
tant, evidentment es fan plans d’estalvi als lloguers de... de tot
el que es pot, per exemple amb els contractes que hem tret ara
de l’edifici d’Educació, amb els de Son Rossinyol també hi ha

hagut un estalvi, es fa feina en aquest sentit, però no es fa...
comprar patrimoni és molt més car.

Tornant al tema de deute que El Pi plantejava, hi ha una
contradicció, tenim per una banda el deute elevat, però volem
baixar impostos, què feim?, si baixam impostos tampoc no
pagarem el deute. Vull dir..., hem de tenir clar el que volem
perquè... 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...és clar, hem de gastar menys, però on hem de gastar
menys?, això és el que ara hem de veure, quines són les
propostes de gastar menys. Qui s’atreveix a dir que hi hagi
menys professors, qui s’atreveix a dir que pugem llistes
d’espera o qui s’atreveix a dir que facem menys despesa social
o menys infraestructures? Jo, si vosaltres teniu una proposta,
l’estudiaré, però crec que és molt difícil i és molt demagògic
dir “baixar impostos”, pagar deute i no fer retallades, sinó que
algú m’expliqui el teorema com es resol.

Això ja està... bé, després al tema de pressió fiscal sí que
vull posar en valor tots els beneficis fiscals i deduccions que
preveu la llei de pressuposts en la memòria de mesures fiscals,
hi ha prou mesures, avui també surt en premsa, prou mesures,
beneficis fiscals que beneficien les famílies i una important que
hem introduït enguany és la... hem recuperat la deducció per
lloguer de les famílies nombroses, discapacitats i menors de 36
anys que això evidentment, més totes les altres mesures que hi
ha al pressupost, ajudarà a millorar la situació o ajudar a
determinats... a la situació econòmica de determinades famílies.

Quant al pla d’eficiència que plantejava Ciutadans, aquest
pla d’eficiència nosaltres tenim mesures fetes o concretades
dins el pla econòmic financer que això està presentat al
ministeri, però esperam encara la resposta del Ministeri
d’Hisenda que enguany encara no s’ha dignat a estudiar,
analitzar i aprovar els plans econòmic financers que ham
presentat les comunitats autònomes i que en el nostre cas, per
exemple, té l’aval de l’AIReF perquè complia el dèficit i estava
ben plantejat... el pressupost 2016 estava ben plantejat per part
de l’AIReF i per tant, sabem que el pla econòmic financer
està... també les mesures de despesa i d’eficiència que hi ha
recollides, ens falta l’aprovació del ministeri. Per tant, no tenim
això més avançat.

Quant a les inspeccions fiscals, el que he dit de l’ATIB, que
trobam , que volem fomentar és el servei d’inspecció. El servei
d’inspecció de l’Agència Tributària, igual que el de l’agència
estatal... és molt important des de l’Agència Tributària... el de
l’Agència Tributària de les Illes Balears està una mica adormit,
ho reconec, i el que volem fer és un impuls d’aquest servei
d’inspecció per poder treure més profit a tot el que afecta els
nostres tributs. És per això que enguany hi ha un impuls, està
previst en breu poder donar un impuls a l’ATIB en aquest
sentit.

El pla antifrau que vàrem aprovar l’any passat s’està
executant i quan estigui acabat hi haurà una memòria, que
explicarem, i donarem el resultat, però s’està realitzant.
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Després, en relació amb els temes de personal i les
sentències d’interins que ha sortit d’Europa i tot el tema de la
temporalitat, evidentment ens preocupa, però hi ha un tema
bàsic que és que qui ho ha de regular... és legislació estatal on
nosaltres no tenim competència. 

La comunitat autònoma té 280 laborals, però en l’àmbit de
comunitat autònoma, administració general, però evidentment
tot això depèn de la legislació bàsica estatal i nosaltres estarem
pendents del que passi i amb això haurem de veure què passa. 

Però el que més ens preocupa per l’estabilitat i per reduir la
temporalitat o sobretot per l’estabilitat de plantilles és la taxa
de reposició, la reiterada taxa de reposició que hi ha hagut a les
lleis de pressupostos i que la llei d’estabilitat ha anat limitant i
que ha fet que ara tenguem una taxa d’interins elevadíssima,
sobretot en l’àmbit d’educació, àmbit de salut en general, així
sí que ens preocupa i evidentment tampoc no depèn de
nosaltres, tornam dependre de l’Estat que any rere any l’ha
limitat i ha dificultat o ens ha duit a aquesta situació en què
estam ara. 

Evidentment, nosaltres també lluitarem amb totes les
nostres forces per canviar això, de fet la setmana passada el
director general de Funció Pública es va reunir amb el director
general de Funció Pública de l’Estat, just el dia que el Govern
pràcticament acabava, però bé, estam fent passes perquè tots
aquests temes canviïn i modifiquin perquè crec que és una
necessitat en tots els àmbits, en policia local, en educació, en
tots els àmbits és necessari reduir aquesta temporalitat o
aquesta interinitat, falta d’estabilitat a les plantilles que
evidentment no depèn de nosaltres, però com ja li he dit farem
tot el possible. Evidentment, en relació amb això està previst
convocar ofertes públiques i oposicions durant aquesta
legislatura que cada àmbit... fa feina dins el seu àmbit per poder
estabilitzar això.

Crec que ho he respost tot, però si no com que hi ha un
segon torn de rèplica m’apuntaré el que faci falta contestar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, consellera. Ara en torn de rèplica li toca al
Grup Parlamentari Popular, Sr. Antoni Camps, per un temps de
cinc minuts. Els prego que siguin breus perquè a les onze
teníem la següent compareixença.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, el
desembre de 2015 vostès varen anunciar a bombo y platillo un
protocol d’intencions de 322 milions d’euros i pel que vostè
ens ha dit d’aquests 322 milions d’euros a dia d’avui, al pas
d’un any, no ha arribat un duro. 

D’aquests 82 milions d’euros, que hi ha convenis firmats,
alguns s’han prorrogat ens ha dit... que hi ha convenis no ha
arribat després d’un any un duro i dels 240 milions d’euros del
conveni de carreteres, que no hi ha cap conveni firmat, que en
tot cas s’han de firmar convenis per desenvolupar aquests 240

milions d’euros, idò vostè fia que l’any que ve arribaran 120
milions, idò... És a dir, no és que dubtem del Ministeri
d’Hisenda, no és que renunciem a aquests 120 milions d’euros,
del que dubtam és que per prudència, ens sembla imprudent -
valgui la redundància- posar als pressupostos que arribaran dins
l’any 2017, 120 milions d’euros i deim que és imprudent
perquè vostè posa 120 milions d’euros d’ingressos i açò
automàticament es deriva en 120 milions d’euros de despesa i
si no arriben aquests 120 milions d’euros automàticament
aquests 120 milions d’euros van al forat del dèficit.

I miri, és cert que nosaltres vàrem pressupostar 80 milions
d’euros i segurament no els havíem d’haver pressupostats al
conveni de carreteres, segurament, i segurament varen anar al
forat del dèficit, però tampoc -i vostè no ho diu, vostè no ho
diu- aquell any vàrem tenir 90 milions d’euros més de
recaptació d’impostos que varen sufragar aquests 80 milions
d’euros. Per tant, el dèficit no es va veure modificat per aquesta
qüestió, sinó que evidentment hauria pogut tenir més superàvit,
(...) evidentment una cosa va compensar l’altra. Repetim,
consideram imprudent posar aquests 120 milions d’euros,
donades les circumstàncies i donat el que vostè ens ha comentat
avui aquí.

Una altra qüestió important, parlam de què no són els
pressuposts més socials. I ho deim perquè el percentatge és
inferior al que hi havia en el 2015 i al que hi havia en el 2016,
percentatge de polítiques socials. I nosaltres no ho deim perquè
hagi de reduir els imports, les quantitats que han d’anar a
polítiques socials, no, no, no, perquè vostès ja que augmenten
els pressuposts, haurien de mantenir el mateix pressupost en
polítiques socials que hi havia l’any 2015. Si vostès haguessin
mantingut el mateix percentatge damunt la despesa disponible
no financera, que hi havia en el 2015, avui vostès podrien
dedicar 166 milions d’euros més a polítiques socials, mantenint
el mateix percentatge que hi dedicava el Partit Popular, vostès
avui podrien dedicar 166 milions d’euros més. I no ho fan i ho
dediquen a una altra cosa. Però açò els dic que és qüestió de
prioritzar, vostès aquests 166 milions els han prioritzat en altres
qüestions i no en política social. A açò ens referíem.

Parlen de les bestretes dels consells insulars. Les bestretes
són partides extrapressupotàries, per tant, lògicament no sé si
han d’estar en els registres comptables, però són partides
extrapressupostàries, són partides que es posaven en el text
articulat i que no hi havia partida econòmica en els pressuposts.
Però que ens digui que després d’un any encara fan la
liquidació de les bestretes, me sembla..., no sé si van escassos
de personal. És a dir, que tardin un any..., que en el mes de
febrer ens digui que fan un calendari de pagaments, que ara ens
digui que encara estan fent el càlcul..., ens sembla de totes
formes exagerat.

Ens parla també que hi ha moltes persones en risc
d’exclusió social. L’altre dia ens deia que hi havia 300.000
persones a Balears en risc d’exclusió social. Però a la vegada
creen una renda social amb 20 milions d’euros i només en
gasten 2. A la vegada creen un fons de 200.000 euros per a
rescat energètic i no gasten ni un duro! On són aquestes
300.000 persones Sra. Cladera? Vostès fan polítiques socials
que al final no arriben a aquelles persones que vostès volien
dedicar-hi aquestes polítiques socials. I ja li dic, si vostès
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mantenguessin el percentatge en polítiques socials del Partit
Popular, avui podrien dedicar 166 milions d’euros més a
aquestes 300.000 persones, a les que vostès diuen que estimen
tant, però que al final sembla que no les estimen tant.

Per altra banda el Sr. Alcover ens deia que, “ja ens veurem
amb les esmenes parcials”. No, no escolti, a les esmenes
parcials, perquè farem esmenes parcials, en farem una a la
totalitat que serà quan direm que tenim uns pressuposts inflats
i després, com que ens diran que no, haurem de fer els esmenes
parcials que el que farem serà llevar partides d’un lloc per
posar-les a l’altra, però la despesa total no es modificarà, no
podrem modificar els ingressos. Perquè li quedi clar al Sr.
Alcover. És a dir, a les esmenes parcials, escolti la despesa total
no la podrem modificar. A l’esmena a la totalitat sí que ho
demanarem, però evidentment entenc que no tindrem massa
bons resultats.

I una altra consideració, el tema del deute i de la
condonació del deute. Estic content que a la segona intervenció
la Sra. Consellera hagi dit que la condonació del deute ha
d’entrar dintre de la negociació d’un nou sistema de
finançament. I aquest jo crec que és el camí que hem de seguir,
perquè demanar una condonació per demanar una condonació,
ens sembla un brindis al sol. Ara que tot açò entri dins la
negociació del model de finançament, açò ens sembla bé i en
açò ens trobarem. I també reconèixer-li que vostè digui que
estam cansats de què el model de finançament, el model de
finançament hem de recordar que varen firmar el Sr. Zapatero
i el Sr. Antich i que vostè avui diu està a la mitjana. Si està a la
mitjana, de què ens queixam? Que no volíem un sistema de
finançament que estigués a la mitjana? A l’anterior legislatura
vam aprovar moltíssimes proposicions no de llei demanant
estar a la mitjana i resulta que estàvem a la mitjana ja. Vostè
creu realment que estam a la mitjana? Si vostè acaba de dir que
el càlcul de l’IVA està mal calculat, perquè es basa en uns
índex de l’INE totalment opacs, que no sabem d’on surten.
Vostè creu realment que estam a la mitjana? Perquè si
estiguéssim a la mitjana, jo compr aquest model de
finançament, ja ens va bé, si estiguéssim a la mitjana. Però no
estam a la mitjana, estam molt per davall i per açò el volem
canviar. A més, és un sistema opac...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alcover... Sr. Camps vagi acabant.

(Remor de veus i rialles)

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Vaig acabant, són les qüestions que ens preocupen. També
ja com un detallet que també s’ha comentat abans és el tema
dels lloguers d’edificis. L’any 2016 vostès tenien com a
objectiu de la conselleria la reducció dels contractes
d’arrendament subscrits per l’administració de la CAIB,
reducció de la flota de vehicles i embarcacions de
l’administració de la CAIB. Enguany tornen tenir com a
objectiu de la conselleria aquestes dues qüestions. A mi
m’agradaria saber quants de contractes de lloguer s’han reduït,
quanta flota de vehicles i embarcacions s’ha reduït, perquè si
vostè ho tenia com a objectiu l’any passat i ho torna posar

enguany, m’agradaria saber a veure quins són els resultats de la
seva gestió durant aquest darrer any...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps el seu temps s’ha acabat.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Idò ja està. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears el Sr. Saura,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Esper estar 5 minuts parlant i no 7 i mig. A veure, s’ha
passat un paper als periodistes que deia “possibles rèpliques
dels altres partits” i nosaltres no hi som en aquest paper. No sé
si ha estat un accident, una desconsideració, o és que realment
som imprevisibles. Bé, feta aquesta broma..., bé pareix que el
Sr. Camps no confia en el seu ministre d’Hisenda, ni en els
compromisos signats. Això ha quedat clar ara mateix a la seva
intervenció. Sí que volia remarcar alguns punts del que s’ha dit.

Nosaltres no volem crear alarma, abans de la bombolla
immobiliària hi havia gent que deia que això era perillós i se’ls
deia, no heu de crear alarmes, estam en bonança econòmica.
Nosaltres el que pensam és que hem d’invertir en sectors de
futur, en innovació, com ha dit la consellera en eficiència
energètica. I que aquest pla de transició energètica, que creim
que l’any que ve s’ha de dotar amb més doblers, sigui aquest
sector de futur, que permeti crear llocs de feina i per una altra
banda fer de les Illes Balears una comunitat autònoma més
neta. Aprofitant els nombres macroeconòmics, aprofitant una
pujada d’ingressos, aprofitant un pressupost que creix un 10%,
creim que s’ha d’apostar per altres vies, per diversificació
econòmica que és del que es parla des de fa molt de temps a la
política d’aquesta comunitat autònoma. Si milloram el cicle, si
milloram els ingressos i hem de redistribuir la riquesa i hem
d’apostar per sectors de futur, aquesta és la nostra opció per a
nosaltres i és el que demanam.

I sobre política fiscal. Nosaltres estam a favor lògicament
d’una política fiscal progressiva i no només hi estam nosaltres
a favor, sinó que hi ha està a favor la Constitució. Nosaltres
sabem que el Partit Popular només és constitucionalista de
l’article 2 de la Constitució, però no del 31 que diu que la
fiscalitat ha de ser progressiva.

Sí que hem parlat de la pujada d’ingressos i sobre l’impost
de turisme sostenible, si nosaltres augmentam la recaptació per
part de l’impost de turisme sostenible, podem augmentar el
sostre de despesa; és a dir, podem invertir més en polítiques
socials, o en polítiques que interessin a aquest Govern, a aquest
pacte i a aquests acords pel canvi. Pens que si ara podem
recaptar 62 milions, però l’any que ve o l’altre podem recaptar
més, això es pot veure reflectit en la destinació dels doblers.
Evidentment la inversió ha de ser per a medi ambient, però si
els recursos propis els invertim, en lloc de medi ambient, a
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altres mesures de rescat ciutadà pensam que seria una bona
mesura, i per això continuam apostant per la revisió de l’impost
de turisme sostenible, i per això volem crear dos nous imposts
mediambientals, perquè creiem que és necessari augmentar la
capacitat recaptadora del Govern.

També hauríem de veure què podem fer amb les rendes més
altes. Sabem que ja s’ha augmentat aquest impost al 3% de la
població, però pensam que si necessitam més ingressos, fins
que arribi un nou sistema de finançament autonòmic podem
augmentar els ingressos també augmentant els impostos a les
rendes més altes, no a les classes mitges, no a les classes baixes
sinó a la gent que té més capacitat adquisitiva.

Sobre el tema del sistema de finançament autonòmic,
nosaltres no tenim gaire esperança en el govern que hi ha ara
mateixa a Espanya i que s’ha permès per part del Partit
Socialista. Sabem que hem fet aquesta crítica moltes vegades,
però pensam que des d’aquí hem de fer molts d’esforços i
intentar que la situació canviï, però pensam que el sistema de
finançament amb un govern de Rajoy, centralista, amb la Llei
Montoro, amb el que han fet amb les entitats locals i amb les
comunitats autònomes, carregant-los sempre la culpa de
l’endeutament, no tenim gaire esperança, però lluitarem junts
per canviar aquest sistema de finançament autonòmic.

Sobre política econòmica i sobre la política expansiva de
què s’ha parlat, pensam que és una bona opció augmentar la
despesa precisament per crear aquestes dinàmiques expansives
a l’economia. Nosaltres no som partidaris de les retallades, no
som partidaris del que ha dit el Sr. Camps, que aquest govern
està fent retallades, però sí som partidaris que aquestes
polítiques expansives vagin on han d’anar i s’augmenti
l’eficiència d’aquestes polítiques. 

Res més, no vull consumir més temps. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Ara pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Antoni Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta. Un comentari sobre això dels
percentatges, perquè moltes vegades als nombres i als
percentatges els poden fer dir el que volen, i el Sr. Camps diu
si són pressuposts manco socials en percentatge. El que no
podem fer és mesclar despesa financera i despesa no financera,
fons finalistes i fons no finalistes. Posaré un exemple, perquè
a vegades les coses amb un exemple de reducció a l’absurd
s’entenen millor. Ara suposem que el Sr. Rajoy i el Sr. Montoro
o qui el substitueixi embogeixen i ens donen els 400 milions
d’euros que ens deuen pel conveni del tren i podem invertir a
la fi aquests 400 milions; idò aquests 400 milions finalistes
se’ns afegiran i ens faran baixar el percentatge de tota la resta.
Per tant serà manco social que acceptem aquests 400 milions.
Això no té cap sentit ni un; no podem mesclar si enguany hi ha
un increment important també de fons finalistes a causa de la
Garantia juvenil que es posa en marxa des de Treball; o a causa
dels fons FEDER que arriben, que permeten que s’iniciï
l’electrificació del tren; o el fet que també comentava el Sr.

Alcover abans, que és l’augment del fons de contingència,
evidentment són quantitats que no van al repartiment global i
per tant no té cap sentit fer comparatives amb aquests
percentatges.

Ens preocupa especialment el tema de l’IVA. Ja sé que hi
podem fer poca cosa perquè el sistema és opac, però és ridícul
que la situació econòmica respecte de 2013 no té res a veure
amb l’actual i estam ingressant la mateixa quantitat d’IVA que
l’any... que la previsió de l’any 2013. A més és una cosa que el
Govern de l’Estat ja ho fa quan calcula les seves balances
fiscals, el sistema de comptes públics territorialitzats, ja amb
l’IVA ja ens fa coses rares perquè no ens computa l’IVA de la
despesa turística, que és un component importantíssim de la
recaptació d’IVA que es fa a les Balears. Per tant coincidim en
aquest cas que hauríem d’anar cap... el nou model de
finançament cap a una recaptació pròpia de l’IVA.

I ja ho vaig dir en el Ple del Parlament, però respecte del
tema dels imposts aquí es paguen molts d’imposts, però no es
paguen molts d’imposts per sostenir el Govern de les Illes
Balears, es paguen molts d’imposts per sostenir el Govern de
l’Estat i les seves despeses i les transferències que fa a altres
comunitats autònomes, perquè el pes de la comunitat autònoma,
el pes de la despesa no financera de la comunitat autònoma
sobre el nostre producte interior brut és dels més baixos de
l’Estat. Per tant si aquí es paguem molts d’imposts qui ha de fer
qualque cosa és el Govern de l’Estat canviant el model de
finançament i permetent que el que es recapta aquí quedi aquí,
i per tant es podran abaixar els imposts.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Ara té la paraula, pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

(Inici d'intervenció inaudible a causa del micròfon)

Això és pur boicot.

He entès, crec que ho he entès, que ens deia demagògics
perquè dèiem que hi havia una pressió fiscal més alta a les Illes
Balears. Nosaltres el que deim és el que deia el Consell
Econòmic i Social, que les Illes Balears som la comunitat
autònoma que té la pressió fiscal més alta d’Espanya, i quan
vostès apugen impostos incrementen aquesta pressió fiscal.
Constatam una cosa que a més vostès es varen passar tota la
legislatura passada -vostès, el Partit Socialista- dient, una cosa
en què tenen raó, que Balears té la benzina més cara
d’Espanya; tenen raó, però ara pareix que ho vol suavitzar,
això. El cànon de l’aigua, que va pujar la legislatura passada,
que vostès no han abaixat, també varen posar el crit al cel. Bé,
també això és una realitat, però evidentment tenim la pressió
fiscal més alta. M’agradaria saber si ho he entès malament, si
vostè nega aquest fet. Supòs que quan siguin capaços de posar
el Consell Econòmic i Social després del corresponent estudi
aprofundit, podrem tenir les dades més actualitzades.
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Segon tema. Vostè em diu: “per què hem d’incrementar el
Fons de cooperació local quan els ajuntaments estan bastant
sanejats?; això seria incoherent”. Li compr aquesta idea, però,
clar, ergo per què hem d’incrementar als consells insulars quan
estan més sanejats? Són vostès els incoherents amb els seus
pressupostos, aleshores. Clar, aquest argument per constatar la
nostra incoherència serveix encara més per constatar la seva
incoherència, aquest és el problema de fons. Jo ho puc
entendre, el que passa és que les xifres són molt... de molt
difícil comparació, el que es dedica als consells insulars i el que
es dedica als ajuntaments són xifres absolutament diferents; per
tant estam amb magnituds que no es poden comparar.

Tercer, el deute. Ens diu “també amb això fan demagògia
fàcil perquè, clar, què volen que facem?”; home, idò pensam
que no només hi deu haver una solució màgica, no només hi
deu haver la seva opció, i vostè em confirma que tot ho fia al
finançament. Si vostè constata que el deute és insostenible
alguna cosa ha de fer, o vol passar a la història després
d’aquests quatre anys de legislatura havent incrementat la
insostenibilitat del deute i sense haver pres cap decisió perquè
això no sigui tan insostenible? Això és el que nosaltres li
demanam. Potser una solució seria no fer uns pressupostos tan
expansius, potser, potser, i per ventura dedicar més a intentar
arreglar el tema del deute, potser. Nosaltres estam d’acord amb
la condonació, vostè és perfectament conscient que ens pareix
molt bé, aplaudim totes les accions que faci el Govern perquè
l’Estat condoni el nostre deute, en això ens tendrà absolutament
al costat, però potser també vostès podrien fer el que li deia el
Sr. Pericay, un pla d’eficiència; nosaltres li hem reclamat
aquest pla d’eficiència, no ho han fet en un any i mig, no ho han
fet, no ho han presentat al Parlament, no ho han explicat. Pot
ser podrien no fer... no obrir els jardins de Marivent i pot ser
ens estalviaríem alguna cosa per tenir altres prioritats molt més
interessants, no?, per exemple. Ja sé que això és peccata
minuta, però bé, vostè ens demana, ens diu, els lloguers, és que
comprar patrimoni és més car, bé, és més car a curt termini, a
llarg termini, al final, serà molt més intelAligent aquesta política.
Bé, ho dubta? Considera que no? Considera que hem de viure
sempre de lloguer la comunitat autònoma? Digui’m, si això és
la seva aposta, benvinguda sigui. Almanco aclarirem els
conceptes.

Cinquè, o quart, no sé quin punt duc, Llei d’activitats. Vostè
no m’ha dit res de la Llei d’activitats. La convit que hi hagi una
partida pressupostària per al seu estudi aprofundit. 

Sisè, les classes mitjanes, li he demanat que ens obri els ulls
sobre quines polítiques estan reflectides pressupostàriament per
a la creació de riquesa, perquè vostès parlen molt de distribuir
la riquesa, però abans de redistribuir s’ha de crear aquesta
riquesa, i nosaltres voldríem saber com facilitaran vostès als
petits empresaris, als autònoms que tenguin un increment de
dinamisme i, per tant, paguin més imposts i puguin contribuir
més. Però, com ho fan? Quina mesura pressupostària està
prevista que vagi en aquest sentit? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ara pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, presidenta. No en faré ús, només agrair les
explicacions de la consellera i del seu equip.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Pericay, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Bé, parlaré des d’aquí. Sí, molt ràpidament. Sra. Consellera,
seguint amb la línia del que deia ara el Sr. Melià, una cosa és
un pla d’ajustos que li demana el ministeri i una altra cosa és un
pla d’eficiència, i no és exactament el mateix. Un pla
d’eficiència hauria de tenir, entenc jo, un objectiu molt més
ampli i que vagi justament en la línia d’optimitzar al màxim
totes aquestes partides que són, parlam ara de lloguers, tot tipus
de partida que permeti un estalvi que pugui revertir també en
aquests mateixos pressuposts. 

Després, dues coses que no m’ha contestat amb relació a la
sentència comunitària, crec que com a mínim no m’ha semblat
que em contestàs; per una banda, jo li demanava també si el
ministeri s’havia posat en contacte amb la comunitat autònoma
respecte d’aquest tema, si hi havia hagut qualque comunicació,
i la segona cosa, li preguntava també si té el càlcul de quanta
gent dintre, diguem, de l’administració de la CAIB podria estar
en una situació com aquesta. 

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Ara per acabar té la paraula el
Sr. Alcover del Grup Parlamentari Socialista. 

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. Serra, perdó, Sra. Baquero. Gràcies, Sra.
Presidenta, i perdó per la broma. Bé, a veure, jo no sé on diu
que no es poden fer esmenes als ingressos, és més, el
Reglament del Parlament diu específicament que es poden fer
als ingressos. Si vostè creu que els 120 milions s’han de llevar,
l’única condició és que haurà de reajustar les despeses. Les
presenti, les presenti, les presenti.

Miri, l’any passat es varen dedicar bona part de les seves
crítiques a criticar el fet que es prorrogàs la Llei de finances,
aquesta era una de les crítiques principals del pressupost de
l’any passat. La conseqüència que l’any que ve, dia 1 de gener
de l’any 2017, entri en vigor la Llei de finances suposa que s’ha
de pressupostar almanco un 1% al fons de contingència. Només
aquest fet minva el percentatge de serveis socials. Ara la crítica
és que minva el percentatge de serveis socials. Clar, per tant,
mentre aquest siguin els arguments, Sra. Consellera, tranquils,
anam bé, anam bé. Si això li sumam que s’ha incrementat
l’impost turístic que va a inversions, per tant, no directament
relacionat a serveis socials, el servei comú de personal, etc.,
arribam a la conclusió que sense fer res, com que
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incrementaven aquestes partides, el percentatge de serveis
socials havia de baixar. Això són faves comptades.

Permetin-me la... com que a mi també m’agrada dur les
coses a l’absurd, estic convençut que jo inverteix més
percentatge del meu patrimoni que Amancio Ortega a habitatge.
Vol dir que jo inverteix més a habitatge? No, segurament no,
però el meu percentatge és superior al d’Amancio Ortega, estic
convençut. Això és l’argument del Partit Popular, Sra. Cladera,
per què ens hem de posar...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

És ben absurd, eh?

(Algunes rialles)

LA SRA. PRESIDENTA.

Sr. Camps, si us plau.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS.

Miri si és tan absurd que ni així ho entenen, ni així ho
entenen, Sr. Camps, ni així ho entenen. 

Per tant, gràcies per les explicacions i enhorabona, una altra
vegada, pel pressupost que ha presentat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alcover. Ara per la contrarèplica té el torn de
paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Gràcies, Sra. President. Bé, començaré, tenim poc temps,
però bé, jo us plantej als diputats del PP i d’El Pi un teorema,
a veure si me’l podeu resoldre perquè és molt fàcil aquí
plantejar baixada d’imposts i baixada de deute i baixada de
retallades. Per tant, expliqueu-me com ho hem de fer. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

El tenim el creixement econòmic, però no n’hi ha prou per
a tot això. Per tant, bé, crec que és prou demagògia dir això en
aquests moments, però bé. Al marge d’això, què no me’l sabeu
resoldre? Sé ben cert que no ho resoldríeu, seguiré amb les
explicacions.

Començarem pel protocol de 2015, que li encanta al Sr.
Camps aquest protocol i és que crec que es mor d’enveja que
el govern actual arribàs a aquest acord i no fos capaç el Partit
Popular en la passada legislatura, tot i tenir el mateix color a
Madrid. Això crec que és el problema que té vostè amb aquest
protocol.

(Algunes rialles)

De totes maneres, el convit a encapçalar la delegació de
Balears per anar a aconseguir aquests milions perquè seria
absurd renunciar a això, com vostè pretén constantment. També
he de dir que el pressupost d’ingressos és una previsió.
L’important per a l’execució, per complir amb els dèficits, és
l’execució, com executam després el pressupost de despeses i
el pressupost d’ingressos. 

Evidentment, crec que es pot confiar en la Conselleria
d’Hisenda, demostrada la gestió que ha fet enguany, que té una
previsió de complir amb el dèficit perquè té una execució
d’ingressos que ajuda, perquè té un control de la despesa, etc.
Siguin els motius que siguin els podem entrar a debatre ara si
vol, però està clar que si enguany hem demostrat que amb el
pressupost de 2016, que en aquell moment vostè també deia
que no compliríem i que era un desastre, podem complir.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Bé, ara estic parlant jo, Sr. Camps.

Per tant, crec que no tornaré a repetir els arguments que ja
he donat per pressupostar els protocols de carreteres. Insistesc
que està ben pressupostat a nivell tècnic, legal, jurídic i també
a nivell polític no pensam renunciar a aquest conveni de
carreteres ni pensam renunciar a cap millora d’ingressos que
pertoqui a aquesta comunitat autònoma i no aprendrem dels
exemples de la passada legislatura que es va renunciar a quasi
bé tot. Tornant a... no insistiré més en aquest tema perquè crec
que ja està explicat. 

Tornant als temes socials, crec que els diputats de MÉS i de
PSIB han explicat perfectament com juguen els percentatges
segons com manegen les xifres, jo crec, i ho torn a dir, crec que
la ciutadania ho perceb perfectament, la millora que hi ha a les
escoles, la millora en reformes a les escoles, la millora en més
professorat, les substitucions del professorat a primària són
immediates, abans els nins estaven trenta dies sense un
professor que el substituís, això repercutia en l’èxit o en
l’educació dels nins, en l’èxit escolar. I així podríem posar més
exemples, jo no m’entetendré, però crec que la ciutadania té
clar com ha anat canviat, com ha hagut el gir social.
Evidentment, aquest pressupost també fa un gir social
important, que jo ja he explicat, però també, després d’haver fet
el gir social, la part important en el pressupost 2016, en el
pressupost de 2017 també hem de reforçar altres àrees. 

Per això, hem d’apostar per sectors on també ajudin a fer
aquesta transformació econòmica, aquesta diversificació
econòmica que ha de menester la nostra comunitat autònoma,
que també estic ben segura que trobaran que és insuficient
perquè evidentment sempre és insuficient. O sigui, les
necessitats són ilAlimitades i els ingressos limitats, tot i que els
podem baixar, pel que explicàveu o suggeríeu vosaltres. 

Per tant, aquest pressupost, jo ja ho he explicat, té les línies
fonamentals d’apostar per les polítiques socials i consolidar les
polítiques socials. En educació hi ha un augment molt
important tot i que en percentatge pugui ser menor del que
vostè vulgui dir, però per exemple la conselleria en dos anys
més de 100 milions d’euros no s’ha produït mai en cap
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legislatura un augment tan important. El mateix podem dir en
salut i en altres àrees.

Per tant, és un pressupost, com deia, que consolida els
àmbits socials i, a més, aposta per altres sectors perquè
aprofitam el cicle econòmic per fer diversificació econòmica i
per també fer el canvi de model a Balears.

I sobretot també el tema d’infraestructures. De tots és parlat
i és conegut la mancança d’infraestructures que hi ha hagut la
passada legislatura, la mancança de manteniment. Que no hi
hagi manteniment acaba sortint molt més car en els anys futurs,
perquè la repressió és major i ara ho estam pagant. Per tant, hi
ha una aposta important a través dels recursos recaptats en
l’impost turístic en el tema del cicle d’aigua, tant de proveïment
com de depuració, hi haurà una aposta important que explicarà
el conseller a la seva compareixença. Hi ha l’aposta important
per electrificar el tren, que també ho explicarà el conseller
corresponent. Però també en infraestructures diverses i molt
importants, en temes d’educació, en salut, serveis socials, etc.
Tot això repercuteix evidentment tant en àrees socials som en
canvi de model i en millora econòmica dins la nostra economia.

En el tema de les bestretes, no hi són ni pressupostàriament
ni extrapressupostàriament, el PP les va dinamitar i ara els
reclama constantment. Nosaltres sí que donarem la cara en les
bestretes, ja li he dit que les estam calculant, estam calculant la
liquidació definitiva i en parlarem amb els consells, els
comunicarem com queda aquesta situació. Però donarem la
cara, el que no farem és el que va fer el Partit Popular en 4
anys, que només els va anar prometent, però no els va resoldre
en cap moment pressupostàriament...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, no té el torn de la paraula. Per favor!

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

I a més ara els està exigint, quan també el que va fer record
en aquell moment als consells insulars, és congelar totes les
lleis de transferència, l’actualització de l’IPC els va congelar
tots, va ajornar tots els convenis de carreteres. Vull dir, va
minvar el finançament als consells insulars. Per tant, a sobre ara
no pot retreure absolutament res a aquest Govern, perquè sí
està incrementant el finançament als consells insulars, com li he
explicat amb la Llei de finançament.

Ja que parlam d’altres administracions i del fons de
cooperació local, que li donam molta importància i en té, el
fons de cooperació local és una de les aportacions que fa el
Govern als ajuntaments i als municipis, però no és l’única, hem
de mirar el que fan totes les conselleries. Que puguem fer
escoles a municipis, que puguem donar més ajudes als
municipis, que puguem fer un PAC en el municipi. Això també
és ajudar als municipis, no només és el fons. El fons en realitat
sí que són 12 milions d’euros, però no salva la situació dels
municipis, sinó que hem de mirar tot el que fa el Govern de

forma transversal. Per tant, no facem també del fons de
cooperació que és important, però no facem com l’única
política que està fent el Govern en administració local, perquè
és molt més integral, transversal i ample.

De la renda social que ha sortit, s’estan revisant els criteris
per poder ampliar, d’acord amb la llei, avançar l’aplicació dels
criteris i per tant, poder donar cobertura a aquestes famílies que
tant ho necessiten i que ja s’ha explicat en diferents ocasions,
el que es fa en aquest tema.

Tornant en el tema del deute, vaig responent en base a allò
que m’heu demanat, però no sé si és l’ordre més lògic, però
vaja és igual. Quant a la condonació del deute, estic contenta de
sentir per primera vegada que hi està a favor, estic contenta de
sentir-ho, no ho havia sentit encara. Per tant...

(Remor de veus)

Unit a la Llei de finançament. A mi m’és igual com ho
vulgui gestionar el ministeri, jo el que vull és que el ministeri
gestioni i negociï amb les comunitats autònomes la millora del
sistema de finançament, condonació de deute i règim especial
per a Balears en el cas de Balears. De tot això en podem fer un
paquet i podem millorar... mentre ho millorem tot nosaltres
disposats, clar que sí, evidentment i agraesc que se sumi per
primera vegada a la condonació del deute. 

Però bé, tornant al tema del finançament, és el quid de la
qüestió. Els ingressos d’aquesta comunitat, el quid de la qüestió
és el sistema de finançament, no són ni pujada ni baixada
d’impostos, per molt que tots en vulguem parlar. L’important
és el sistema de finançament, el que arriba que és en aquest cas,
en el pressupost d’enguany, un 65% del nostre pressupost
d’ingressos és tot el que ve a nivell de sistema de finançament.
Per tant, clar que és urgent modificar-lo i a més, vos hi esper a
tots, sense demagògia. Tots empènyer en aquest sentit ara que
supòs que hi ha Govern a Espanya i ho puguem aconseguir.

Hi ha escepticisme en relació al Govern en el Partit Popular.
Jo també puc expressar escepticisme, vist com ha anat aquest
darrer any que jo he estat gestionant, o que el Govern hem estat
gestionant també, com actua i com tracta les comunitats
autònomes. Però esper també que un govern en minoria tengui
una altra manera de fer i aquest tema el plantegi, sobretot quan
ens demana que complim amb els objectius de dèficit i per tant,
en la part de despesa també hem de poder ser coresponsables
en la part d’ingressos i hem de tenir la suficiència d’ingressos
que necessitam i per això el sistema de finançament s’ha de
reformar de forma radical, jo defens que s’ha de reformar
totalment de forma radical a allò que hi ha fins ara.

El sistema del 99 va ser una millora del sistema de
finançament, jo no ho negaré mai, va permetre que Balears fos
a la mitjana. Però hem de reconèixer que hi segueix havent 20
punts de diferència entre la capacitat fiscal i el que rebem. I per
tant, això ho ha de revertir, ho ha de millorar el sistema. Jo crec
que les reformes han d’anar millorant cada vegada més i en
aquest cas ara ja ho demanam d’una forma més radical.

Quant a l’impost turístic, que Podem defensa que es pugui
pujar, hem de recordar que és finalista i que no va a polítiques
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socials i que a més s’han de repartir ajuntaments, consells
insulars i Govern. Per tant, no necessàriament una pujada de
l’impost turístic revertirà directament en polítiques socials,
anirà a polítiques de medi ambient, turístiques, innovació,
evidentment tot comunica i ho podem... Però igual no és tan
directe ni tan immediat com vostè suggereix. Aquest impost és
finalista, té unes finalitats molt concretes, a més uns destins
molt concrets amb uns percentatges de distribució per illes, que
no tot repercutirà en el pressupost de la comunitat autònoma.

Tornant al tema dels ajuntaments, que jo deia, que hi ha el
fons de cooperació local, hi ha el fons de seguretat pública, hi
ha una sèrie de fons a la nostra conselleria per exemple, que
reverteixen, però torn insistir en les polítiques transversals que
fa el Govern i a més també un altre tema: ara podrà presentar
projectes a l’impost turístic, una altra font de finançament que
tendran els ajuntaments, amb un ingrés, amb un tribut de la
comunitat autònoma. Per tant, aquest Govern sí que fa coses
per als ajuntaments, no tot a través del fons de cooperació local
evidentment, però hi ha altres temes. Així com també en l’àrea
de policia local, millorant el model, millorant la llei per
repercutir en la millora de prestació de servei dels ajuntaments.

I res, estaré atenta a les esmenes parcials que faceu quant a
millorar el que proposeu, sobretot a millorar les partides que
deis que es poden proposar. I sobretot me qued amb el teorema
inicial de com podem baixar impostos, baixar deute i acabar
amb les retallades. Si amb les esmenes ho podeu ilAlustrar, vos
ho agrairé molt perquè serà que aquesta conselleria no hi ha
caigut. Però sobretot el que tenim molt clar en aquest Govern
és per què serveix un pressupost. Un pressupost serveix
bàsicament..., és un instrument públic molt important, és
l’instrument més important per fer política i serveix en aquest
cas i nosaltres ho tenim molt clar, per redistribuir la riquesa i
que el creixement econòmic que es dóna en el món real,
reverteixi a tota la societat a través de millorar en polítiques
socials, en polítiques de canvi de model i infraestructures. I
recordar que dins les polítiques socials també hi ha polítiques
de canvi de model, on hi ha tot el tema de millorar l’educació
i la formació. Això evidentment repercuteix en el nostre futur
i en la millora de la nostra societat.

Per tant, aquest pressupost serveix per redistribuir riquesa,
per no deixar ningú enrera i per mirar cap el futur en aquesta
comunitat autònoma. I crec que és un pressupost valent, és un
pressupost..., no el qualificaria d’expansiu, sinó de pressupost
valent, també fet amb rigor i prudència. I per tant, crec que la
comunitat autònoma hauria d’estar d’enhorabona de poder
presentar en temps i forma aquests bons pressuposts.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Una vegada acabat el
debat, volem agrair la presència de la Sra. 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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