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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions?

Compareixença de la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques per informar sobre el Projecte
de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018.

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
2018, segons escrit RGE núm. 14156/17.

Hi assisteix la consellera d’Hisenda i Administracions Sra.
Catalina Cladera i Crespí acompanyada de la Sra. Begoña
Morey, secretària general; Sr. Joan Carrió, director general de
Pressupost i Finançament; Sr. José Luís Gil, director general
del Tresor, Política Financera i Patrimoni; Sr. Pedro Jiménez,
director general de Funció Pública i Administracions
Públiques; Sr. Pere Perelló, director general d’Emergències i
Interior; Sr. Joan Martí, Interventor general de la CAIB; Sra.
Maria Antònia Truyols, directora de l'ATIB; Sr. Jaime Tovar,
director de l’EBAP; Sra. Xesca Carreras, cap de gabinet; Sr.
Albert Traveser, responsable de comunicació; Sr. Dani
Álvarez, responsable de comunicació; Sr. Juli Dalmau, assessor
parlamentari.

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

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

Gràcies, Sr. President. Bones tardes a tots. Senyores i
senyors diputats, bones tardes.

Com és preceptiu, comparesc com a consellera davant la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts, per donar comptes del
projecte de llei de pressupost de la comunitat autònoma per a
l’any 2018 pel que fa a les seccions pròpies de la Conselleria
d’Hisenda i Administracions Públiques.

És la primera de les compareixences de presentació
detallada dels pressuposts de cadascun dels departaments del
Govern. I en aquest punt vull desitjar a tots els membres
d’aquesta comissió que les sessions de feina siguin profitoses
i productives i que entre tots siguem capaços d’oferir els
millors pressuposts possibles a la ciutadania de les Illes Balears
per a l’any 2018.

Vull agrair també, com acaba de fer el president, la
presència de la part directiva i del gabinet de l’equip de la
conselleria. La seva feina en el procés de confecció dels
pressuposts de la comunitat autònoma per a l’any 2018 ha estat
brillant, i abans de començar també ho volia destacar.

També és habitual que a la compareixença del titular
d’Hisenda s’aprofiti per fer una pinzellada més general dels
comptes que es presenten, tot i que l’objecte de la meva
presència aquí, com de la resta de membres del Govern que
aniran passant, és fixar les principals partides i objectes
funcionals de cada conselleria.

El pressupost de la comunitat autònoma per a l’any 2018,
el tercer de la legislatura, fa vuit dies que ha entrat en el
Parlament, en ocasió de la presentació en aquesta mateixa sala
amb el President Baltasar Picornell, ja veig tenir l’ocasió de
glossar que els 5.009 milions d’euros que doten el projecte de
llei de pressuposts de la comunitat autònoma per a l’any 2018
representen la xifra més gran de la història destinada a la
dotació de polítiques públiques en tota la història del nostre
autogovern.

És voluntat del Govern que el pressupost més alt de la
història es pugui destinar a consolidar polítiques socials, l’eix
principal de l’acció de govern des del primer dia per atendre les
necessitats de la ciutadania. Continuam l’aposta de les mesures
de promoció i diversificació econòmica, un altre dels grans
reptes de la legislatura i fer realitat el nou impuls de la inversió,
una de les prioritats d’aquest Govern que es reflecteix
clarament també amb els nous pressuposts. La inversió real
creix un 47% l’any 2018 fins a 421 milions d’euros, en especial
atenció als capítols de medi ambient, infraestructures, transport,
energies alternatives, habitatge, innovació, salut, educació, etc.,
inversions també socials necessàries, de les quals se’n
beneficiaran tots els ciutadans. I en darrer terme el pressupost
de l’any 2018 pretén dotar de mesures recursos i major
autonomia als consells, en compliment dels nostres
compromisos per tal d’aconseguir un equilibri institucional. 

El pressupost puja un 7,3% respecte de l’any 2017; 340,57
milions d’euros més. I això ho fa en un context dual, i m’explic.
Per una banda la situació econòmica és favorable, les
previsions de creixement sempre prudents que aplicam a les
xifres de l’any 2018, ens marquen un escenari de creixement
del nostre Producte Interior Brut d’un 3,5%, una xifra que
supera els creixements esperats a l’Estat espanyol i a la zona
euro. Aquest creixement esperat supera per tercer any
consecutiu el 3% i instal·la les illes dins un cicle expansiu
consolidat. Res a veure amb el panorama desolador que alguns
pronosticaven només fa dos anys.

El Govern treballa per poder mantenir aquest creixement i
fer-lo sostenible. Només una dada al respecte: Balears lidera
totes les comunitats autònomes segons el seu estat de caixa al
tancament d’agost, amb un superàvit d’un 1% del PIB, 300
milions d’euros, una dada conjuntural evidentment, perquè tots
sabem les fluctuacions que el comportament anormal del
sistema de finançament ens provoca tots els anys, però que és
ascendent, si comparam que aquesta mateixa dada l’any passat
era d’un 0,8 del PIB i l’any 2015 era un 0% del PIB.

Per tant, la gestió acurada de les finances de la comunitat
provoca millores apreciables a Balears que acompanyen
adequadament la millora del cicle. De fet, aquest entorn
favorable permetria que l’augment del pressupost de l’any 2018
fos major del que en realitat serà. L’aplicació massa estricta en
la nostra opinió de la regla de la despesa, provocarà que el
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2018 no puguem aplicar polítiques actives, un contingent
d’ingressos d’uns 200 milions d’euros, que serem capaços de
generar en virtut del dinamisme econòmic de les Illes Balears.
Per tant, aquest increment de pressupost, un 7,3% és inferior al
que ens pertocaria a Balears si consideréssim tota la capacitat
que tenim de generar ingressos.

No podem traslladar als nostres comptes de l’any 2018 tot
el creixement de la nostra economia per aplicació estricta de
limitacions fiscals que ens imposa el Govern central,
principalment la regla de la despesa; un fet injust i del que
estam radicalment en contra pel que limita la nostra capacitat
d’autogovern.

Deia abans que la situació era dual, si en el cas de l’entorn
econòmic es pot parlar d’optimisme, no passa el mateix quant
a l’apartat polític. La situació d’incògnita a nivell espanyol es
manté en referència a l’any passat. Ben igual que l’any passat
per aquestes dates, enguany ens trobam amb una previsió de
pressuposts generals de l’Estat, previsiblement prorrogats per
a l’any 2018 i amb l’afegit de la gestió de la qüestió catalana en
el centre del taulell. Ens trobam amb un context de
negociacions engegades bilateralment amb l’Estat per a la
reforma i acord d’un nou règim especial per a les Illes Balears
i per altra banda també amb un procés de reforma d’un nou
sistema de finançament autonòmic que no acaba d’arrencar.

En el primer lloc el cas del REB, hem iniciat ronda de
trobades amb secretaris d’estat del Ministeri d’Hisenda, el
passat 24 de maig vàrem assistir a la primera d’aquestes
reunions i ja s’ha fixat dada per a una segona reunió a mitjans
del mes de novembre. El consens sobre el projecte d’un nou
REB que ha presentat el conjunt de la societat de les Illes
Balears a través del Govern mereix una atenció especial per
aconseguir una adequada compensació als costos suplementaris
que causa la insularitat. Volem que es compleixi la paraula del
ministre Montoro perquè es fixi un acord del REB abans de
final d’any. Esperam que sigui així amb una proposta que recull
les demandes de la societat de les Illes Balears.

D’altra banda es troba la negociació multilateral per a un
nou sistema de finançament que, com hem tingut oportunitat
d’explicar recentment en el ple del Parlament, la nostra actitud
al respecte és d’escepticisme, però una escepticisme actiu
naturalment perquè aquest govern no pot caure ni en el
derrotisme, ni calar el cap; no obstant això, cert que a una
negociació multilateral hi entren molts de condicionants que no
podem controlar. Així ho vàrem comprovar la setmana passada
a la primera sessió del comitè tècnic del Consell de Política
Fiscal i Financera, que parteix de la feina del comitè d’experts,
amb un informe que no és gens afavoridor per als interessos de
les Illes Balears, un informe d’una reforma del sistema de
finançament que precisament per això compta amb un vot
particular, del qual van tenir completa descripció en aquesta
comissió el passat mes de setembre quan va assistir el redactor
el Doctor Guillem López Casasnovas.

Per tant, per concloure els diré que si bé la situació
econòmica és prou favorable per impulsar uns comptes
expansius, el clima geopolític és manté en una dinàmica
incerta. 

En referència als pressuposts de l’any 2018 encara vull fer
una precisió més abans d’entrar en el detall amb els nombres de
la nostra conselleria. Es tracta d’uns pressuposts que han nascut
amb un alt nivell de consens entre els grups de la majoria
parlamentària i representen la millor mostra d’estabilitat
d’aquest govern, en un moment decisiu de la legislatura. I
aquest fet, vist l’entorn que els acab de descriure, constitueix la
millor garantia del present i futur que podem oferir a tota la
societat de les Illes Balears; valors de tranquil·litat i confiança,
que si m’ho permeten, cotitzen sempre a l’alça i que des del
Govern tenim el deure de transmetre.

Els confés que no sempre és senzill quadrar comptes en un
entorn marcat per una majoria parlamentària que manifesta
sensibilitats diferents davant els temes rellevants, però aquí és
on preval de nou el valor clau del diàleg, el debat, l’acord i la
renúncia amb generositat, evitar postures maximalistes,
entendre la visió de l’altre, encara que suposi deixar de banda
objectius particulars. Aquest és un dels grans valors d’aquest
pacte. 

I la forma funciona, ens trobam en el tràmit parlamentari
dels tercers pressuposts de la legislatura, els tercers. Els dos
anteriors aprovats en temps i forma en el Parlament, gaudint de
l’àmplia majoria d’esquerres sorgida de les urnes del 24 de
maig de 2015. El debat i l’acord aporten solucions reals per als
conciutadans, i aquest fet és cabdal.

El pressupost públic és la palanca més potent que tenim per
incidir en el benestar dels ciutadans, i repartir millor la riquesa
que generam a Balears és un dels reptes principals que
afrontam cada any. 

El compromís del Govern amb la societat de les Illes
Balears passa per aprofitar el creixement econòmic que som
capaços de generar i transferir-lo ràpidament a tota la societat.
D’aquesta manera tota la societat es beneficia de polítiques
públiques concretes i útils que defensen els drets i les
prestacions que ens pertanyen a tots. I aquest és el paper que té
el pressupost de la comunitat autònoma. 

Pe això, el Govern destina el 9,1% de la riquesa que es
genera a les Illes Balears, del PIB, a polítiques socials, el 9,1%
del PIB es destina a polítiques socials, més de 2.800 milions
d’euros sobre el pressupost. Des de 2013 la dotació que el
Govern ha fet per temes d’educació, salut, serveis socials,
ocupació i habitatge ha crescut en més de 570 euros per càpita,
un 30%, més de 570 euros per càpita des de l’època de les
retallades en polítiques socials. 

Les dades demostren clarament que aquest govern ha
incrementat un 20% les seves aportacions a les àrees socials
des de 2015 i en el 2018 aquestes àrees rebran més recursos
que mai. Per aconseguir aquest efecte ens valem de la política
fiscal que ha impulsat el Govern i del tresor que ens
proporciona l’impost del turisme sostenible, dues senyes de la
capacitat transformadora d’aquest govern. 

Des del punt de vista fiscal la redistribució de la riquesa
s’aconsegueix garantint una major progressivitat en el
repartiment de la càrrega tributària i evitant que la classe
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mitjana i treballadora continuï sent la que suporta aquesta
càrrega en major mesura. 

Una política fiscal justa que en el projecte de llei de
pressuposts de 2018 es complementa amb un nou paquet de
deduccions en el tram autonòmic de l’IRPF i amb ampliacions
en altres bonificacions ja existents en apartats com l’educació
superior, el lloguer d’habitatge o la promoció d’iniciatives en
innovació o aplicades a l’empresa. 

El cas de l’impost sobre estades turístiques, l’aportació de
nous recursos finalistes que doten el fons d’impuls del turisme
sostenible ofereix la possibilitat d’incrementar les inversions
que aporten valor afegir: la preservació del medi natural, posar
en valor el patrimoni, el món agrari, fer inversions necessàries
en el cicle de l’aigua, treballar per l’evolució del nostre model
econòmic, etc. Aquest govern és coherent i adequa les accions
que implementa a l’alçada dels reptes socials que afronta. 

Feta aquesta reflexió inicial pas a fer una repassada de les
seccions i capítols que integren la Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques incloses dins la secció 14, que es
diu Hisenda i Administracions Públiques. 

El pressupost total de la conselleria, previst dins el projecte
de llei de l’any 2018, arriba a 76,8 milions d’euros, amb un
increment de gairebé 6,6 milions d’euros respecte de 2017, i
això és un 9,3%. Més de la meitat d’aquest increment es deu a
una major dotació de les aportacions que el Govern fa als
municipis a través del Fons de Cooperació Municipal i Fons de
Seguretat Pública per una banda, i per l’altra per l’increment de
l’aportació al Fons de Capitalitat que rebrà Palma. També vull
destacar l’impuls per la protecció del territori i la millora del
nostre patrimoni natural que suposarà l’adquisició de la finca
d’Es Canons d’Artà. 

La partida de personal de la conselleria, el capítol 1,
s’incrementa gairebé en 1 milió d’euros i bàsicament és per dos
efectes que es repeteixen a tota la funció pública de les
diferents conselleries, i en aquest cas de totes les seccions
pressupostàries que jo presentaré, el desplegament del
complement de la carrera professional que a partir de l’any que
ve es paga en el cent per cent i l’increment de l’1% d’augment
salarial pactat en el marc del pressupost de 2017 que l’any
passat no constava en aquesta secció i estava en una altra
secció. 

Em comença a fallar la veu, o sigui que... perdonau. 

Passam a la Direcció General de Funció Pública i
Administracions Públiques. Aquesta direcció general és una
unitat transversal de suport a totes les conselleries amb
responsabilitat en matèria de planificació, direcció i
coordinació de personal i que també coordina el suport del
Govern als municipis. En clau municipalista precisament
destaca l’augment d’un 20,3% d’aquesta secció per les
transferències, com ja havia comentat abans, en el Fons de
Cooperació Municipal i la dotació de la Llei de capitalitat de
Palma. El 2018 el Fons de Cooperació Municipal es preveuen
en aquest fons 14,5 milions d’euros, 2,5 milions d’euros més
que l’any passat, amb la idea de reforçar el paper de les
administracions locals. La voluntat del Govern és donar suport

al municipalisme, tot i que ja no tenim competències en
administracions locals o que són molt reduïdes, però aquesta
voluntat es manifesta en un apartat també més de 12,7 milions
d’euros a l’Ajuntament de Palma per la Llei de capitalitat que
aquesta partida ja inclou també 2,3 milions d’euros per a un
fons finalista procedent del Fons Feder per a un projecte de
denominació municipal. En aquest sentit en la col·laboració
amb els municipis s’hi troben també aportacions en els salaris
dels batlles, que també pagam des d’Administracions
Públiques, amb un 1,3 milions d’euros, i la Federació de
Municipis amb una aportació de 200.000 euros, com es venia
fent l’any passat. 

Aquesta direcció general de Funció Pública culmina l’any
2018 el retorn a la normalitat i la dignitat de la funció pública
que inclou el desenvolupament i la millora de les condicions
laborals que es demostren amb la implantació definitiva de la
carrera professional i el sistema d’avaluació 360 per la feina
dels funcionaris. Vull destacar que aquesta secció afronta
novetats d’organització pel trasllat del personal de Funció
Pública a les noves instal·lacions de Son Rossinyol que es
preveu culminar també durant l’any 2018. Com saben l’actual
seu de la direcció general es dedicarà a l’ampliació del centre
de menors tutelats d’Es Pinaret, que ja ha iniciat les seves obres
d’ampliació.

Passam a la Direcció General de Pressuposts d’on parteix
el projecte de llei que està en debat, el centre gestor més petit
de la secció 14. Disposarà d’un pressupost de 728.000 euros,
amb un increment d’un 21,7% respecte de l’any anterior.
Aquesta dotació resultarà d’especial importància en l’ajuda i el
suport als dos processos primordials que encapçala aquest
departament com és el procés de reforma del sistema de
finançament i la negociació bilateral amb l’Estat per aprovar
una nova llei de règim especial. Tots dos són reptes cabdals per
a aquest 2018 i el paper de la direcció general serà clau en
l’establiment d’estratègies, estudis i anàlisis de les situacions
que es generin en els dos processos mencionats. 

Pel que fa a la Direcció General del Tresor, Política
Financera i Patrimoni s’incrementa el seu pressupost en un
5,1% fins a 8,7 milions d’euros. Gestiona diferents programes
com són el parc mòbil, la central de contractació, la junta
consultiva de contractació, la contractació centralitzada, la
gestió de tresoreria i política financera i la gestió del patrimoni
de la comunitat autònoma. La major dotació es troba en el
capítol 2 amb 4,1 milions d’euros i un increment del 3%, aquí
es troba el cost de l’arrendament del parc de bombers de
Palma, el pagament centralitzat de l’IBI de tots els edificis
propietats de la comunitat autònoma entre les partides més
importants. El capítol 4 se supera amb 2 milions d’euros, un 1,5
més que el 2017, per incloure el cost de la cobertura de les
convocatòries d’ajudes a PIME i dels interessos dels avals i el
seu cost que gestiona ISBA. 

És important destacar que la Direcció General del Tresor ha
aconseguit signar diversos acords de renegociació a la baixa
dels interessos de diferents crèdits amb entitats financeres, una
acció que beneficia les arques de la comunitat autònoma en 2,3
milions d’euros l’any 2018 i prop de 14 milions en el total de
les operacions renegociades fins al seu termini. Dins de
l’apartat d’ingressos cal destacar que la Direcció General del
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Tresor continuarà el 2018 la seva aposta per l’activació de béns
immobles que no reporten cap utilitat a la comunitat autònoma. 

Paral·lelament cal destacar que a l’apartat de Patrimoni
l’any 2018 també incrementarem el parc de territori públic
protegit amb l’adquisició de la finca d’Es Canons amb
pressupost de coma 400 milions, la primera part d’una operació
de 8 milions per adquirir aquesta propietat o aquesta finca, una
finca emblemàtica que a partir d’ara quedarà definitivament
protegida i que formarà part del catàleg públic de finques
emblemàtiques a l’abast de tots. La compra queda emmarcada
dins el Pla anual 2017 de l’impost de turisme sostenible, un
dels 108 projectes que ja s’han posat en marxa i que es
financen a través de l’aportació solidària dels nostres visitants. 

Pel que fa a la Intervenció General registre un increment de
200.000 euros en el capítol 1 que queda compensat en part per
la baixada de despesa de capítol 2 en un 14,4% per l’ajust a les
necessitats reals de despesa en un compte on destaquen els
contractes del Pla d’auditories que anualment realitzen sobre
les empreses del sector públic instrumental de la comunitat
autònoma. 

A l’apartat de la Direcció General d’Emergències i Interior
el pressupost passa del 9,8 milions d’euros que teníem l’any
2017 als 10,7 per a l’any 2018, un increment d’un 9,3%.
L’objectiu d’aquesta direcció general és la de gestionar els
apartats d’emergències i protecció civil, meteorologia,
activitats classificades, espectacles, seguretat i coordinació de
policies locals. En aquest cas, el 2018, aquesta direcció general
té dos reptes que passen per millores legislatives, per una banda
es tracta d’iniciar la modificació de la Llei d’activitats que
servirà per adaptar l’aplicació de la llei amb noves accions que
es desenvolupen a l’àmbit de la via pública i per alleugerir i
aclarir tràmits als ciutadans, empresaris, promotors i municipis.

D’una altra banda, també es produirà l’entrada en vigor de
la modificació legislativa de la Llei de coordinació de policia
local de Balears que defensa un nou model de policia de major
arrelament i proximitat al territori amb millors condicions
d’ocupació per als agents. Aquesta nova llei coincideix en 2018
amb la celebració dels processos extraordinaris de provisió de
nous agents de policia local a Balears, fets de manera
coordinada amb els diferents ajuntaments de Balears que
permetran reduir la incidència en la interinitat dins aquests
cossos.

La Direcció General d’Emergències registra un augment
d’un 40,4% en les inversions reals. Serveix per dotar nou
equipament i material d’emergències, accions de suport
psicològic a afectats en emergències. També s’hi troba el
desenvolupament d’una eina de gestió, coordinació i control
informàtic de tots els cossos de policia local de Balears.

La Direcció General d’Emergències i Interior inclou com a
una partida principal 2,4 milions d’euros que destinam al fons
de seguretat pública que suposa una aportació directa a les
arques de diferents municipis per destinar evidentment a temes
de seguretat pública. I també cal destacar l’aportació que es fa
a les agrupacions de Protecció Civil amb 100.000 euros per a
les agrupacions de Protecció Civil, com deia, en 2018 aquest
fon preveu que sigui la mateixa direcció general d’Emergències

qui faci la compra centralitzada de material per a les
agrupacions i el seu posterior repartiment.

Parlam ara també de les seccions que queden fora de la
secció 14 i que engloba el pressupost de la Conselleria
d’Hisenda i que també formen part de la Conselleria d’Hisenda,
per una banda de la Direcció General d’Emergències en depèn
orgànicament la societat anònima unipersonal GEIBSAU que
desenvolupa el servei del telèfon d’emergències 112. El
pressupost d’aquesta empresa arriba als 4,8 milions d’euros
amb un increment d’un 14,4%, que demostra la necessitat de
donar suport a un servei que és imprescindible a Balears amb
prop d’1 milió de cridades telefòniques ateses i més de 200.000
urgències coordinades. Al 2018 arriba el moment de fer una
revisió de les plataformes tècniques i aquest és el principal
motiu de les aportacions de la Direcció General d’Emergències
i Interior. Les inversions reals pugen un 325% fins a 425.000
euros per aquest motiu. També destaca la incorporació de
quatre tècnics nous que provenen del Programa SOIB Jove que
complementarà la plantilla de GEIBSAU en diferents llocs.
D’aquesta manera es completa l’aposta per la renovació i
l’afermament d’un servei fonamental per la societat de Balears,
un telèfon al qual es pot recórrer en qualsevol moment del dia
o de la nit tots els dies de l’any, sempre que es necessiti.

A l’apartat de la secció 31 que es diu Serveis comuns hi
trobam partides que serveixen per unificar tasques de caire
corporatiu que porta a terme el Govern per millorar l’acció
política i administrativa. Per a l’any 2018 manté pràcticament
la mateixa aportació que el 2017, 3,5 milions d’euros que es
destinen majoritàriament a l’aportació de fons de provisions
d’ISBA en la devolució a l’Estat del préstec per a la posada en
marxa d’infraestructures per a la TDT del Pla Avanza. També
es manté l’encàrrec de gestió del Centre Bit... o a l’encàrrec de
gestió el Centre Bit per al suport del sistema comptable SAP.

I al capítol d’ingressos d’aquesta secció s’hi troba la major
part de les entrades econòmiques que rep la comunitat
autònoma llevat de les que provenen del deute. Per tant, en
aquest apartat aquesta secció rebrà l’any 2018, 3.849 milions
d’ingressos no financers, que això  representa un augment d’un
12,9%.

Passam a la secció 32 que registra l’aportació que el Govern
fa als ens territorials. Recull precisament els traspassos de fons
que el Govern realitza als consells insulars partint de l’aplicació
de la Llei 3/2014, de sistema de finançament definitiu dels
consells insulars, que per a l’any 2018... i a més a més s’hi
suma la liquidació corresponent a l’any 2016. El pressupost
d’aquesta secció és de 361 milions d’euros, un 10,5 més que a
l’any 2017, un increment superior al de l’any passat que va ser
d’un 9% i també superior a l’increment general del pressupost
que té la comunitat autònoma.

En aquest apartat del pressupost vull destacar que els
consells insulars reben en forma de doblers, en forma de diners
la major consideració de lleialtat institucional per part del
Govern. El Govern fomenta l’autonomia de gestió de cada
consell. Al càlcul desglossat per illes aquesta secció 32 aportarà
a Mallorca 250,6 milions d’euros que són gairebé 22 milions
més que a l’any 2017; per a Menorca són 47,2 milions d’euros
i això són 4 milions més que l’any passat; Eivissa podrà
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disposar de 54,3 milions d’euros i són 5,3 milions més que
l’any passat; i Formentera rebrà 6,8 milions d’euros i això són
800.000 euros més que l’any passat, l’any passat és el present,
el 2017.

Cal destacar -com he dit a l’inici d’aquesta secció- que les
xifres de cada consell inclouen les liquidacions respectives del
pressupostos de l’any 2016, així com ho dicta la Llei 3/2014.
En aquest cas les liquidacions sumen un total de 6 milions
d’euros i es reparteixen de la següent manera: 4,2 milions per
a Mallorca; 765.000 euros per a Menorca; 865.000 euros per
a Eivissa, i 113.000 euros per a Formentera.

Arribam a la secció 34 que inclou les despeses que la
comunitat autònoma ha d’afrontar en temes de deute públic.
Aquesta partida repunta a l’any 2018 fins a 1.020 milions
d’euros, un 7,5 més que en 2017, bàsicament impulsada pel
creixement dels passius financers d’un 7,98%, l’apartat que
reflecteix les amortitzacions pures i dures del deute que aquesta
comunitat ha d’afrontar a l’any 2018 òbviament pel deute
contret en els anys passats. Les despeses financeres segueixen
baixant un 12,4% menys que l’any passat fins al 107,2 milions
d’euros, bàsicament per l’abaratiment del cost dels crèdits i la
renegociació d’algunes operacions realitzades des de la
Direcció General del Tresor.

 Els actius financers, per contra, pugen en una partida que
inclouen els préstecs reintegrables que el Govern preveu
aportar a empreses públiques o empreses del sector públic
instrumental i també per la societat de garantia recíproca ISBA
per al manteniment de la seva activitat.

No podem deixar d’expressar la importància que té el pes
del deute dins el pressupost de la comunitat autònoma que es
manté al voltant d’un 20%, 1.000 milions d’euros dels 5.000
dels comptes públics. És una qüestió de primera magnitud i el
Govern n’és conscient. És per això que la progressiva reducció
del dèficit que el 2017 quedarà molt probablement molt prop
del zero per cent incideix en l’estabilització del deute, un fet
que es pot constatar en termes relatius comprovant que des de
l’any 2015 ja no se supera el 31% del deute global.

Avui estic en condicions d’avançar-los que en els dos
darrers trimestres de l’any es produirà una reducció del deute
en termes absoluts respecte de la darrera dada que ara tenim
que deixarà el deute a finals de l’any 2017 en la quantitat de
8.800 milions d’euros, i el que és més important, aquesta xifra
estarà per sota del 30,1% que és el límit legal marcat pel
Consell de Política Fiscal i Financera en compliment del Pla
d’estabilitat. Per tant, parlam d’un deute públic a les Illes
Balears a finals de l’exercici 2017 del 29,6% en termes de PIB.

Aquesta tendència de reducció del deute serà més
accentuada el 2018 ja que les nostres previsions ja indiquen
que en termes relatius podrem tancar l’any per sota del 29% del
PIB, i el que és més important: el deute també podrà baixar en
termes absoluts al final de 2018 per primer cop en deu anys a
Balears .

La gestió del Govern permet dibuixar una clara línia
descendent del deute, però a un ritme lent, una visió compartida
per l’anàlisi de l’AIReF que d’acord amb les seves simulacions

no preveu que Balears pugui eixugar el deute públic fins a l’any
2040. Per tant, és necessari que trobem solucions a aquesta
demanda. El Govern ha plantejat de manera clara la
reestructuració del deute. Reivindicam la compensació per
l’infrafinançament històric de les Illes Balears a causa de la
dotació insuficient de partides rebudes com a contrapartida en
les competències assumides en matèria de sanitat i educació des
de l’any 2002; un infrafinançament que hem quantificat en
5.000 milions d’euros generat des de 2002 i respecte d’això
també pren especial importància allò que ja els he dit a l’inici
de la meva intervenció sobre el nou sistema de finançament
autonòmic que surti de les negociacions del Consell de Política
Fiscal i Financera, una reforma a la línia... que defensa el
Govern que permeti una major autonomia fiscal per assumir la
gestió en clau balear d’una part més apreciada per als ingressos
que es generen a les Illes.

Passam a la secció 36, serveis comuns de personal, en
despeses de personal no recollides dins els diferents capítols 1
de les diferents conselleries. En aquest cas aquesta secció
s’incrementa un 8,3% fins a 37,9 milions per preveure
l’increment salarial de la funció pública de la comunitat si
finalment entra en vigor el pressupost general de l’Estat l’any
2018 amb un anunciada pujada d’un 1,5%. És un fons que
s’activarà amb caràcter rotatiu a 1 de gener, però només es
podrà aplicar realment si s’arriba a un acord per aprovar els
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018.

Pel que fa a l’Agència Tributària de les Illes Balears la
dotació econòmica per a l’any 2018 serà de 10,4 milions
d’euros, un 0,56% més que el 2017. L’Agència Tributària és un
ens que depèn orgànicament de la Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques i que gestiona la recaptació dels
tributs cedits i propis a la comunitat autònoma i alguns tributs
locals segons els convenis als quals arriba amb alguns
ajuntaments. L’alliberament de gran part de les despeses
financeres que suportava l’Agència Tributària permet millorar
la cobertura de despeses ordinàries de funcionament i reforçar
la feina de la Inspecció Tributària.

El 2018 s’iniciarà el tercer exercici de pla de lluita contra
el frau fiscal 2016-2020, per al qual el reforç de l’activitat
inspectora és imprescindible per augmentar la capacitat de
detecció de frau, especialment en el pagament de tributs com
són el de transmissions patrimonials o l’impost sobre turisme
sostenible. En aquest respecte vull destacar, per una banda, les
actuacions coordinades amb la Inspecció de la Conselleria de
Turisme per aflorar habitatges il·legalment arrendats sota la
fórmula d’allotjament de vacances, i que a més eludien el
pagament de l’impost; i en matèria d’impost de transmissions
patrimonials cal també destacar la recent operació conjunta
amb la Guàrdia Civil que ha servit per destapar un frau en
matèria de compravenda de vehicles que incloïa també frau en
la liquidació d’aquest impost. Accions com aquestes s’haurien
d’anar practicant, s’haurien de seguir practicant l’any 2018 des
de l’Agència Tributària.

Arribam ara la secció 78, la que inclou el pressupost de
l’Escola Balear d’Administració Pública. Per a l’any 2018
arriba als 3,8 milions d’euros, amb una apreciable pujada d’un
19,5% respecte de l’any anterior. Aquest pressupost té per
objecte dotar amb garanties l’ens del Govern que ha de tutelar
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el desenvolupament de les oposicions de la comunitat
autònoma que es realitzaran durant l’any 2018, que recentment
hem aprovat o hem convocat, per un total de 395 places entre
torn lliure i promoció interna, en el cas de serveis generals de
la comunitat autònoma, una convocatòria d’oposicions
llargament esperada, que no té precedents en els deu darrers
anys, i que servirà en primer terme per iniciar el procés de
regularització de l’interinatge a la funció pública de
l’administració autonòmica. Com sabem perfectament anys
enrere sense oposicions han cronificat places interines en llocs
estructurals; ara aquesta tendència començarà a canviar tant a
serveis generals com a educació i a salut, amb l’aprovació de
convocatòria de prop de 8.000 places fixes de carrera. Les 395
de serveis generals s’han gestionat a través de l’EBAP, que
òbviament mantendrà tots els programes formatius habituals
per als funcionaris. L’augment previsible d’activitat ha
provocat que les partides dels diferents capítols del pressupost
2018 de l’EBAP també evolucionassin a l’alça; destaca en
concret l’augment del 25,9% en matèria de personal que donarà
cobertura als procediments de selecció i provisió tant de les
oposicions de la comunitat autònoma com de processos
extraordinaris de provisió de places de policia local als
diferents cossos de Balears. Altres capítols també
s’incrementaran per partides relacionades amb l’organització
d’oposicions, així com els diferents programes formatius
habituals que fa l’EBAP. 

Entenem que l’EBAP ha de tornar a ser allò que va ser en
un temps, quan les convocatòries d’oposicions eren una cita
habitual per a les persones que pretenien treballar com a
empleat públic de la comunitat autònoma, un centre preparat i
coordinat per dur a terme unes proves en condicions. Per cert,
el període d’inscripció per a aquestes oposicions als serveis
generals de la comunitat autònoma està obert, i el termini
d’inscripció s’acaba el proper divendres de la setmana que ve,
dia 17 de novembre.

Aquesta és, en resum, la descripció del pressupost de la
comunitat autònoma pel que pertoca a les seccions que afecten
la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques. Un pic
més vull destacar la importància de ser lleials a l’esperit dels
acords de governabilitat, que és el full de ruta d’aquesta
legislatura. Poder disposar d’un pressupost aprovat en temps i
forma permet la realització de totes i cadascuna de les
polítiques de canvi que impulsam a Balears, iniciatives que
responen amb urgència a les necessitats que ens expressen els
ciutadans i que permeten que aconseguim el nostre principal
objectiu de millorar les condicions de vida de tota la societat.

Esper, a partir d’ara, respondre els dubtes o les aportacions
que pugueu fer els diputats i les diputades.

EL SR. PRESIDENT:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps màxim
de 45 minuts per tal que els grups parlamentaris puguin
preparar la formulació de preguntes o observacions, per la qual
cosa es demana als portaveus si volen una suspensió de la
sessió o si podem continuar.

Continuam, 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 totes les preguntes o observacions formulades, o bé
contestar individualment després de la intervenció de cada
portaveu. 

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Benvinguda, Sra. Consellera; benvingut també el seu equip, i,
bé, qui sent la seva novel·la que ens ha vingut a llegir avui aquí
crec que tothom podria estar encantat, realment un país de las
maravillas... Però, clar, aquesta història que vostè ens conta,
que no dic que no sigui certa, però també és cert que açò amaga
algunes qüestions que ara seguidament detallaré.

És a dir, vostè ha tingut la gran sort, tot i que a principi de
legislatura deia que li havia tocat una tempesta perfecta, ha
tingut la gran sort que li ha tocat una època de vaques grasses.
Vostè gestiona 1.000 milions d’euros més que es gestionava a
l’anterior legislatura. Per tant vostè té molts més doblers per
poder gestionar aquest govern, i per tant és lògic que les
partides es vegin augmentades, res més faltaria; és que res més
faltaria que no s’augmentessin les partides d’educació o de
sanitat, etc. Per tant en aquest sentit vostè gestiona 1.000
milions d’euros més i per tant lògicament té un pressupost molt
més gran. Efectivament, vostè ho deia, són 5.009 milions
d’euros, un pressupost històric, mai aquesta comunitat
autònoma no havia gestionat tants de doblers. I en aquesta
qüestió nosaltres li ho hem de dir: estam profundament
satisfets, estam contents que aquesta comunitat autònoma pugui
gestionar 5.009 milions d’euros, faltaria més, perquè a més en
certa manera ens sentim corresponsables que avui tinguem
aquesta situació de bonança econòmica, i (...) que vam haver de
patir molt de sofriment i molts de sacrificis l’anterior legislatura
perquè avui vostès puguin gaudir d’aquesta bonança econòmica
i d’aquests pressupostos tan generosos. Per tant els esforços
fets l’anterior legislatura, les reformes estructurals que es van
fer l’anterior legislatura, ens han duit avui a tenir uns
pressupostos, com deia la consellera, històrics.

Però aquí m’agradaria posar damunt la taula dues qüestions
importants. Una de les primeres qüestions que m’agradaria
plantejar és que açò està molt bé, és a dir, tenim una situació de
bonança, perfecte, però la qüestió és veure com es gestiona
aquesta bonança, com es gestiona aquesta abundància, i des del
nostre punt de vista no s’està gestionant el millor que s’hauria
de gestionar, i no sé si recorden vostès la història de Josep, el
fill de Jacob; Josep va arribar a ser virrei d’Egipte, i va ser
virrei d’Egipte perquè va interpretar els somnis del faraó, o el
faraó d’aquella època va tenir un somni que era que apareixien
del riu Nil set vaques grasses, i després n’apareixien set de
magres que es menjaven les grasses, i aquelles vaques magres
que es menjaven les grasses continuaven estant magres. Bé,
aquesta interpretació, aquest somni que va interpretar en Josep
i que li va valer ser nomenat després virrei era la interpretació
que venien set anys de bones collites i després venien set anys
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de sequera. I quin consell va donar en Josep?, va donar el
consell següent, és a dir, escoltin, quan hi hagi les vaques
grasses, quan hi hagi els set anys de bones collites, guardin-ne
per poder passar els set anys dolents, i aquest consell tan
senzill, de tant de sentit comú, és el que crec que el Govern
hauria de practicar en aquesta legislatura, en aquesta legislatura
de vaques grasses, en aquesta legislatura d’abundància, però no
ho fa. 

No només no ho fa, sinó que, tot i que hi ha unes
restriccions que vénen de Madrid, i benvingudes que venguin
aquestes restriccions, ells voldrien gastar més; els posa la regla
de despesa i no estan contents amb la regla de despesa, ells
voldria gastar encara més. Jo crec que aquesta política de voler
gastar per gastar i gastar més encara del que es permet crec que
és equivocada, perquè -i ja m’ho explicarà la consellera- vostè
deia que el 2018 podíem acabar amb un endeutament inferior
al que hem començat, però, bé, els pressupostos, si no ho he
llegit malament, diuen que podríem acabar amb 61 milions més
de deute, si no ho he llegit malament. Per tant ja ens ho
explicarà, a veure si realment és així o si realment no és així.
Però, clar, a pesar de la regla de despesa, segons el que posa el
text articulat, vostès podrien acabar amb 61 milions més de
deute. Per què?, perquè vostès enguany, a pesar de tot, a pesar
de la regla de despesa, continuaran gastant per sobre del que
ingressen. Açò és una qüestió que jo voldria deixar molt clara,
és a dir, vostès no estan aprofitant els anys bons per poder
resistir un cicle econòmic advers que vindrà sense cap tipus de
dubte. Però clar, com que nosaltres governam quatre anys, els
que venguin després ja ho aclariran, com va passar en el segon
pacte de progrés, ja ho aclarirà el Partit Popular. I,
efectivament, ho vam arreglar i bé que ha anat i ara estam
veient els resultats i els fruits d’aquella època.

Hi ha també una altra qüestió que m’agradaria plantejar i és
que no només ens hem de fixar en el pressupost, que sí, sinó -i
açò és el més important- en l’execució d’aquests pressuposts.
Perquè molt ens temem que els pressuposts que aprovarem i els
pressuposts que ja hem aprovat, no s’estan executant al ritme
que s’haurien d’executar. I no m’estranya, per tant, que el mes
d’agost hi hagi un superàvit de 300 milions d’euros, no
m’estranya, perquè, clar, si vostès no executen el pressupost
que toca executar, lògicament després no és rar que tenguin
superàvit. És que possiblement el 2017 puguin acabar amb
superàvit, però no per una bona gestió seva, no, no, no, perquè
no estan executant el pressupost que vostès havien aprovat, i
aquesta és la qüestió. 

Nosaltres vam demanar fa un mes -que encara no ho tenim
que jo sàpiga-, vam demanar l’execució del pressupost
d’ingressos fins a final de setembre, l’execució del pressupost
de despesa fins a finals de setembre a nivell de centres gestors,
a nivell de subconceptes, etc., tot açò ho hem demanat, encara
no ho tenim, ens agradaria poder-ho tenir de cara als
pressuposts, als debats de pressuposts, perquè veuríem si aquell
pressupost que s’aprova realment s’executa o no. Perquè ja dic,
la por que tenim és que aquests pressuposts s’aproven, molt bé,
molt contents, molt feliços, tothom aplaudeix, però després a
l’hora d’executar-los no hi ha ningú.

Una altra qüestió. Vostè deia que hi havia hagut en els
pressuposts un alt nivell de consens amb els partits que donen

suport al Govern, i ho hem de reconèixer. I ho hem de
reconèixer, hem de reconèixer que vostè té una gran habilitat a
l’hora de negociar els pressuposts amb els grups que li donen
suport. Vostè és hàbil, també és cert que li ha ajudat que a
Podemos hagi guanyat diguem la branca dòcil, la branca blana
del partit. I en aquesta branca blana del partit de Podemos vostè
els ha mostrat un parell de mirallets, un poc de bijuteria
barata...

(Remor de veus)

... i bé, els ha convençut, els ha convençut. L’any passat va ser
el gran pacte per reduir el 70% dels barracons i a dia d’avui
tenim més barracons que mai, però ja li va anar bé, ja li va
servir per negociar aquells pressuposts. I enguany, hem
negociat una oficina de l’habitatge buit i estan encantats, els de
Podemos estan encantats amb l’oficina d’habitatge buit. 

Per tant, enhorabona, Sra. Consellera, perquè ja té aprovats
aquests pressuposts. I enhorabona per la seva capacitat
negociadora, sobretot amb Podemos que semblaven... però bé,
també és ver que ara hi ha branca blana que és la que ara
dirigeix el partit.

Per tant, és que a més a més vostè ha aconseguit no només
aprovar els pressuposts, sinó que ha aconseguit el silenci de
Podemos en moltes qüestions. Per exemple, el cas de nepotisme
a la Conselleria de Salut, o que no diguin res sobre les darreres
imputacions. És a dir, jo crec que ha estat brillant, Sra.
Consellera, ha estat brillant!

Però clar, vostè ha pactat amb Podemos, podent pactar amb
el Partit Popular. Vostè s’ha estimat més pactar amb la
radicalitat, pactar amb els extrems i no pactar amb la centralitat
del Partit Popular. I només li demanàvem un pacte fiscal,
només li demanàvem reduir la imposició, era senzill!, pactada,
és a dir, no imposant nosaltres el que volem davallar i tal,
pactada. Perquè escolti, la política fiscal d’aquest govern ens ha
duit a tenir la pressió fiscal més alta d’Espanya. I açò ho diu un
estudi elaborat per Students of Liberty i publicat a Libre
mercado. Miri, la comunitat autònoma de Balears té la pressió
fiscal més alta d’Espanya, amb un 40,48% de la renda, seguida
d’Astúries amb un 40,34 i  Extremadura amb un 40,24. Escolti,
les comunitats governades pel Partit Socialista són les que
tenen la pressió fiscal més alta d’Espanya, la mitjana espanyola
és del 38,7%. Per tant, a Balears és allà on dedicam el major
percentatge de la nostra renda a pagar impostos.

Però clar, si ara vostès tenen més ingressos que no poden
gastar, perquè la regla de despesa ho impedeix, quin problema
tenen en davallar els impostos? Quin problema tenen en
davallar els impostos? Perquè al final no s’ho podran gastar,
que és el que vostès volen, no s’ho podran gastar igual...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, ha d’anar acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

I som a la meitat, Sr. President. 

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 60 / 7 de novembre de 2017 1455

(Rialles)

Miri, només li diré una altra qüestió que per a nosaltres és
fonamental. Consideram -i ja per acabar el tema de la política
fiscal-, consideram un greu error, una imprudència majúscula
duplicar el tipus impositiu de l’impost de turisme sostenible. I
miri, només dos exemples que han sortit publicats recentment,
l’altre dia sortia publicat que els anglesos, a causa que la lliura
esterlina ha davallat el seu valor per mor del brexit, els
anglesos estan cercant destinacions més barates que no siguin
Balears, estan desviant anglesos per anar a una altra banda. Una
altra qüestió, Egipte, Turquia i Tunísia devaluaran la seva
moneda per fer més atractives les seves destinacions i, per tant,
perquè puguin anar a aquells països i no venir a Balears. Estam
posant pegues que vengui més gent aquí. Estam creant una
destinació poc competitiva, quan les altres destinacions estan
despertant i estan prenent mesures per atreure el turisme...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, vagi acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Entenem que açò és un error. 

I aquí acab, Sr. President. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Carlos Saura, per un temps de deu
minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. El Sr. Camps continua sent
tan radical, havent guanyat Bauzá o havent guanyat les
primàries el Sr. Company. Continua en la mateixa tònica de
sempre, però sempre amb moltes contradiccions, perquè al
principi el Govern era esclau de Podem, ara som nosaltres els
que som esclaus del Govern i en aquesta dialèctica amo-esclau
ens movem, pareix ser per al Partit Popular. I no es tracta
d’això, es tracta de manejar les discrepàncies d’una manera
crec que responsable i adequada en un pacte de diferents partits
que han d’arribar a acords. I entenc que no és l’estil del Partit
Popular i per això varen perdre 15 diputats la passada
legislatura i per això la gent els va posar al seu lloc un 24 de
maig de 2015.

Clar que gestionen molts més doblers, però és també gràcies
a aquesta política tributària que gestionen 5.009 milions
d’euros. I sense aquesta política tributària tindríem una sanitat
low cost, tindríem una educació low cost i uns serveis socials
low cost. I no una comunitat a la que aspiram, que sigui
realment high quality. I jo entenc aquesta reivindicació per part
del Partit Popular, una reivindicació totalment irresponsable,
veient que els seus amics, els hotelers, els grans hotelers, no
aturen de figurar a diferents papers, com són els Papers de
Panamà, o els Paradise Papers, en els quals hem vist a
l’empresa Barceló recentment. I és el que el portaveu econòmic
del Partit Popular aquí en aquesta mateixa comissió, va dir que

era bo, que estava bé, que era normal que la gent cerqués les
maneres de pagar manco impostos i pagar molt manco impostos
del que paga. Crec que no, crec que la majoria de gent paga el
que ha de pagar, crec que les classes socials amb més dificultats
econòmiques en aquesta comunitat autònoma no paguen
impostos, que vostès el que volen és una baixada d’impostos a
les grans fortunes i a un 3% de la població d’aquesta comunitat
autònoma i no aturen de fer demagògia i no aturen de fer
populisme amb aquesta qüestió.

I deia també el portaveu del Partit Popular que només
faltaria que no es gastessin tots aquests doblers si es tenen. Però
per un altre costat diu que s’està generant molt deute i que
hauríem d’aprofitar i estalviar doblers. A mi no em queda molt
clar què és allò que reivindica el Partit Popular. Jo el que crec
és que segur que el Partit Popular en una situació com aquesta
no faria, no gastaria aquests doblers en els serveis socials, en
l’educació i en la salut, perquè el Partit Popular ens té
acostumats a gestionar en la misèria i no a governar per a les
majories socials.

Nosaltres pensam, Sra. Consellera, que un increment del
6,4% en els temps que corren, quan hi ha comunitats
autònomes que no tenen aquest increment, és una bona millora
per a la despesa d’aquesta comunitat autònoma. També
consideram que una pujada de l’11% als consells insulars és
una política econòmica adequada en un temps on se’ns aplica
una regla de despesa totalment injusta i no només amb una
regla de despesa injusta sinó amb riscs d’intervencions per part
de l’Estat a diferents territoris, com ha estat el 155 a Catalunya,
però també avui hem sabut que hi ha un 155 contra Madrid,
contra qualsevol govern amb polítiques de canvi. Efectivament,
Sr. Pericay, jo sé que vostè dóna suport al Govern a nivell
estatal... i... sí...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... el sorprèn el pacte que té vostè amb el Partit Popular, amb el
partit més corrupte de la història d’Europa. 

Crec que en aquesta situació de risc en què ens trobam les
polítiques valentes, els territoris de resistència davant un estat
que fa autèntiques barbaritats amb l’autonomia territorial, amb
el pacte territorial que hi va haver el 78, són les polítiques que
s’han de desenvolupar per demostrar que sí que es poden fer
polítiques socials i per demostrar que els pactes progressistes
poden funcionar. 

Nosaltres estam molt contents d’haver arribat a un acord en
matèria, per exemple, d’habitatge incrementant un 33% les
polítiques d’habitatge, emprendre polítiques d’emergència
d'habitatge com és l’oficina de l’habitatge buit, com és la
compra de sòl per cedir a cooperatives o com és més
construcció d'HPO tant a Eivissa com a Palma principalment,
però també a altres indrets de les Illes Balears que estan en una
situació vertaderament preocupant, estam contents en aquesta
matèria. Estam contents que es pugui crear una empresa pública
d’energia i també amb l’increment de l’ITS que nosaltres, com
ja saben, ho incrementaríem tota la temporada, però almanco
hem arribat a l’acord d’incrementar el doble de l’import en
temporada alta i de deixar-ho igual en temporada baixa. També
tenim en compte aquesta modificació que es farà per tal de
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desenvolupar polítiques d’habitatge amb una qüestió
col·lateral, el turisme, que és el problema de l’habitatge.

Pensam que l’augment de capitalitat és correcte, pensam
que podríem arribar a un acord d’incrementar un poquet més
aquesta quantitat. En tot cas, davant d’un estat que no creu en
les autonomies, que no creu en les comunitats autònomes,
davant d’un estat que no ens garantirà un sistema de
finançament adequat per a la nostra comunitat autònoma, que
esperem que el REB, el Règim Especial de les Illes Balears,
vagi bé, però que el sistema de finançament no tindrem bones
notícies al respecte, davant això necessitam un govern valent
que pugui invertir en les polítiques progressistes en què creu la
majoria parlamentària d’aquesta cambra.

Per això, i per seguir en un clima de consens que crec que
ens mereixen tots els partits de la majoria, donam suport a
aquest projecte de pressuposts. Sí que creim que hi ha petites
consideracions o petites modificacions que podrem fer, però les
prioritats crec que estan clares i que van en la bona línia. Així
que després li mencionaré un parell de temes més a la meva
segona intervenció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Sr. Antoni Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies, president. Gràcies, consellera, i al seu equip per
ser aquí i per exposar-nos un poc les línies principals de les
seccions del pressupost que afecten la Conselleria d’Hisenda. 

És clar que l’oposició en aquest parlament, representada pel
Partit Popular, es queda fora de discurs en tema pressupostari,
si varen començar parlant de les set plagues que no compliríem
el dèficit, que no pagaríem als proveïdors, que el deute seguiria
disparat, ara hem passat a parlar d’Egipte i de... vull dir, jo crec
que l’oposició en aquest cas ha quedat ja totalment fora discurs,
ara han de fer referència a l’execució pressupostària i
l’execució pressupostària evidentment mai no és del cent per
cent, a l’execució pressupostària sempre hi ha un percentatge,
i això és sempre, no serà ara ni, ni... ni ha estat mai el cent per
cent ni serà mai el cent per cent, evidentment sempre hi ha
qualque servei que queda a l’aire i qualque servei que es passa.

Crec que aquests pressuposts van en la bona direcció. Jo sí
que li volia també demanar un aclariment respecte del deute
perquè evidentment nosaltres només tenim unes... així en les
dades generals a què feia referència el Sr. Camps a l’apartat
d’ingressos, diguem, els passius financers tot i baixar són de
947 milions i els passius financers de despeses són de 872, però
entenc que dins de l’apartat de despeses hi deu haver
l’amortització del deute públic del sector públic que no deu
estar inclòs aquí i si ens pogués donar les dades per tenir les
dades completes de quina ha estat l’amortització de deute
públic dins el sector públic enguany i quina serà dins 2018, si
té la dada. 

Respecte dels ingressos crec que estam aconseguint amb la
política fiscal que es va aprovar a principis de legislatura, estam
aconseguint aproximar-nos més als estàndards europeus del que
és recaptació amb relació al producte interior brut. Crec que
això és un dels problemes que en general hi ha a Espanya que
és aquest baix nivell de recaptació del que és en percentatge
sobre el que és el producte interior brut. I aquests darrers anys
que l’economia ha crescut de forma important, però els
ingressos han crescut uns percentatges més grans respecte dels
percentatges de pujada del PIB, per tant, ens aproximam més
als estàndards europeus en qüestió de recaptació de tributs en
relació amb el PIB. 

I un aclariment que li faig al Sr. Camps, els ajustos
d’ingressos a la baixa també baixen la regla de despesa, per
tant, si ara aprovàssim una rebaixa d’imposts per valor de 100
milions d’euros, hauríem de rebaixar la regla de despesa en 100
milions d’euros. Això és així, vull dir, la regla de despesa té
aquestes coses perverses que si un impost està funcionant més
del que pensaves, però si l’ajustes a la baixa també ajustes la
regla de despesa a la baixa. 

Després també un aclariment respecte d’aquest tema de la
regla de despesa que volia demanar. Ha comentat la consellera
que hi ha 6 milions d’euros de la partida de la secció de
transferències als consells insulars, hi ha 6 milions d’euros que
corresponen a la liquidació del sistema de finançament dels
consells insulars de 2016, i he entès que aquests 6 milions estan
dins la partida pressupostària del pressupost, el meu dubte és si
aquests 6 milions d’euros si és per llei o si és per normativa que
han de ser pressupostaris o si no és necessari, ho dic perquè
amb la liquidació del sistema de finançament de 2016 si ens
han de computar o no dins el pressupost a efectes de la regla...
precisament de la regla de despesa perquè sinó tal vegada són
6 milions d’euros que es podrien emprar per a altres finalitats. 

Respecte de l’impost turístic nosaltres creim que és una
aposta important d’aquest govern que s’ha demostrat que no té
un efecte sobre la demanda i un efecte en tot cas anecdòtic en
comparació amb les pujades de preu que ha experimentat el
sector. Per tant, no creim que suposi cap problema i per això
donam suport també aquesta pujada.

També vull destacar que l’augment de despesa que s’ha
produït en aquest cas a les assignacions a les quals feim
referència... la consellera ha dit més de la meitat, però jo crec
que és entorn a un 66%, 70% és destinat a ajuntaments. És a
dir, aquest govern evidentment té els seus programes i
augmenta les seves despeses, però també té molt en compte no
només els consells insulars en el sistema de finançament dels
consells insulars, sinó també ha tengut molt present
l’Ajuntament de Palma i tots els ajuntaments en destinar una
part important també en aquest cas de la part principal, diguem,
de l’augment d’aquesta conselleria va destinat a millorar la
dotació dels ajuntaments, de tots els ajuntaments de les Balears
i de l’Ajuntament de Palma en particular.

I res més, gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula l’Hble. Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Bé, he de dir que he arribat quatre
minuts tard, que substituesc Josep Melià en aquesta comissió.
En principi no havia de venir jo i, per tant, seré breu, de totes
maneres nosaltres anam analitzant i estudiant els pressuposts
que se’ns varen lliurar. 

Ja diguérem l’any passat -i passa el mateix aquest any- que
són uns pressuposts extensius, els més elevats de la història
d’aquestes illes com molt bé ha dit vostè, però també volem
realçar que amb aquests pressuposts manté una pressió fiscal
amb què des del nostre grup parlamentari no hi estam massa
d’acord, de la mateixa manera que no estam d’acord en
l’increment de la taxa turística que es vol fer per a aquest any
2018 sense que s’hagi bàsicament instaurada i assegurada,
perquè amb aquesta taxa també sembla que s’arregla tot i
realment hauríem de mirar cap a Madrid i mirar que ens
vengués un finançament per no haver d’aplicar aquest tipus de
taxes.

Hi ha un 20% d’aquests pressuposts que han de pagar deute,
també s’ha dit, un deute que és molt mal de fer que se suporti
des d’aquesta comunitat, són molts de doblers i també creim
que s’hauria d’intentar renegociar perquè... així i tot sembla
que s’incrementarà aquest deute dins aquest pressupost de 2018
i tampoc no ho trobam el més adient.

Volem dir que veim positiu l’increment en general a les
partides, perquè aquesta pujada de pressuposts pugen a totes les
seccions, però ho veim positiu sobretot en salut, educació i en
serveis socials en particular. 

També trobam molt important que s’hagi incrementat el
Fons de cooperació municipal. És bàsic per als ajuntaments,
tots els ajuntaments necessiten de la col·laboració del Govern
perquè sabem que són els que tenen... són els que estan al
capdavant, davant els ciutadans i són els que al dia a dia estan
devora i necessiten ajudar i fer accions de cara als ciutadans i,
per tant, no només és bo que s’hagin augmentat, sinó que
hagués anat bé que s’haguessin pogut augmentar encara més.

Res, nosaltres... he de dir que estudiarem els pressuposts
escoltant les diferents compareixences, escoltam els diferents
municipis i escoltam els diferents col·lectius i a partir d’aquí
farem les aportacions que trobem més adients per tal de
millorar des de la nostra visió els pressuposts per a aquesta
comunitat dins el 2018.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula
l’Hble. Sra. Patrícia Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

 Gràcies, Sr. President. Benvinguda, Sra. Consellera, i el
seu equip, gràcies per les seves explicacions. El nostre grup sí
que vol mostrar la seva satisfacció per les xifres que ha
presentat en aquest pressupost, ens interessa i ens agrada aquest
viratge clar cap a les polítiques socials i educatives. Destacam
entre altres coses evidentment l’augment del finançament als
consells, per a nosaltres és molt important. 

Jo seré molt breu avui, només un petit incís, jo és que
escoltar el Sr. Camps és... no ho sé, és... és com escoltar un
conte de por, amb molts de mals auguris. Al primer pressupost
-el Sr. Reus ja n’ha fet comentari- va fer un vaticinis
apocalíptics que em sembla, Sr. Camps, que haurà de
reconèixer que es va equivocar una mica i de fet, fins i tot és
una experiència paranormal escoltar les seves lliçons
econòmiques que jo crec que ho hem de dir, eh?, que parlés una
mica amb el Sr. Montoro i el deute d’aquest país, no?, del cent
per cent sobre el PIB.

Sra. Cladera, jo només tenc una qüestió que m’agradaria
que especifiqués, si no estic equivocada, crec que no hi ha fet
menció i és el tema de les desgravacions fiscals per als
estudiants que surten de l’illa, que especifiqués una miqueta
més.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Xavier
Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Consellera, benvinguda, també a tot el
seu equip, bé, jo no faig comptes fer cap reflexió general entre
altres coses perquè a pesar que vostè sí que l’ha fet avui la
vàrem fer ja al debat de pressuposts i crec que no té molt de
sentit reiterar-la.

Tampoc no dispòs de cap paràbola que sigui equiparable a
la que ens hagi pogut avui treure el Sr. Camps, per tant no
intentaré competir, ni de cap metàfora com la del Sr. Saura. Per
tant, en aquest terreny no hi entraré.

Volia dir-li bàsicament dues qüestions referides... o fer-li
dues preguntes i fer també un comentari o una consideració
referida sobretot a qüestions de la seva conselleria en concret.
Primer li diré que m’ha sorprès, vostè n’ha dit alguna cosa,
però m’agradaria que em pogués dir alguna cosa més,
l’augment de les despeses de personal a diferents... a la
secretaria mateix hi ha diferents direccions generals, en concret,
Secretaria General, Direcció General de Funció Pública i
Administracions Públiques, a la Direcció General de
Pressupostos i Finançament, Intervenció i també al sector
instrumental. M’agradaria que a la seva resposta em pogués
justificar un poc aquests augments a què són deguts.

L’altra cosa que li volia comentar té a veure sobretot... bé,
ho ha dit fa un moment la Sra. Sureda, jo també coincidesc amb
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satisfacció d’aquest augment del Fons de cooperació i
m’agradaria saber respecte de la transferència a Palma per la
Llei de capitalitat, també aquest augment, que també crec que
és positiu, si és un augment finalista, si està vinculat per tant a
determinats projectes o si és un augment simplement, si és una
transferència perquè l’Ajuntament de Palma en pugui disposar
segons com li sembli; i després també li demanaré, perquè crec
que altres vegades ja ha estat així, si hi ha altres elements al
pressupost que no deuen formar part de la seva conselleria,
però sí d’altres conselleries, de determinades transferències que
puguin interpretar-se també com un complement d’aquesta
transferència per mor de la Llei de capitalitat, si és que ho té
present aquí.

I res més, si em pot contestar aquestes preguntes li ho
agrairé.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sr.
Andreu Alcover, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, el primer de tot és donar la
benvinguda a la consellera i al seu equip. Jo, com que sempre
som el darrer, procuraré no repetir massa les reflexions ni les
preguntes, simplement dir que a nosaltres ens sembla un bon
pressupost, evidentment les polítiques socials marquen un
abans i un després de les polítiques que es duen sobretot a
anteriors legislatures, marquen la senda marcada pels acord
pels canvi. Per tant, ja ens semblen bé.

Només vull destacar una fita que per a nosaltres també torna
ser important, jo record que el Partit Popular criticava el
període mitjà de pagament fins que varen baixar molt el
període mitjà de pagament, després ja només va criticar el
deute que en termes absoluts no baixava, en termes relatius sí
que l’havíem baixat. Ara resulta que també el baixam en termes
absoluts, en fi, els arguments se li acaben, al Partit Popular, i
crec que la intervenció del Sr. Camps hagués estat bé acabar
amb el país de las maravillas; si hagués posat un punt després
d’el país de las maravillas ens haguéssim quedat tots
conformes.

Avui he llegit una cita que m’ha agradat d’Antonio
Machado, que deia que en aquest país de cada deu caps n’hi ha
nou que envesteixen i un que pensa. Vostè, consellera, crec que
pensa i ha quedat ben clar també qui envesteix, i a mi
m’agradaria recordar quins eren els vaticinis del mateix Sr.
Camps en els primers pressuposts, perquè..., i m’agrada repetir-
ho cada vegada que en tenc ocasió, perquè sembla que aquí ens
n’hem oblidat tots. En els primers pressuposts que va presentar
aquest govern, que evidentment incrementaven i ja apuntaven
al fi de les retallades, etc., etc., el vaticini del Sr. Camps era
que incrementaríem exponencialment el dèficit, el deute
cavalcaria una altra vegada, el període mitjà de pagament es
tornaria a desbocar, i evidentment hi hauria molt més atur. Res,
ni una paraula d’inèrcia, ni una. Clar, com que això no va
passar i tot va començar a anar bé, després varen pujar al carro
i varen dir que, en fi, que tot era fruit de la inèrcia.

Bé, a mi m’agradaria també apuntar una altra dada. Saben
quantes esmenes ha fet el Partit Popular per reduir el..., per
reduir despesa i també reduir el deute? És a dir, en els dos
pressuposts que s’han aprovat, quantes esmenes en el
pressupost ha fet per reduir despesa i dur-ho a amortització del
deute? No n’ha feta ni una!

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps...

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

El sostre de despesa no financera és un màxim; no vol dir
que s’hagi d’arribar a aquest límit, es pot aprovar un pressupost
amb un sostre inferior al sostre de despesa no financera, només
faltaria, només faltaria! No n’ha feta ni una. Per tant estam
parlant d’això. Avui el Sr. Camps n’ha dita una, que no sé si
tothom s’hi ha fixat però jo m’hi he fixat: ha criticat que volem
gastar moltíssim, ho ha dit, i un minut després ha criticat que no
executàvem massa pressupost! Qualcú ho pot entendre?, si
qualcú ho pot entendre ja m’ho explicarà, Sra. Consellera, ja
m’ho explicarà. És un cap que envesteix, no pensa, almanco en
aquesta reflexió ha envestit, no ha pensat. Ja m’ho explicarà,
perquè és una contradicció entre una afirmació i l’altra, i les ha
dit amb 30 segons de diferència, eh?, no és que hagués passat
del primer minut al minut número 9.

Parlar de radicalitat. Tal vegada parlar de radicalitat serà
complir els compromisos que vàrem adquirir no només quan
vàrem signar els acords pel canvi, que evidentment també, sinó
quan tots els partits que donam suport al Govern ens vàrem
presentar a les eleccions, perquè l’únic que vàrem reflectir en
els acords pel canvi eren els compromisos electorals que
havíem firmat per presentar-nos a les eleccions, això és l’únic.
I a canvi diu que la centralitat era fer el que el Partit Popular...,
bé, la significa, la simbolitza el Partit Popular. Vull recordar
que qui ha fet aquesta reflexió de la pressió fiscal és qui va
votar a favor del 97% de la pressió fiscal que tenim avui en dia
en aquesta comunitat, perquè la progressivitat que es va
aprovar, sobretot dins el primer any de legislatura, afectava el
3% de la població; al 90% restant no l’afectava la modificació
fiscal. Per tant qui critica ara la política fiscal va votar a favor
del 97% de la pressió fiscal d’aquesta comunitat.

I, per cert, quan cita determinades publicacions sobre la
pressió fiscal a mi m’agradaria posar-ho en dubte, perquè
segons les informacions que jo tenc, que evidentment són
d’altres bandes, nosaltres no lideram la pressió fiscal; és més,
hi ha comunitats del PP que són -i ho vaig dir en el debat de la
comunitat de l’altre dia- que ens superen en pressió fiscal, per
exemple Múrcia, que les darreres legislatures ha estat
governada pel Partit Popular, i ara pel Partit Popular i
Ciutadans, i ens supera en pressió fiscal. Clar, vostè sempre
posa l’exemple de Madrid, que és la capitalitat, que
evidentment té unes connotacions bastant diferents, i, clar, no
és comparable, evidentment.

Per acabar m’agradaria fer dues o tres preguntes, també
molt clares. Com creu que pot afectar al pressupost el fet que
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l’Estat no aprovi el seu pressupost, i el fet que el Sr. Montoro
no hagi complit l’article 134 de la Constitució, que l’obliga,
tres mesos abans d’acabar l’any, a presentar un projecte de
pressuposts? A ningú no obliga a aprovar un pressupost, això
evidentment depèn de les majories, això no ens enganarem, no
seria la primera vegada que prorrogam un pressupost, en això
cap crítica ni una, però sí que la Constitució, a l’article 134,
l’obliga a presentar un projecte de pressupost; quins efectes
podrà tenir sobre el nostre pressupost el fet que l’Estat..., una,
o no l’aprovi, o l’aprovi no el gener o el febrer sinó el juliol o
l’agost, etc., etc., com ha passat enguany? 

Si el model de finançament creu que pot dur aparellada -és
una cosa que se m’ha ocorregut ara- una certa condonació del
deute, a veure si es podria lligar, a veure si hi hauria aquesta
opció, no ho sé, però com que veig que això està més en via
morta que accelerada, el tema del model de finançament,
sobretot perquè el Sr. Montoro..., bé, ja difícilment compliran
amb el compromís d’abans de final d’any presentar un model
de finançament, a veure si es podria lligar una cosa amb l’altra,
i si almanco no generassin totes les expectatives a les
comunitats autònomes sí que hi havia aquesta petició de
condonació, es podrien pal·liar ni que sigui parcialment
aquestes reivindicacions.

I, finalment, també en el tema del REIB, si s’aprovàs,
encara que sigui dins l’any que ve, també quins efectes -
entenem que tots positius- podria tenir dins aquest pressupost?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Contesta la Sra. Consellera. 

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

Gràcies, Sr. President. Bé, jo en primer lloc començaré
responent al Partit Popular. Vull fer un aclariment quant als
1.000 milions d’euros, perquè també forma part d’un discurs
fàcil que ha generat el Partit Popular. En primer lloc són 737
milions més de què es disposa de despesa no financera; hem
d’aclarir bé el que suposa l’increment real en tres anys que es
destina a polítiques públiques; el que es destina als capítols 1
a 7, que és on es poden fer polítiques i descartam el tema de la
despesa financera, que té un altre ritme i és un altre calaix del
pressupost, són 737 milions d’euros. Això és el que s’ha
incrementat el sostre i és un 20%, i evidentment estam
orgullosos com a govern d’haver fet i d’haver plasmat en els
pressupostos aquest increment de recursos, i evidentment ens
agradaria poder-ne disposar de molts més, ens agradaria tenir
un sistema de finançament més just, amb més recursos; ens
agradaria tenir una regla fiscal, una regla de despesa més
flexible i per tant poder aprofitar la millora econòmica,
traslladar-la als pressupostos amb més quantia perquè això és
més benestar per als ciutadans. 

Però independentment d’això sí que hem procurat fer
pressupostos que traslladin el màxim possible el creixement
econòmic, la bonança econòmica, a polítiques públiques, a

polítiques que repercuteixen en els ciutadans, en la millora de
vida dels ciutadans, i sobretot perquè tenim una prioritat molt
clara aquest govern i tots els partits que varen firmar els acords
pel canvi, que era defugir de l’època de retallades, tan mal
entesa, l’època d’austeritat tan mal entesa, que podríem dir que
fins i tot en alguns casos ha sortit molt cara a les finances
públiques; basta recordar les sentències per acomiadaments de
personal en el sector públic instrumental; la manca de
manteniment, que ara surt molt car, a l’hora de tornar a
reactivar la inversió pública i el manteniment, etc. Tota aquell
panorama que el PP va dibuixar durant la passada legislatura el
primer que tenia molt clar aquest govern és que en defugíem,
i per tant revertíem la millora econòmica, ja que es produïa
aquesta millora de cicle, evidentment la revertíem cap al
pressupost públic perquè és la forma d’arribar a tots els
ciutadans, és la millor manera de redistribuir riquesa emprar els
pressuposts públics per a això.

Per això evidentment el pressupost és un tema de prioritats.
El Partit Popular segurament hauria amortitzat deute d’una
forma galopant en aquesta circumstància de cicle econòmic, i
un govern d’esquerres prioritza revertir aquesta millora
econòmica en el benestar dels ciutadans, recuperant els serveis
públics, com he dit, tan malmenats la passada legislatura, i
vostès mateixos entren en contradicció perquè demanen -i
m’imagín que també ho veurem a les esmenes- demanen més
recursos en educació, en salut també els demanaran, o ho
faran..., vull dir... Així i tot troben que en algunes àrees és
insuficient.

Bé, dit això són 737 milions d’euros, i això són dades
objectives que podem contrastar i podem demostrar, que s’ha
incrementat la despesa no financera, i aquesta despesa, on ha
anat? Evidentment, descartant la despesa financera, que du el
seu ritme, la despesa financera marca el seu ritme el Pla
d’estabilització i el que marca el ritme d’amortització que ja
estam fent, la despesa no financera, els 737 milions, han anat
525 a incrementar polítiques socials, això és més educació, més
salut, més polítiques socials, d’ocupació, habitatge, etc., 100
milions a polítiques de promoció econòmica i 100 milions a
incrementar el finançament als consells insulars. Això és com
ens surten aproximadament, evidentment faltaria quadrar
alguna xifra, però són els 737 milions més que hem disposat
aquesta legislatura en tres pressuposts i allà on el gruix s’ha
destinat a polítiques socials, és on s’ha incrementat més a
recuperar l’estat de benestar.

El pressupost és un tema de prioritats i jo ho dic sempre, en
un pressupost pots prioritzar recuperar benestar, redistribuir
riquesa, o pots decidir que les xifres, els bancs siguin el primer.
Nosaltres entenem que el deute es torna amb el ritme que marca
la senda fiscal, però que l’increment i la millora econòmica s’ha
de destinar a recuperar aquestes polítiques. I evidentment ens
agradaria tenir més recursos, però no per gastar o malgastar
com vostè vol vendre i vol fer veure amb la seva faula que ens
ha contat, no és per malgastar, precisament és per recuperar tot
allò que la passada legislatura es va descosir, perquè descosir
o destruir és molt fàcil, però tornar construir costa molt i encara
en alguns temes no hem pogut arribar al nivell d’abans de la
crisi. Per això ens rompem les banyes fent pressuposts que
recuperin al màxim possible o que aprofitin al màxim possible
tots els ingressos per arribar al nivell d’abans de la crisi. I en
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totes les àrees a poc a poc hi anam arribant. Evidentment
prioritzant les polítiques socials que són les que repercuteixen
en els ciutadans.

Per això criticam la regla de la despesa que vostè no critica.
Nosaltres sí que criticam que sigui tan estricta la seva aplicació,
perquè el Govern d’Espanya, que per legislació europea i per
estabilitat ha d’aplicar alguna regla de despesa, té opcions
d’aplicar-la d’una forma molt més flexible i no fer pagar tant
als ciutadans, via pressuposts públics, a armar serveis públics.
Perquè el que pretén, ja que no ho pot fer d’una manera ho fa
d’una altra, és destinar menys recursos a les polítiques
públiques i que, per tant, els ciutadans s’hi vegin perjudicats
d’alguna manera. Això està passant als ajuntaments, tenim
casos paradigmàtics, basta recorda el cas d’Alcúdia que tothom
ja coneix: un ajuntament amb menys de 40 milions d’euros de
pressuposts, en té quasi bé 60 al banc i no els pot emprar per
una regla de despesa.

També hem de dir allò que ha dit el diputat de MÉS per
Mallorca, Antoni Reus, que si a més baixam impostos, la regla
de despesa encara ens perjudicarà, que això és el que passa a
molts d’ajuntaments. Però bé, en tema d’impostos ja hi
entrarem.

En tema de deute, en primer lloc vull posar en valor que
vostè ja no ho diu i ha deixat d’insistir en el tema, la comunitat
autònoma està controlant el dèficit, en aquests darrers anys ha
anat reduint el dèficit. Enguany hi ha previsió..., l’any passat ja
no vàrem esgotar el dèficit que havia flexibilitzat el Govern
d’Espanya, enguany tampoc segurament no esgotarem el límit
de dèficit i tendim cap el superàvit. Això fa que evidentment
s’estabilitzi el deute. Això, més la millora econòmica i que el
PIB creix en termes relatius, el deute s’estabilitza, es redueix,
però a més a més també en termes absoluts. L’any que ve serà
el primer any que en termes absoluts baixarem el deute.

En donaré algunes dades. Enguany el deute acabarem amb
8.810 milions d’euros, això és el 29,6% del PIB, quan tenim un
límit autoritzat del 30,1%, que és el límit màxim establert pel
Pla d’estabilitat. L’any 2018 s’acabarà amb 8.805 milions
d’euros, això és un 28,4% del PIB, quan tenim autoritzat un
29,1% d’objectiu de dèficit. Aquí evidentment hi actua la regla
de la despesa, perquè tendríem si esgotéssim el límit de dèficit
i de deute permès, podríem acabar en 142 milions més de deute
i, per tant, en aquest sentit començam a reduir el deute en
termes absoluts l’any que ve.

Em demanava el diputat, ja que estic en el tema de deute,
me demanava les dades que apareixen. El sector públic
instrumental, el que es preveu amortitzar l’any que ve..., o sigui
a nivell sector CAIB, allò que és comunitat autònoma seria 872
milions d’euros, si afegim el sector públic instrumental hi
hauríem d’afegir 81,5 milions d’euros. Per tant, serien 953
milions d’euros de deute en total, d’amortització de deute de
tota la comunitat autònoma en el sector públic instrumental.

Bé, jo crec que sí s’ha de posar en valor que evidentment
prioritzam que els recursos vagin a polítiques socials, a
polítiques de recuperació econòmica, a polítiques de promoció,
però també en temes de deute feim els deures. Igual que vull
recordar que en temes de dèficit o en un indicador tan

important com és el període mitjà de pagament, que la
comunitat autònoma du 8 mesos en un període mitjà de
pagament, el termini que tardam en pagar els proveïdors, per
sota dels 30 dies. Això no havia passat mai en aquesta
comunitat autònoma, per tant, crec que és un indicador de bona
gestió i que al Partit Popular no li convé recordar-lo, però crec
que també és important posar en valor aquesta dada.

Quant allò que vostè deia del deute, li recordaré una dada,
ja que vostè ha parlat de vacas gordas i vacas flacas. Entre
l’any 2003 i l’any 2007, una època de bonança, la comunitat
autònoma va ser l’època en què va augmentar més el deute
públic. De fet va passar de 858 milions a 1.798 milions. Per
tant, el seu teorema no funciona, també a l’època de 2003-
2007, època del president Matas, aquesta comunitat va registrar
el major deute públic mai vist i que ara precisament és un dels
temes que arrossegam.

Bé, el tema que tant li agrada i que el Partit Popular ja ha
començat a fer campanya electoral i que fa propaganda
electoral, que és el tema dels impostos, perquè no es cansen de
dir que amb 1.000 milions més o que amb aquests pressuposts,
amb aquesta millora de cicle hauríem de baixar impostos. Jo
crec que -i ho vull dir molt clar-, això és purament propaganda
electoral que està fent el Partit Popular i que supòs que farà
d’aquí que acabi la legislatura i amb això pretén enganar tots
els ciutadans. I m’agradaria que tots els ciutadans ho
escoltessin bé, o que escoltessin bé de vostès què pretenen fer
amb aquesta baixada d’impostos, perquè no es tracta només de
baixar impostos, si baixam impostos, haurem de baixar serveis,
haurem de tancar hospitals, haurem de tancar escoles, haurem
d’acomiadar professors, haurem de tornar llevar drets als
funcionaris, a les persones. Què volen fer amb una retallada
d’impostos? 

Han de dir la veritat, no basta només dir una part del conte,
el conte l’han de contar complet. Si volen baixar impostos, han
de dir on deixam de gastar i, per tant, on retallam. I d’això
n’estam molt acostumats del Partit Popular. La passada
legislatura tota la ciutadania d’aquestes illes va quedar ben
impregnats de les retallades del Partit Popular. Per tant, han de
ser honestos, han de ser francs, no han d’enganar els ciutadans
en aquest sentit. Perquè està molt bé, qualsevol ciutadà
comprarà baixar impostos, però li han de dir també què li
llevaran, quins serveis llevaran, quins professors, com
empitjorarà el sistema educatiu, com empitjorarà el sistema de
salut, en quins termes canviaran els serveis públics d’aquesta
comunitat autònoma. Si no, no estan sent francs. Per tant, jo
vull que completin el discurs, sobretot a partir d’ara que serà el
vostre discurs a partir d’ara.

També vull dir, i això convé també recordar-ho, que
l’autonomia que té aquesta comunitat autònoma en tema
d’impostos és molt limitada. Manejam tres impostos cedits
importants, on tenim una certa capacitat normativa, que és la
que es va reformar en la reforma fiscal de l’any 2016, reforma
fiscal que ja hem explicat i ens hem cansat d’explicar, tot i que
no es vulgui entendre que afectava només a les rendes altes o
les herències més altes i que afectava un 3-4% de la població,
per tant, no afecta tota la població. Sí que es va mantenir la
pressió fiscal que hi havia per sota d’aquests límits i, per tant,
no hi ha una pujada de pressió fiscal aquesta legislatura que
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afecti a tota la ciutadania, el contrari, afecta només un 3% de la
ciutadania de les Illes Balears. També m’agradaria que amb
això fossin francs i sincers, no ho faran perquè no ho han fet en
tota la legislatura, fan demagògia en aquest sentit. Però no és
veritat que es fes una reforma fiscal que gravés a tothom i
tampoc no és veritat que aquesta comunitat autònoma té la
pressió fiscal més alta. Segons els estudis seriosos, objectius
que existeixen sobre el tema de la fiscalitat no som la comunitat
autònoma més alta i tenim molts d’exemples que en un altre
moment, per no allargar-me molt ara, li podria posar. Però per
exemple en impost de successions i donacions, herències entre
pares i fills, que és la més habitual que es dóna, som la
cinquena més barata. I entre nebots i oncles, o oncles i nebots,
mantenim la que va deixar feta el Sr. Bauzá, que ja la va
rebaixar, record que el Sr. Bauzá ja la va rebaixar i mantenim
aquesta rebaixa. Per tant, no hem fet una pressió fiscal més alta,
ni som la comunitat autònom amb la pressió fiscal més alta.

Quin és el seu model? El model del Partit Popular en tema
de fiscalitat? L’amnistia fiscal?, de la qual només es beneficien
uns quants? Això és el que m’agradaria que aclarissin als
ciutadans. O perdre 1.000 milions de l’ecotaxa que s’han
perdut des de l’any 2003 quan es va detreure, 1.000 milions
que ha deixat de recaptar aquesta comunitat autònoma? Saps
què són 1.000 milions per a la nostra comunitat autònoma?
Estam parlant d’un pressupost de 5.000 milions, figuri’s què
són 1.000 milions, quantes coses s’haurien pogut fer en aquesta
terra amb 1.000 milions de l’impost turístic.

Li recordaré el que va fer el Partit Popular la passada
legislatura. Va pujar tota una sèrie d’imposts que precisament
gravaven tothom igual, això vol dir que gravaven... la majoria
graven de forma indirecta i, per tant, gravaven fins i tot més les
classes mitjanes i baixes. Va pujar, i això convé que ho
recordem perquè sembla que s’han oblidat vostès, va pujar
l’impost de transmissions patrimonials, el va elevar fins al 10%,
estava en el 7, el va elevar al 10%. Va pujar l’impost d’actes
jurídics documentats un 20%. Va pujar el cànon de sanejament
un 10%. Va crear o va incrementar l’impost especial sobre
hidrocarburs, l’impost conegut com el cèntim sanitari. De
l’IRPF va llevar totes les deduccions fiscals possibles que es
podien detreure, que això són deduccions que van a determinats
col·lectius, també les va llevar. L’impost de patrimoni va fer un
circ, primer el va suprimir, després el va recuperar, després va
posar un mínim exempt. L’impost de successions entre oncles
i nebots va baixar un 20%, nosaltres en aquest cas el vàrem
mantenir. I a nivell estatal l’IVA turístic, el Partit Popular va
prometre un 4% de l’IVA turístic i el que va passar és que va
passar del 8 en què estava al 10%, per tant, també un impost
que grava tothom igual i per tant perjudica més encara si vol les
classes mitjanes i baixes, també les va perjudicar.

Per tant, això és el model del Partit Popular? Han de ser
francs i sincers, però sobretot el que trob que han d’acabar de
contar quan conten contes i conten històries als ciutadans és
què pensen fer amb aquesta retallada o amb aquesta baixada
d’impostos? És una baixada purament de propaganda electoral,
com fan sempre, quan vénen eleccions, propaganda electoral de
baixar impostos, i els és igual si perjudicam els ciutadans. Però
la política fiscal és per redistribuir riquesa i és molt important
què es fa amb la política fiscal i el que fa aquest govern és una
política dins el marge que té, que ja he contat quina era, és fer

una política fiscal redistributiva de forma que qui més té més
paga i amb aquests recursos es reparteixen a les polítiques
socials, a polítiques públiques que arriben precisament a
tothom. Per tant, d’aquesta manera es pretén que tothom tengui
un benestar, una qualitat de vida o un nivell de vida o un
benestar una qualitat molt millor o molt més igualitària entre
tots. 

Després hauríem de dir sobre l’impost turístic, evidentment
ja n’han parlat els diferents grups, és un tema que està molt
debatut, jo avui matí ho deia a una pregunta parlamentària, crec
que el Partit Popular s’hauria de llevar el complex amb
l’impost turístic, hauria d’acceptar d’una vegada la normalitat
que ha suposat la seva implantació, no ha causat gens de renou,
no ha causat cap problema, és un impost que està a moltes
destinacions turístiques, precisament no s’hauria d’haver detret
l’any 2003 que ja li he dit que són 1.000 milions d’euros que
hem perdut i és un impost redistributiu entre el turisme i el
nostre model principal d’economia o de riquesa que és el
turisme i els residents, el nostre entorn natural, el nostre
paisatge fins i tot el nostre model turístic perquè permet generar
inversions en ser finalista que millorin la qualitat del nostre
model turístic. Per tant, crec que és una eina molt ben pensada,
molt útil, redistributiva, de justícia social i que fa a la vegada,
permet, genera una palanca inversora amb molts de projectes
que repercuteixen en el nostre entorn social, econòmic i natural
que fa molt de bé a les nostres illes, tant als residents com als
turistes perquè els turistes també acaben aprofitant-se. 

És una fal·làcia que la pujada tant de l’impost turístic inicial
com la pujada acabin afectant la demanda. Jo diria que afecta
molt més la demanda la pujada de preus que han fet els
hotelers, que és important, o també la despesa mitjana del
turista ha anat augmentant aquests anys la qual cosa vol dir que
hi ha bons indicadors de rendibilitat també, que també milloren
els indicadors de rendibilitat del sector turístic. Per tant, hi ha
prou indicadors per veure que no afecta la demanda l’impost
turístic ni una pujada de l’impost turístic. Recordau que estam
en unes tarifes entre 2 i 4 euros, que són les tarifes en què es
mou l’entorn i, per tant, no és una pressió tampoc massa
elevada. També vull recordar que la paguen els turistes, no la
paguen els residents. Per tant, és un error dir que l’impost
turístic és més pressió fiscal per als ciutadans perquè no és així.

Després també és veritat que jo quan parlam de reforma...
quan parlam de pressió fiscal o de rebaixar els ingressos el que
hauríem de lluitar és reformar el sistema de finançament i que
Balears tengués els recursos que toca. En aquest cas si
tenguéssim prou recursos per finançar les polítiques socials,
d’educació, de sanitat, una política inversora suficient podríem
replantejar el model de fiscalitat. Aquest seria el moment de
poder-ho fer, però no hem arribat a aquest moment i tampoc no
veig al Partit Popular molt engrescat en una reforma, de
demandar una reforma del sistema de finançament precisament
al Govern que governa Espanya, que és el mateix Partit
Popular, que no compleix els terminis amb la reforma, enguany
no complirà el que havia dit que a final d’any, el Sr. Rajoy
havia dit que a final d’any tendríem la reforma del sistema de
finançament, així es va comprometre a la Conferència de
Presidents, i no duim aquest camí ni molt manco. Encara no
hem començat, no tenim una proposta a hores d’ara, a finals de
novembre o mitjans novembre no tenim una proposta del
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Govern d’Espanya, no hem iniciat negociació política amb les
comunitats autònomes i, per tant, sí que hi ha un escepticisme
per l’actitud que té el Govern d’Espanya amb relació a aquest
tema. 

I no em digui que això és culpa del Partit Socialista perquè
això és fer pilotes fora. Qui té la responsabilitat de fer una
proposta, després ja en parlaríem que fan la resta de partits, és
el Partit Popular. Per tant, aquí... això ja li ho he explicat altres
vegades.

Després m’havien demanat tema de capitalitat. Tema de
capitalitat, bé, perdonau. Sí, en tema de capitalitat hi ha 12,7 o
74 milions d’euros, hi ha uns recursos que vénen, que s’han de
fixar o que van destinats a projectes que s’han de fixar i s’han
de consensuar dins el Consell de Capitalitat, per tant, nosaltres
no coneixem aquests projectes als quals es destinaran, això es
decideix dins el Consell de Capitalitat on hi formen part
Govern i Ajuntament de Palma. Però que a part d’aquests 12,74
milions sí que vull dir que en diferents aportacions que fa el
Govern i el Consell de Mallorca s’arriba a donar compliment
als 30 milions d’euros que marca la Llei de capitalitat, uns són
projectes de l’Ajuntament de Palma, uns altres vénen per
aportacions que ja fa el Govern o el Consell Insular per a
diferents projectes que es fan en aquest sentit. Sí que vull
remarcar que en aquesta legislatura hi ha hagut un increment
important de la capitalitat i que s’han anat augmentant els
recursos que no siguin dins el marge dels 30 milions, sí que
s’han anat augmentant els recursos disponibles per finançar
aquests projectes que es decideixen dins el Consell de
Capitalitat i que cada any n’hi ha hagut més d’aquesta borsa per
poder decidir dins el Consell de Capitalitat. Això quant a
capitalitat. 

Després em demanaven sobre el capítol 1, l’increment,
l’increment que registrarà tant la Conselleria d’Hisenda com
totes les conselleries que podreu veure a les diferents
compareixences, el capítol 1 s’incrementa per diversos motius.
Per una banda, el principal és que l’any passat les conselleries
no tenien pressupostat l’1% que s’ha acabat pagant durant el
2017 perquè en el moment que la comunitat autònoma
presentava pressupostos no estaven aprovats el de l’Estat i, per
tant, no podíem aplicar cap pujada als funcionaris. Des del
moment que el mes de juliol es varen aprovar els pressuposts
sí que ja hi havia una clàusula en la nostra llei de pressuposts
que es podia pagar amb efecte retroactiu l’1%. Aquest 1% ara
forma part del pressupost inicial del 18, però el 17 no hi era,
per tant, ja hi ha un increment en aquest sentit a nivell
comparatiu. Depenent de la massa que té de funcionaris la
conselleria pesa més o menys aquest increment, evidentment
una conselleria com Educació o Salut on el capítol 1 és
important, bé, la quantitat de funcionaris o d’empleats públics
que hi ha pesa més o menys. I això passa amb totes les seccions
del pressupost. 

A part d’aquest tema hi ha que a la carrera professional, que
es va aprovar en diferents acords sindicals, s’aplica ja el cent
per cent l’any 2018 i això està repartit a les diferents
conselleries i, bé, al final això també té un impacte dins el
pressupost que es veu a l’hora d’incrementar el capítol 1, i per
això hi ha un augment. 

I a més a més, s’ha anat dotant, creant i dotant places a
diferents àmbits, depenent de les necessitats del servei o de...
bàsicament de la necessitat, millorar la funció pública és
millorar també en personal. Per tant, això fa que depenent del
lloc hi ha més places o menys dotades i també hi ha un petit
increment en aquest sentit. 

El que no està dotat a les conselleries sinó que està a una
altra secció que jo he explicat, a la secció 36, és el possible
increment de l’1,5% que es pugui produir si s’aproven els
pressuposts generals de l’Estat, si s’aproven, perquè en principi
ara s’hauran de prorrogar, ja no s’arriba a temps a gener, però
quan s’aprovin, en el cas que s’aprovin, amb efecte retroactiu
segurament es pagarà des de gener el que es va pactar, bé el
que es va pactar, el que es va dir que l’Estat faria en el moment
que estava a punt de presentar pressuposts és que hi hauria una
previsió de pujada d’un 1,5, i nosaltres hem fet també una
reserva en aquest sentit. 

Després em demanau sobre les desgravacions fiscals
d’estudiants fora de l’illa. Bé, és una desgravació per a estudis
superiors, o sigui, per als fills que estudien fora de l’illa,
sempre que sigui sortir de l’illa per a estudis superiors, que això
s’entén graus universitaris, formació professional de grau
superior, Escola Superior de Disseny, Escola Superior d’Arts
Dramàtiques. Això s’entén per estudis de grau superior. S’entén
quan s’ha de desplaçar fora de l’illa perquè no s’oferta dins la
mateixa illa, això vol dir anar-se’n des de Menorca a Barcelona
o Madrid, això també està inclòs, o quan hi ha nota de tall i no
hi entres per nota de tall, o sigui quan no tens oferta perquè no
has pogut accedir per nota o perquè no hi ha places en aquest
cas, o perquè no s’oferta a l’illa, en aquest cas la deducció
s’aplica. No sé si m’he explicat bé.

Són 1.500 euros en aquest cas per estudiant i bé, recordau
també, que no ho he dit, totes les deduccions... bé, ho he dit en
la primera intervenció, també en temes de política fiscal també
es fa un esforç important a crear noves deduccions fiscals en
educació i habitatge, així com altres deduccions s’amplien,
sobretot s’amplia l’import de la deducció o el nivell de renda
al qual va per abastar més gent i per tant, això també és política
fiscal, però a més és política fiscal que beneficia determinats
col·lectius o determinades polítiques. 

Així sí que aquí també el Govern fa un esforç i vull recordar
que els beneficis fiscals d’aquestes deduccions, totes les que hi
ha al pressupost, les que es mantenen i les que s’amplien o les
que es creen són de 81 milions d’euros per a l’any 2018. Això
figura a la memòria de que disposau els diputats, de tota la
informació del pressupost.

Després, el que em demanava ja el Partit Socialista, bé, en
relació amb els pressupostos generals de l’Estat si no s’aproven
entenem que es prorroguen inicialment i si tenguéssim uns
pressuposts prorrogats tot l’any sí que ens podria preocupar
d’alguna manera o hauríem d’estar pendents de què passa amb
el finançament autonòmic. Nosaltres hem fet un pressupost i el
sostre de despesa així es va calcular amb un finançament
comunicat pel ministeri al mes de juliol amb les dades de
previsió de finançament, de liquidació, de finançament i de
liquidació definitiva per a l’any 2018. Nosaltres hem fet feina
amb aquestes dades, que són les reals diríem, les que es
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produiran d’acord amb les dades que maneja l’Estat. Si l’Estat
després prorroga els pressupostos, què passa amb aquest
finançament?, ho hauríem de veure, jo crec que l’Estat té
diverses opcions, la pitjor seria que anul·làs una part d’aquest
finançament i, per tant, això ens podria repercutir; l’altra seria
que modificàs el seu pressupost amb les dades reals que tengui
de finançament perquè les té, les ha recaptat i per tant, no
perjudiqués les comunitats autònomes. És un escenari que no
s’ha donat mai, per tant, hauríem de veure què passa, però en
principi les comunitats autònomes no s’haurien de veure
afectades per la pròrroga quant a finançament autonòmic
perquè aquesta recaptació l’Estat la té i per tant, l’hauria
d’emprar i no repercutir a les comunitats autònomes. Quant a...
sí que també, llavors afectaria i ho acab de comentar és el tema
dels sous dels funcionaris que mentre no hi hagi pressupost els
sous no poden incrementar-se. 

Després hi ha el tema del finançament, nosaltres demanam,
i ho hem posat i ho hem expressat també dins el comitè
d’experts i dins el Consell de Política Fiscal i Financera també
ho remarcarem, és que s’empri la reforma del finançament per
també reestructurar el deute de les comunitats autònomes,
aquelles que el tenen tan elevat com és el cas de Balears.
Evidentment és una oportunitat per reordenar el tema de
l’elevat deute que tenim les comunitats autònomes. En aquest
cas l’ideal seria que deixàs el comptador, bé en el nostre cas un
15% que seria una dada que et permet tornar mercats i que és
una demanda que feim les comunitats autònomes, poder tornar
mercats a l’hora de finançar-nos, sortir dels mecanismes de
liquiditat que té l’Estat que record que són uns mecanismes que
l’Estat també ha aprofitat per recentralitzar en la mesura que ha
pogut i per tant, també estaria bé, no?, sortir d’aquest sistema
i guanyar en autonomia en aquest sentit.

I quant al règim especial, que sabeu que estam en una ronda
de negociació, de reunions, no sé quina repercussió podria tenir
l’any 2018, dependria un poc de l’Estat, del que volgués
pressupostar l’any 2018, una demanda que fa el Govern de les
Illes Balears és que el 75% de... una bonificació... bé, arribar
fins al 75% de bonificació del transport aeri entre illes i
península, que això evidentment ha de tenir una repercussió al
pressupost de l’Estat, no tant al nostre, sinó que és un cost del
pressupost de l’Estat, però sí que si el Govern d’Espanya
volgués accelerar el règim especial i tengués efectes dins l’any
que ve un efecte important podria ser que s’aprovàs un fons
d’insularitat, que el Règim Especial per a les Illes Balears
tengués en compte un fons d’insularitat que és un fons que
preveu inversions per a les Illes Balears o que pretenem que
tengui previsió d’inversió per a les Illes Balears, i aquest fons
sí que l’hauria de pressupostar l’Estat i també l’hauríem de
pressupostar les Illes Balears, que equivaldria... record que el
nivell d’inversió quan teníem les inversions estatutàries el
nivell d’inversió de la comunitat autònoma en pressupostos
podia ser més elevada, idò això ens permetria també tenir un
nivell d’inversió pública més elevada i per tant, evidentment
millorarien els nostres pressupostos en aquest sentit.

Tot dependrà del ritme de negociació del Règim Especial
que depèn molt més de l’Estat que de nosaltres, nosaltres tenim
plena disposició a negociar i a arribar a un acord el més aviat
possible, però no només hem d’arribar a un acord amb l’Estat,
sinó que llavors hi ha d’haver una tramitació d’una llei, que

això durà el seu temps. De totes maneres depèn de l’Estat, igual
que en tot pot fer el gest polític, pot tenir la voluntat política i
pot fer ja el gest polític avui amb els pressupostos de l’any
2018 si els acaba aprovant, com segurament si acaba havent-hi
pressupostos generals de l’Estat veurem algun gest polític a
Canàries, també l’hauríem de reclamar per a Balears, i
segurament són gestos polítics que van en la línia de compensar
la insularitat. Per tant, haurien de ser també aquí, el Partit
Popular també hauria de jugar alguna carta important perquè és
el seu partit i, per tant, també hauria de demanar que també
l’Estat es comporti, Montoro i Rajoy, i que també atenguin
Balears com atenen Canàries, no?, i que el mateix que doni a
Canàries quan negociï i tanqui pressupostos, si és que arriba el
moment, també ho faci...

Per tant, estaria bé tal vegada aprovar una proposició dins
el Ple del Parlament en aquest sentit, per suggerir idees...

I crec que amb això ja he respost a tot.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Passam al torn de rèplica, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Antoni Camps,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, permeti’m
que li corregeixi algunes imprecisions que des del meu punt de
vista ha tingut, una imprecisió és quan diu que la diferència
entre el que tenia el Partit Popular o el que gestionava el Partit
Popular i el que gestionen vostès no són 1.000 milions d’euros,
idò miri, els ingressos no financers de 2012 era de 2.677
milions d’euros, açò surt al portal de finances del sector públic
i vostès acabaran enguany amb uns 3.700 milions d’euros
d’ingressos no financers, 1.000 milions d’euros més, 1.000
milions d’euros més.

I una altra imprecisió també que vostè ha dit o que
almenys... o que jo ho interpret malament, és a dir, si vostès
s’endeuten amb 947,8 milions d’euros i n’amortitzen 869,8 a
mi em dóna que s’endeutaran amb 78 milions d’euros més, és
a dir, que hi haurà més deute. Tal vegada estic equivocat, però
això és el que jo extrec dels pressupostos que vostès han
presentat.

 Una altra qüestió que també m’agradaria destacar,
escolti’m, quan nosaltres vàrem pujar impostos a l’anterior
legislatura, com deia el Sr. Reus avui matí, érem a un altre
context, érem a una altra situació. És a dir, érem a una situació
de crisi econòmica profunda, de baixar de... de baixar de...
radical de recaptació d’impostos i s’havia de fer alguna cosa
per millorar els ingressos i es varen pujar els impostos, però és
que ara estam en una situació totalment diferent, estam en una
situació de bonança, i en una situació de bonança ens podem
permetre davallar impostos, no al 3% que és el de les grans
fortunes, no, no, no, a les classes mitjanes i a les classes baixes,
a aquells que precisament varen sofrir en les seves carns la crisi
econòmica aquests darrers anys, a aquests els hem de retornar
aquest sacrifici. I això és el que volem nosaltres i nosaltres li
estenem la mà, al Partit Socialista, perquè pacti amb el Partit
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Popular aquest davallar impostos. No volem fer una davallada
d’impostos nosaltres unilateralment, la volem pactar amb
vostès, però és clar vostès s’estimen més pactar amb l’extrema
esquerra, bé, idò ja està, ja ho tenen, perfecte, cap problema,
cap problema.

Deia que jo havia dit que vostès volien gastar i gastar i
gastar i gastar i que després criticava que no executaven els
pressupostos, però és que és així, és a dir, vostès mateixos estan
dient que volen gastar més del que els permet la regla de
despesa. Vostès volen gastar encara més i si no executen els
pressupostos és per incapacitat, és per incapacitat, no és per
voluntat. Vostès voldrien gastar molt més, però per incapacitat,
no en saben més i, per tant, no executen tots els pressupostos.

Una altra qüestió que també ha de corregir, vostè diu que
les seves prioritats són les polítiques socials, és on s’ha
incrementat més la dotació, diríem, de partides pressupostàries,
idò jo li he de dir que no, escolti, miri, per exemple, en
educació... en educació a l’any 2015 representava el 19,96%
dels pressupostos, enguany, 2017, el 18,99%, i és que al 2018
serà un 18,77%, encara menys, és a dir, el pes d’educació
damunt el conjunt del pressupost és menys que l’any 2015 i que
l’any 2017. 

En educació, igual, si al 2015 representava el 32,25%,
enguany representa el 31,74 i l’any que ve representarà el
31,24%, menys que el 2015. El conjunt de les polítiques socials
si el 2015 representava el 55,68%, ara representarà el 53,83%,
un 2% menys. És a dir, no ens digui que han prioritzat les
polítiques socials perquè el pes de les polítiques socials dins el
conjunt del pressupost és menor, qui realment va prioritzar va
ser el Partit Popular perquè realment teníem molt més
percentatge damunt el conjunt del pressupost que vostès,
aquesta és la realitat.

I altres qüestions molt ràpides perquè el president ja em
mira, molt ràpides, quasi telegràfiques, per veure si vostè em
pot aclarir algunes qüestions. Primera: tornen posar la partida
de 120 milions d’euros del conveni de carreteres; si em pot dir
dins el 2017 quants de milions han arribat d’aquest conveni de
carreteres i quins convenis tenen o fien gestionar o firmar amb
el Govern perquè arribin aquests 120 milions d’euros dins el
2018. Una altra qüestió que li volia demanar avui matí a les
preguntes del Ple, però per circumstàncies de la doble
insularitat no he pogut, és la qüestió del fons de contingència:
per què el davallen al 20%?, per què modifiquen la Llei de
finances per rebaixar el fons de contingència quan sap
perfectament que no els bastarà per pagar la sentència de 39,8
milions d’euros de la desclassificació de Biniorella, aquesta
sentència del Tribunal Superior de Justícia?

Una altra qüestió: segueixen sense posar el pagament de les
bestretes als consells insulars, és així. Quan tindrem l’Oficina
anticorrupció?, quan tindrem l’Oficina de l’habitatge buit?
Política antifrau: escolti, l’any 2015, als pressupostos de 2016,
vostè va anunciar que tindríem 10 milions més d’euros gràcies
a la política antifrau; resultat, 3 milions menys...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...ja no 10 milions més, sinó 3 milions menys. 

I deixi’m ja el darrer, deixi’m el darrer, perquè no em puc
resistir a dir-ho. Escolti, ja que parlam de política antifrau i ja
que el partit de Podemos deia que els hoteleres tenen comptes
als paradisos fiscals i que la gent vol pagar el que ha de pagar
i no vol pagar menys, escolti, Echenique, la Sra. Consellera que
el coneix, Echenique, mirin, no pagava la Seguretat Social del
seu assistent; Monedero, defraudador d’Hisenda; Jarabo, el
tenim molt a prop, tampoc no pagava el que tocava a Hisenda...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, ha d’anar acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...el Sr. Iglesias, amb comptes a Islas Granadinas per rebre els
doblers que li enviaven del règim de Veneçuela. En definitiva,
que els de Podemos ens donin lliçons de frau fiscal, ¡hasta aquí
hemos llegado! 

Per tant, Sra. Consellera, he estat molt telegràfic al final,
però sí que m’agradarien algunes consideracions sobre els
darrers punts. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el
Sr. Carlos Saura, per un temps de cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Una vegada més el mateix
discurs sobre el tema del frau...; cinc sentències diuen que no
ens hem finançat de manera il·legal, que els nostres inscrits
donen al partit el que volen donar, i en canvi el Partit Popular
té sentències en contra seva que demostren aclaparadorament
que hi havia una caixa B en el Partit Popular i que es finançava
il·legalment.

Hi ha dues possibilitats davant les dificultats econòmiques:
o bé afavorir polítiques que beneficiïn la majoria social, o bé
acarnissar-se i posar en pràctica les polítiques "austericides"
que va posar en pràctica el Partit Popular la passada legislatura.
Però és que davant el creixement econòmic també propugna les
mateixes polítiques “austeritàries”, és a dir, si estam en una
època de creixement econòmic no hem de gastar tot el que
gastam, però si estam en una època en què les condicions
econòmiques no són tan bones, tampoc; o sigui, mai no s’ha
d’invertir en política social, segons el Partit Popular, i aquesta
és l’austeritat per decret que propugnen a l’Estat, és aquesta
l’assumpció de l’excepcionalitat que havia de ser només durant
uns anys de dificultats econòmiques la que propugnen a nivell
estatal, i no depèn tant del context sinó que depèn de la
ideologia que defensa el Partit Popular, perquè el seu model
econòmic, efectivament, Sra. Consellera jo estic d’acord amb
això, és el de l’amnistia fiscal, és que les grans empreses no
paguin gairebé impostos, és el de tenir només un inspector
d’Hisenda per cada 2.000 persones, i el de perseguir el petit
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frau i no el gran frau que tenim en aquest país. I és així, Sr.
Camps. Vostès fan demagògia amb el tema dels impostos
perquè les persones que manco guanyen en aquesta comunitat
autònoma no paguen impostos. 

I que digui aquí pràcticament que el partit més social ha
estat el Partit Popular, quan va acomiadar professor, quan va
acomiadar metges, quan va fer autèntiques barbaritats amb la
seva política la passada legislatura és una autèntica vergonya i
un exercici de cinisme a què ens té acostumats.

Per altra banda hi ha el tema de l’impost turístic. De 2015
a 2016 a Mallorca, concretament, les habitacions varen pujar
un 12,62% el seu preu; a Menorca, d’on és vostè, varen pujar
un 19%. No és una qüestió de l’impost turístic, és una qüestió
que els grans hotelers pujaven el preu de les habitacions, i això
no tenia res a veure amb l’impost turístic. Potser si començam
a tenir competència el que s’han de plantejar és, per una banda,
abaixar el preu de les habitacions i, per una altra, els grans
hotelers pagar els impostos que toquen a la nostra comunitat
autònoma i no avergonyir-nos més amb l’aparició als Paradise
Papers o als Panamá Papers de fa uns mesos.

Per acabar volem agrair la seva presència a la Sra.
Consellera, a tot el seu equip, i esperam que la negociació dels
pressupostos vagi per bon camí i que tinguem uns bons
pressupostos per a l’any 2018. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Antoni Reus, per un temps de cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. No gaire més, només donar les gràcies
una altra vegada a la consellera. Jo, si he entès les dades bé que
ens ha donat, efectivament es produirà una disminució al
voltant dels 5 o 6 milions d’euros de deute; vull dir que se’n
generen de l’ordre de 75 dins l’administració autonòmica i se
n’amortitzen de l’ordre de 80 dins el sector públic, per tant la
diferència són aquests 5 milions d’euros que... Clar, 5 milions
d’euros de reducció del deute pot semblar poc, però és que
segons el que ens ha marcat el Consell de Política Fiscal i
Financera podríem tenir un 0,4 de dèficit que són més de 120
milions d’euros; vull dir que amb 120 milions d’euros de
dèficit, d’augment del deute, 120 milions d’euros, ens hauria de
fer mamballetes, el Sr. Montoro, i no només no generarem 120
milions d’euros de dèficit sinó que el reduirem en 5. Per tant
crec que per primera vegada a la història..., per primera vegada
a la història no, ara m’he passat, però que per primera vegada
els deu darrers anys...

(Algunes rialles)

...per primera vegada els deu darrers anys es tanqui un
pressupost que no genera deute... la veritat és que hi ha poca
cosa a dir.

Sí que volia dir que ja que al Sr. Camps li preocupa tant el
turisme i que ens ha anunciat aquestes mesures que faran els
estats de Turquia i de Tunísia, de devaluar la moneda i això,
això, si al Partit Popular li preocupa tant, que activi una política
a l’àmbit de l’Estat com podria ser complir la seva promesa
d’abaixar l’IVA turístic, perquè la devaluació de la lliura, que
han perdut poder adquisitiu els britànics, i aquestes mesures
que puguin prendre Tunísia o Turquia no afecten només
Balears, afectaran tot l’Estat espanyol, i per tant que hi hagi una
resposta de l’Estat espanyol i que abaixi l’IVA turístic, que
compleixi aqueixa promesa que va fer en el seu moment, i si li
preocupa tant pot prendre aquesta mesura i nosaltres n’estarem
encantats. En qualsevol cas creim que l’aposta de l’impost
turístic l’hem de mantenir perquè és un impost que ens permet
que l’activitat turística deixi aquí uns ingressos per tal de
mitigar els impactes que té el turisme a nivell mediambiental i
a nivell social.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Sra. Consellera, no sé si a la primera
intervenció li he agraït la seva presència i la del seu equip; si no
ho he fet, ho faig ara.

El que no li he comentat, i ara sí que m’agradaria recalcar-
ho, és que tots parlam d’un canvi de model econòmic i pensam
que les mesures que hi ha no són suficients perquè pugui ser
factible aquest canvi en indústria, en comerç, en innovació, en
recerca veim i sabem que han pujat les partides, però també
sabem que és un canvi que suposaria a mitjà i a llarg termini
uns ingressos per a la comunitat i per tant, es podrien rebaixar
i baixar la pressió fiscal i també haver-hi més despeses socials
i d’inversió pública si es genera aquest model econòmic en
altres sectors que no sigui el turisme. Crec que és una aposta
que es fa, però igual pensam que no és suficient.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula la
Sra. Patricia Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Xavier
Pericay, cinc minuts.
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EL SR. PERICAY I HOSTA:

No en faré ús, Sr. President. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Andreu
Alcover, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo no insistiré molt més,
simplement repetir que el pressupost ens agrada. Entenem que
un pressupost és social depenent dels recursos que s’hi
destinen, dels euros que s’hi destinen, no del percentatge que
s’hi pot destinar, això ens sembla un disbarat com una catedral,
però no és la primera vegada que ho sentim i sospit que tampoc
serà la darrera.

Sra. Consellera, vostè segueixi pensant que amb això no ens
ha enganant ningú, altres l’envestiran. Això ja ho sabíem, no
ens han enganat. Per tant, nosaltres la instam a seguir per
aquest camí i a complir amb la paraula donada que no és altra
cosa que la senda dels acords pel canvi. Per tant, creim que es
va per aquest camí i les xifres ens ho demostren.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Per contrarèplica té la paraula la Sra.
Consellera. 

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

Gràcies, Sr. President. Bé, tornarem començar aclarint al Sr.
Camps, a veure si li pot quedar clar d’una vegada si ho explic
prou bé, a veure si som prou didàctica. 

Vostè diu que tenim 1.000 milions més d’ingressos no
financers. Però això quan es trasllada a despesa, vostè coneix
bé la regla de la despesa, no, no, estic parlant d’ara, no estic
parlant del passat, estic parlant d’ara. Si ara hi ha 1.000 milions
més segons vostè, 1.000 milions més d’ingressos...

(Remor de veus)

Què explic jo o vostè? Si hi ha 1.000 milions més
d’ingressos no financers, el que podem traslladar a despesa per
regles fiscals, per la famosa i coneguda regla de despesa, són
737 milions,...

(Remor de veus)

Estic parlant de 2018...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps!

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

És que haurem de fer una classe particular ell i jo perquè no
hi ha manera que ho entengui...

(Algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, continuï l’exposició.

(Remor de veus)

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

No, no, no parlam de diferents números, és igual. Tornaré
començar i que quedi almanco en acta, si el Sr. Camps no ho
entén. Dels 1.000 milions d’ingressos no financers que s’han
produït durant aquesta legislatura, aquest increment en aquesta
legislatura en tres anys, el que s’ha pogut traslladar de despesa
no financera, el que realment podem gastar i que això ve
determinat per unes regles fiscals, uns ajustos i una regla de
despesa, són 737. Això és el que disposam més en pressupost
inicial, és veritat que després s’ha d’executar, o després es pot
modificar a l’alça, depenent del que passi durant l’execució. En
pressupost inicial disposam de 737 milions més, i això és el que
li he explicat, que se’n van a polítiques socials, més de 500
milions, increment de consells insulars de finançament,
aproximadament 100 milions i la resta, 100 milions
aproximadament, també en polítiques de promoció econòmica,
resta de polítiques.

 En relació a polítiques socials, vostè empra percentatges
damunt el volum total de pressupost. Però el volum total inclou
la despesa financera, la despesa financera està creixent molt i,
per tant, els percentatges canvien. Per ser també objectius amb
les dades i per ser clars i no fer demagògia, perquè amb les
dades es pot fer molta demagògia, i crec que el Sr. Camps avui
n’ha demostrat molta, diré que sobre despesa no financera, que
és allò que hem d’analitzar realment, vull que sapiguem que
hem de separar dos caixons, despesa financera que és totalment
allò que pagam als bancs, segons el nostre ritme de deute,
segons el nivell de deute que tenim, que a més cada any
augmenta perquè el volum de la comunitat autònoma així com
s’ha anat formalitzat el deute els darrers anys, farà que els
propers anys per exemple augmenti aquest apartat, això es
finança amb ingressos de l’Estat, a més a més hi afegim el
dèficit que tenim autoritzat. Per tant, aquest caixó es finança tot
sol, la resta és allò que finançam amb ingressos que generam
per sistema de finançament, ingressos propis, cedits, taxes,
convenis amb l’Estat, fons europeus, etc. 

Llavors, sobre la despesa no financera, l’any 2015 -apuntau
per favor si voleu i així ens quedarà a tots i no ens tornarem
enganar, ni enganarem els ciutadans-, l’any 2015 representava
un 68,9%; l’any 2018 un 69,3%. Des de l’any 2013 la despesa
social per càpita ha crescut en 570 euros, i això són dades
objectives que no s’inventa aquest govern i que es demostra
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amb les gràfiques, amb els quadres i amb les dades. I no faci
demagògia, perquè està enganant els ciutadans. L’any 2013 les
polítiques socials sobre el PIB pesaven un 8,2%. L’any 2018,
amb la millora i tot que hi ha hagut de cicle i de PIB, o sigui el
PIB ha augmentat i així i tot les polítiques socials també han
augmentat en un 9,1%. Aquestes dades són més que suficients
per demostrar que les polítiques socials han crescut. Això són
dades, després podem anar al carrer i al carrer també ho veim,
la ciutadania també ho dirà, hem invertit molt més en educació,
molt més en salut, en polítiques socials, hem creat una renda
social, en polítiques actives d’ocupació, etc. Basta veure el que
varen deixar i on tenim, i li ho he dit al principi, costa poc
destruir, però construir costa molt. I estam en aquest sentit
construint, duim tres anys construint i encara queda. Encara no
hem recuperat en tots els àmbits els nivells abans de la crisi. I
en això aquest govern hi està compromès. Això sobre els 1.000
milions, les polítiques socials, etc.

Després l’execució, que vostè hi té interès i que les dades
estan penjades al portal web de la comunitat autònoma. De
totes maneres la petició que ha fet, de pregunta parlamentària
tendrà la contesta com sempre, estam responent a totes les
preguntes que ens fa el Partit Popular les responem,
pràcticament el 99% en temps i forma i, per tant, tendrà la
resposta.

L’execució de l’any 2012 del pressupost, 94,1%; 2013,
94,5%; 2014, 95,1%; 2015, 93,6%, any electoral, any de canvi
va baixar, any 2016, 96,8%. Amb aquesta dada ja li estic
demostrant que aquest govern, a part de fer un bon pressupost,
també es romp les banyes per gastar aquest pressupost i que els
recursos arribin a la ciutadania en forma de polítiques
públiques i en millora dels serveis. Li puc assegurar que es
romp les banyes, perquè creu en allò públic, a diferència del
que va fer el Partit Popular la passada legislatura o el que faria
en aquesta, perquè per això està dient de baixar impostos,
perquè no creuen amb allò públic, si creguessin amb allò públic
no farien aquesta proposta, que és un regal enverinat, en
majúscules, és un regal enverinat que fan a la ciutadania,
perquè no estan explicant què passa. El pressupost és un caixó
tancat, si baixam ingressos, haurem de baixar serveis. M’haurà
de dir i haurà de dir a la ciutadania i no em cansaré de dir-ho,
quins serveis estan rebaixant quan estan demanant una rebaixa
fiscal, a qui estan enganant?, al Govern?, als partits que estam
davant no ens enganarà, però a la ciutadania l’està enganant. I
amb això pretenen anar a eleccions, això és fer una propaganda
electoral que ja l’estan començant bastant abans de les
eleccions i pretenen enganar la ciutadania.

Per tant, jo crec que en aquest tema sí que els agrairia com
els he dit abans, acabin de contar el conte, no es quedin només
amb un tros. Contin on baixaran els serveis, quines retallades
faran, perquè d’això també en tenen molta experiència i
malauradament ens hi tenen acostumats i no ens agradaria que
tornés passar allò que vàrem viure la passada legislatura i allò
que es va malmenar l’estat del benestar, cosa que no havia
d’haver passat mai. No hauria d’haver passat mai que el
Govern prioritzés les retallades o que prioritzés aplicar
l’austeritat d’aquella manera, eliminant deduccions fiscals,
retallant on no s’havia de retallar.

Els pressuposts i els comptes públics és un tema de
prioritats i les prioritats van en un sentit o en un altre. Vostès
segurament haurien reduït deute, molt per sobre de la senda
fiscal que marca l’Estat i nosaltres només ho feim amb allò que
ens marca la regla de la despesa, perquè d’això no en podem
escapar.

Aclariré les dades que veig que el diputat Antoni Reus ha
entès perfectament i així ens quedarà clar també. Els ingressos
que hi haurà per a endeutament l’any 2018 són 947,9 milions
d’euros. L’amortització que hi haurà, comptant el sector públic
instrumental, són 953,6 o 7 milions d’euros i per tant, hi ha una
reducció neta del deute de quasi 5,7 milions d’euros. Però
també he de dir que amb el ritme d’endeutament o
d’amortització de deute que té aquesta comunitat autònoma,
amb la senda fiscal d’amortització que té i tenint en compte el
dèficit i el ritme d’amortitzacions, la comunitat autònoma l’any
que ve es podria endeutar en comptes de 947,9 milions, es
podria endeutar en 1.090 milions, però només ho fa en 947
milions. Per tant, redueix el deute, a part dels 5.600... o els 5,7
milions, renuncia a 142 milions que li pertocarien per senda
fiscal; això fa que baixem per sota de l’indicador que ens
marca, de l’objectiu de deute que ens marca l’Estat, i per tant
hi ha un endeutament, una reducció del deute en termes relatius
i en termes absoluts. Això ho fa la millora de cicle, la bona
gestió, i evidentment també l’aplicació de la regla fiscal, de la
regla de despesa. 

Per tant diríem que aquest pressupost ho compleix gairebé
tot, Sr. Camps, quasi el podrien votar, perquè reduïm deute,
augmentam polítiques socials... No baixam impostos perquè no
ens creiem aquest conte, aquesta faula de mentides que suposa
baixar impostos sense explicar què baixarem de serveis i de
polítiques públiques. Això no ens ho creiem ni s’ho pot creure
la ciutadania.

Els 120 milions de carreteres estan pressupostats, com bé
vostè ha dit, igual que ho van estar l’any passat, perquè és un
protocol i un conveni que ha de complir l’Estat i que també ens
agradaria que pogués aportar en aquest sentit i fes que el
Govern d’Espanya complís les obligacions que té amb les Illes
Balears...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, el PSOE no pinta res, aquí, és el Partit Popular, és el Sr.
Montoro que va firmar un protocol amb la presidenta d’aquesta
comunitat autònoma... Bé, després si donen més temps parlarà,
ara em toca a mi. El protocol el va signar el Sr. Montoro amb
la presidenta Francina Armengol i l’ha de complir l’Estat. No
l’està complint al ritme que tocaria; enguany, per al 2017,
només va pressupostar 15 milions d’euros, i evidentment el
protocol està vigent i per tant s’haurà de complir. Nosaltres no
renunciam a aquest deute que té l’Estat, i per això comptam
amb aquests ingressos i lluitam cada vegada que tenim ocasió,
en diferents reunions, perquè es pressupostin, però també el
Partit Popular, que deu tenir línia directa amb el Govern
d’Espanya, estaria molt bé que també fes alguna gestió; són
diners que corresponen a aquesta comunitat autònoma i que no
hi renunciam.
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Les bestretes dels consells insulars no estan pressupostades,
però sí que es preveu treballar un acord amb els consells
insulars durant l’any 2018; ja vaig contestar a una pregunta
parlamentària que vostè em va fer, i aquest govern està
compromès, jo mateixa m’he compromès, i per tant farem feina
en aquest sentit. Hem fet molt més del que va deixar fet el
Partit Popular; el Partit Popular va seguir reconeixent i
aprovant bestretes però no en va pressupostar ni una, no en va
deixar comptabilitzada ni una, i no ho va deixar previst a la Llei
de finançament dels consells insulars, ni tan sols la metodologia
ni la forma de calcular-les. Això què vol dir?, que aquest
govern des del primer dia el primer que ha fet és calcular o
establir una metodologia de càlcul d’aquesta liquidació i
pactar-la amb els consells insulars, i a partir d’aquí es pactarà
també un calendari de devolució, però evidentment tot això
també el Partit Popular ho va deixar, es va escapolir cap
endavant, cosa que no farem nosaltres perquè en aquest 2018
es treballarà un acord amb els consells insulars, evidentment hi
ha d’haver un acord, hi han d’estar... hi han de venir a bé les
dues parts.

Fons de contingència. El que hem fet és una utilització
eficient del fons de contingència. El fons de contingència per
primera vegada l’any 2017 es va pressupostar segons la Llei
14/2014, de finances de la comunitat autònoma, que establia
que havia de ser entre un 1 i un 2%, i en aquest cas es varen
pressupostar 38,4 milions d’euros. A dia d’avui, 7 de
novembre, n’hem utilitzat 10 milions; això vol dir que 28
milions han quedat en aquell calaix que no es..., bé, d’aquí a
final d’any es poden emprar, però que no s’han utilitzat.
Llavors el que hem fet és una pressupostació més raonable de
la previsió que es té d’utilitzar el fons de contingència en
aquest sentit, i per tant una utilització més eficient dels
recursos. El que fem és poder aprofitar d’una forma més
eficient els recursos de què disposa la comunitat autònoma. 

També s’ha fet una comparació amb altres comunitats
autònomes i li puc assegurar que la comunitat autònoma de les
Illes Balears és la que millor pressuposta el fons de
contingència amb diferència. Per tant la dotació és raonable i
és suficient per al que es té previst. Quant al que vostè planteja,
evidentment sempre hi ha risc de sentències; la que vostè
planteja no és ferma, es recorrerà al Tribunal Suprem, i per tant
s’ha d’esperar que hi hagi sentència ferma; de totes maneres les
obligacions que hagi d’assumir la comunitat autònoma, siguin
sentències, siguin inundacions, siguin sequeres, siguin
imprevistos, es pagaran, les obligacions que tengui la comunitat
autònoma es pagaran via fons de contingència o per la via que
es pugui, però de totes maneres aquesta sentència, així com
altres que s’han anunciat o que s’han previst com a possibles
riscos no són fermes en aquest moment.

I quant al frau fiscal, evidentment seguim fent feina per
millorar o per combatre el frau fiscal. El pla que té la comunitat
autònoma, dins el marge que té -recordau que té poquets
impostos-, no podem combatre el frau fiscal ni en impost de
societats, ni en IVA, ni en IRPF, els grans impostos se’ls queda
l’Estat, la inspecció és de l’Estat, tenim poc marge; dins el
nostre marge petit evidentment feim actuacions: en tema
turístic; en tema ara de l’impost de transmissions patrimonials
amb la Guàrdia Civil hem fet una operació que no representa
un gran volum però sí que té un efecte dissuasiu important, i

per tant anam fent feina; i evidentment el pla va complint els
seus objectius dins la nostra modèstia, actuació que ens
agradaria que fos més si tenguéssim més autonomia tributària
i més competències en aquest sentit, que ens agradaria, no?

Després, en relació amb el que comentava El Pi, que no es
fa prou esforç en canvi de model, bé, hem de dir que en aquest
pressupost hi ha més recursos, hi ha un increment de recursos
en aquest sentit; la prioritat primera és recuperar les polítiques
socials; si tenguéssim molts més recursos, com un sistema de
finançament o altres possibles recursos, podríem invertir molt
més, però això és contradictori també amb el seu discurs
d’abaixar impostos; si baixam impostos o no doblam l’impost
turístic tendríem menys recursos. Vull fer una especial
incidència en el fet que l’impost turístic precisament és una
palanca de canvi de model, perquè allà on s’acaba invertint...
s’invertirà en una escola de formació nàutica, això va per canvi
de model; s’inverteix molt en innovació, s’inverteix en
diferents àmbits, en transició energètica... Evidentment any rere
any, estam parlant dels primers 100 milions d’euros que s’han
recaptat perquè ja estan en 108 projectes, però que han anat a
àmbits com medi ambient, agricultura, però també n’hi ha
d’altres com pugui ser innovació, transició energètica, formació
i ocupació, que això ajuda al canvi de model. Per tant com més
recursos puguem disposar en aquest sentit ajudaran mentre no
tenguem un sistema de finançament que dugui més recursos,
però també record: alerta amb la baixada d’impostos, perquè
això voldrà dir menys recursos però també per a polítiques
socials i per a polítiques de canvi de model.

També hem de ser una mica realistes: el canvi de model es
fa a poc a poc, i allò important és anar fent inversions, però
també canvis legislatius no només en tema pressupostari, sinó
que també hi ha d’haver tota una sèrie d’altres elements que
vagin propiciant un canvi de model. Per tant no només l’hem de
mirar en termes pressupostaris sinó en conjunt, i es tracta
d’anar fent passes en aquest sentit.

I jo ja ho he dit tot, crec, he respost a tot. Sí que vull posar,
per concloure, en valor aquests pressupostos de la comunitat
autònoma, que superen els 5.000 milions per primera vegada,
que són -és vera- els pressupostos més alts de la comunitat
autònoma de tota la història, però que allò important que estam
fent, i crec que això hem d’estar contents tots els que donam
suport a aquests pressuposts i que reflecteixen d’una forma
molt clara el que està establert als acords pel canvi, és traslladar
la millora econòmica al conjunt de la ciutadania a través de
polítiques públiques, sobretot polítiques socials que recuperen
l’estat de benestar, un estat de benestar molt malmenat la
passada legislatura, que no havia d’haver passat mai i que el
Partit Popular va consentir que passàs, i per tant aquest govern
des del primer minut està treballant perquè la recuperació
econòmica es traslladi a tots els ciutadans a través de polítiques
públiques.

Això és una forma molt potent, emprar el pressupost en
aquest sentit, molt potent de redistribució de riquesa i de
generar desenvolupament social, no només creixement
econòmic per a uns sinó que tota la societat se’n beneficia, i
crec que després de tres pressupostos en aquest sentit anam
consolidant aquestes polítiques socials, anam consolidant
aquest canvi de tendència que, evidentment, també dins la
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modèstia, ens agradaria encara disposar de més recursos, i per
això lluitam a través del sistema de finançament o a través
també d’un règim especial per poder evidentment incrementar
i millorar les polítiques dels nostres ciutadans, però sobretot
perquè creiem en allò públic, creiem en un pressupost públic,
i perquè creiem també que això és el que ha d’anar a millorar
la qualitat de vida dels ciutadans.

Ja està. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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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