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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, Sr. President, Enric Casanova substitueix Sílvia
Limones.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sr. President, Olga Ballester substitueix Xavier Pericay.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Marta Maicas substitueix Carlos Saura.

Compareixença RGE núm. 17673/17, de la consellera
d’Hisenda i Administracions Públiques, sol·licitada a
iniciativa pròpia, per tal de retre comptes del compliment
de la senda d’estabilitat pressupostària per a l’any 2017.

EL SR. PRESIDENT:

Passam idò al debat de l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
que consisteix en la compareixença de la consellera d’Hisenda
i Administracions Públiques, sol·licitada a iniciativa pròpia,
segons escrit RGE núm. 17673/17, per tal de retre comptes del
compliment de la senda d’estabilitat pressupostària per a l’any
2017.

Assisteix la consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques Sra. Catalina Cladera i Crespí acompanyada del Sr.
Joan Carrió, director general de Pressupost i Finançament; del
Sr. José Luís Gil, director general de Tresor, Política Financera
i Patrimoni; del Sr. Joan Martí, interventor general de la CAIB;
de la Sra. Maria Antònia Truyols, directora de l’Agència
Tributària de les Illes Balears; de la Sra. Xesca Carreras, cap de
gabinet; del Sr. Albert Travesset, cap de comunicació; del Sr.
Dani Álvarez, assessor de comunicació, i del Sr. Juli Dalmau,
assessor parlamentari.

Té la paraula la Sra. Consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques per tal de 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, disculpau
aquests cinc minuts de retard, estàvem acabant una comissió
mixta de transferències amb els consells insulars, precisament
s’estava transferint la promoció turística de forma definitiva, i
bé, hem acabat... que s’acabàs el traspàs, no?, diguem, bé, falta
encara acord de Consell de Govern, però bé... bé, això no cal
que consti en acta, no?, però bé...

Com vos deia, bones tardes a tots, com bé sabeu aquesta
compareixença és a petició pròpia i és una satisfacció d’alguna

manera comparèixer davant els diputats, davant la Cambra per
presentar les dades de tancament de l’any 2017, de tancament
de l’exercici pressupostari de l’any 2017. 

Crec que és l’adequat, que és el que toca, comparèixer i
retre comptes de com anam liquidant els pressuposts, sempre
compareixem per presentar els pressuposts i crec que també
s’ha de comparèixer per retre comptes de com s’ha tancat i que
vosaltres, com a diputats que al seu moment també heu tramitat
els pressuposts, conegueu de primera mà com el Govern ha
calculat aquest tancament.

De moment és un tancament provisional, són les dades que
maneja la Conselleria d’Hisenda i sobre les quals fa feina,
evidentment amb tot el rigor que pertoca, però les dades
macroeconòmiques o de les dades d’estabilitat pressupostària
les acaba confirmant, com bé sabeu, el Ministeri d’Hisenda i,
per tant, en unes setmanes aquestes dades seran definitives o
bé, quan el ministeri ho consideri.

Per a nosaltres, com ahir ja vàrem anunciar també en roda
de premsa, és una satisfacció anunciar que hem tancat el 2017
amb unes bones dades de tancament, perquè són dades que
mostren un control i un sanejament dels comptes públics i, a
més a més, per segon any consecutiu, a mesura que anam
passant aquests anys podem presentar uns bons indicadors
econòmics dels comptes públics.

Evidentment hi ha una variable, bé, una variable, hi ha un
factor important que és el creixement econòmic, la conjuntura
econòmica que ajuda moltíssim a aquestes dades que
presentarem ara, però també evidentment hi ha un element
important de com gestiona el Govern els comptes públics.

Com veurem a més de tot això hi ha sempre el deute públic
que, com moltes vegades i en moltes compareixences aquí
n’hem parlat, és el desequilibri o és el punt més feble de les
finances de la nostra comunitat autònoma perquè tenim un
deute molt elevat, més quasi bé..., quasi bé tocava els 9.000
milions d’euros, evidentment l’anam baixant, ja no estam en
aquesta xifra, però és un deute, bé, és un punt del qual també
avui parlarem perquè crec que és important.

Tot i això, vull posar en valor abans de començar a
presentar les dades que..., que també ho veurem ara, tota
aquesta presentació, aquestes dades que veurem ara es
combinen també amb un increment de les polítiques socials;
que des del primer dia aquest govern ha estat compromès a
incrementar les polítiques socials i després a consolidar-les
pressupost rere pressupost, i això es veu en els àmbits més
importants que maneja aquesta comunitat autònoma, que són
els que ens corresponen que són..., el que s’entén pels pilars de
benestar, educació, sanitat, serveis socials, ocupació, habitatge,
etc., que aquestes també, com veureu, tenen... en la liquidació
es confirma aquest creixement de recursos que s’hi han pogut
destinar.

Però també, ja com a introducció vull dir que aquest
govern, satisfet amb les dades que presentarà avui i satisfet amb
l’increment de recursos en les polítiques socials que ell fa,
també vol denunciar d’alguna manera i vol reivindicar d’alguna
manera que aquesta millora econòmica que es produeix i que
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ara veieu les dades de creixement econòmic, no es poden
traslladar totes en la seva totalitat als pressuposts, a l’execució
també dels pressuposts, per les mateixes regles fiscals de les
quals avui parlarem, en concret de la regla de la despesa.
Aquesta regla de despesa que als ajuntaments ja ha posat amb
molta evidència, no?, i que tots estem d’acord -crec- que aquest
superàvit que emmagatzemen els ajuntaments no es poden
destinar a polítiques socials, a polítiques públiques, a... bé, a
incrementar recursos de personal, etc., també a les comunitats
autònomes ens impossibilita aprofitar aquest creixement i
destinar-lo a aquestes polítiques públiques, tan necessàries a la
nostra comunitat.

Recordaré que a la nostra comunitat autònoma, tot i tenir
una bona situació, una bona conjuntura econòmica i una bona
situació econòmica -podríem dir- en aquests moments, que ja
es veu, no podem dotar els serveis públics dels nivells que
pertoquen, no estem en la mitjana nacional, estem molt per
sota. Això vol dir que encara queda molt per fer, queden molts
dels recursos que hauríem de poder injectar a aquestes
polítiques i que, mentre hi hagi aquestes regles fiscals tan
estrictes, no dic que no hagin d’existir unes regles fiscals que
duguin, condueixin a uns comptes sanejats, però sí que si
s’apliquen d’una forma tan estricta fa que aquesta millora
econòmica, aquests increments no es puguin traslladar a les
polítiques públiques. I això també crec que avui en seu
parlamentària, com en altres llocs, crec que és important que
també en deixem constància i que, a més a més..., bé,
m’agradaria que quedàs constància d’aquesta reivindicació i
d’aquesta necessitat de modificar o flexibilitzar la regla de la
despesa en aquest sentit que he exposat i que tornaré repetir
després.

Bé, perquè aquesta explicació fos més didàctica o més
clara, hem dut una presentació, que és la mateixa que hem fet
servir davant els mitjans, que penjarem a la web de la
conselleria, que vos facilitarem, i que, evidentment, si hi ha
dubtes, durant la presentació o després en podem parlar o
posterior a la compareixença; evidentment això són dades
públiques, són dades del Govern, però evidentment són dades
de tots els ciutadans i, per tant, les compartim amb vosaltres.

Dit això i feta aquesta introducció, el primer que he de dir
és que les regles fiscals s’acompleixen totes, les quatre regles
fiscals que marca la normativa s’acompliran o s’han complit,
segons dades provisionals, sempre ho vull advertir, en el 2017
s’acompleixen; la més important, la que tothom té més de
referència és el dèficit. En aquest cas, hem de parlar de
superàvit, no hem de parlar ja de dèficit, sinó que la comunitat
autònoma, des que es calcula en termes d’estabilitat
pressupostària el resultat pressupostari, amb aquest sistema de
comptes europeu, el famós SEC, o conegut com a SEC, Sistema
de Comptabilitat Nacional, és el primer any que presenta
superàvit i, a més, amb un 0,2 de superàvit, això són 54
milions, però no només és això, sinó que no esgota l’objectiu
de dèficit que havíem permès o que havia autoritzat el Ministeri
d’Hisenda.

Quant a deute, que també en parlarem més àmpliament,
també s’acompleix l’objectiu, quedam per sota de l’objectiu
amb un 29,6, quan l’objectiu era un 30, el màxim permès, per
tant, també hi ha un compliment d’aquesta regla fiscal.

Llavors hi ha la regla de despesa, aquesta regla de què he
parlat, que també la nostra previsió és que s’acomplirà. De
totes maneres aquí vull fer una advertència més acurada que en
la resta, és una regla que la calculam, la Conselleria d’Hisenda,
en els serveis econòmics d’Intervenció i econòmics que tenim,
però que la darrera paraula en aquest cas, igual que en les
altres, però en aquest encara més, la té el Ministeri d’Hisenda,
la IGAE, en concret, perquè la metodologia que empra, els
càlculs darrers els acaba fent el ministeri i no són tan... no són
un càlcul tan transparents o tan compartits amb les comunitats
autònomes i, per tant, no podem assegurar que sigui aquest el
nostre càlcul, la nostra previsió és aquesta evidentment, no és
que vulguem dir el que no pensam, sinó que això és així, però
que finalment aquest indicador també pot canviar, és el que
més podria canviar en relació amb el que pugui dir el ministeri.

I després, el període mitjà de pagament, el pagament a
proveïdors, una dada molt important de com... que mesura la
salut de les finances, no?, com pagam els proveïdors, els
autònoms, a... bé, tota la gent que fa feina amb l’administració,
fa un any que està ja per davall dels 30 dies, fa un any ja que
està per davall del que diu la normativa, en concret el darrer
mes ha estat a 18 dies.

Bé, aquestes dades que present..., ho amplio una mica més,
com veieu el tema del superàvit, 54 milions, però si hi afegim
els 179 de dèficit que no hem esgotat hi ha un marge respecte
del que tenim autoritzat de 233 milions, són 0,8 punts, diguem
que no s’han esgotat del límits que havia marcat el ministeri.

Si miram els ingressos no financers, han estat 3624 milions.
Les despeses no financeres, 3860 milions. Això ha donat un
resultat pressupostari no financer, negatiu en aquest cas, de
236,43 milions, però amb els ajustos SEC, que és el que vos dic
en termes de comptabilitat nacional, fa que el resultat final sigui
un 0,2, 54 milions, un 0,2 de superàvit, com vos deia la primera
vegada que la comunitat autònoma de les Illes Balears tanca
amb superàvit.

Si veieu aquí l’evolució dels objectius de dèficit des de
l’any 2010, veieu aquí els compliments, o l’incompliment que
hi ha hagut. Fa dos anys que hi ha compliment, que no hem
esgotat o que no hem incomplit el límit que havia marcat el
Ministeri d’Hisenda, però a més a més enguany hem superat
l’equilibri i hem passat a superàvit. El resultat pressupostari des
de l’any 2015, que diríem que es des que retem comptes aquest
govern en aquesta legislatura, tres pressupostos liquidats, ha
millorat en 551 milions d’euros.

D’acord, ara passaríem a la diapositiva del deute, aquest
tema també prou important per a la comunitat i per a les
finances. Volia destacar que des de l’any 2015 el deute públic
s’ha estabilitzat, els increments que s’han hagut de fer -perquè
cada vegada que hi ha dèficit hi ha increment de deute- han
anat disminuint, i podríem dir que el deute públic en termes
relatius s’ha estabilitzat, i a més a més en temes absoluts també
a partir de l’any 2018 baixa la xifra, per primera vegada baixarà
la xifra de deute públic. Em permetreu que us doni... aquí, que
m’entretengui un moment en les dades de deute perquè crec
que és important. Bé, el 2017 acabarem, tancarem amb 8.802
milions d’euros, xifra provisional, encara falta confirmar pel
Banc d’Espanya, i això suposa un 29,6% del PIB quan el límit
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autoritzat pel Ministeri d’Hisenda -que abans ho he comentat-
era d’un 30%. Com veis... el que volíem dir és que a partir
d’aquí, el 2018 -passam a la següent diapositiva- el 2018, arrel
del resultat pressupostari que hem comentat i que també ja
havíem anunciat ahir, el Govern ha decidit que aquesta part del
dèficit no esgotat i autoritzat pel Ministeri d’Hisenda es
destinarà a amortitzar deute; això són 180 milions d’euros que
la previsió és amortitzar-los dins el 2018, i que farà que la xifra
final de dèficit, perdonau, de deute, acabi en 8.620 milions
d’euros, això és un 27,8% del PIB, quan el límit era d’un
29,1%; encara baixarem més el límit autoritzat pel ministeri,
però allò important que vull destacar i que es veu en aquesta
gràfica és que des de 2015 hem anat estabilitzant el deute en
termes relatius, i que el 2018, en termes relatius evidentment
seguim baixant, però en termes absoluts, que és el més
important, també baixarà. 

Per tant es produeix aquest punt d’inflexió per primera
vegada també a les finances de la comunitat autònoma que el
deute públic baixa, tot i que encara parlam de xifres elevades,
encara tenim molta feina pendent amb el deute; per això no
deixarem de dir la reivindicació davant Madrid que quan
s’abordi una reforma del sistema de finançament un dels punts
-un dels punts, no l’únic- per suposat sigui també parlar de
condonar deute o de reestructurar deute lligat a aquest
infrafinançament que hem tengut.

Continuant amb el tema dels indicadors passam a la regla de
la despesa, que en aquest gràfic podeu veure com s’ha anat
complint o com s’ha anat executant la regla de la despesa en
aquests darrers anys, i com també l’any passat, 2016 i 2017,
s’ha complit l’indicador marcat pel Ministeri d’Hisenda; la de
2016 està confirmada, la de 2017, com vos deia, és provisional,
però si el ministeri ha autoritzat un 2,1% de regla de despesa,
això vol dir creixement de la despesa computable en termes de
PIB del 2,1, en el nostre cas la previsió és un 1,5% de
creixement, per tant està dins els límits permesos. 

I després amb (...) de pagament, també, vos mostram
aquesta gràfica on podeu veure l’evolució dels darrers anys, des
que es calcula aquest indicador o aquest pagament a
proveïdors, i evidentment des de..., tot el 2017 s’han anat
baixant; bé, s’ha anat baixant a mesura que s’ha pogut, però el
2017 en concret estam parlant per davall dels 30 dies. Aquí vull
posar en valor l’esforç que ha fet la Conselleria d’Hisenda per
baixar aquest indicador, perquè no hi havia problemes..., és a
dir, hi va haver moments que no hi havia problemes de
tresoreria, l’indicador sortia alt, hi havia un problema de gestió
interna, de gestió de comptable, que s’ha fet una feina acurada
-parlam dins el 2016- per reduir aquest indicador, perquè si no
també té conseqüències. Qualsevol d’aquests indicadors,
qualsevol incompliment d’aquests indicadors té conseqüències
per part del Ministeri d’Hisenda quant a diferents... a
l’aplicació de les normes d’estabilitat pressupostària, per tant
era important, no? I també és important evidentment pagar bé
a proveïdors que, com deia al principi, és el principal indicador
de la salut de les finances.

Ja passant a dades d’execució, els ingressos, com vos deia,
no financers s’han executat en 3.624 milions, 347 milions més
que l’any passat, un 10,6% més que l’any passat, i s’han
executat respecte de la previsió que teníem inicial o sobre el

pressupost definitiu, diguem, un 101%. Les despeses no
financeres s’han executat fins a 3.860 milions d’euros, 312
milions més que l’any passat, un 8,8 més que l’any passat, i
això a nivell d’execució és un 95,4%, a nivell d’execució del
pressupost de despeses de la comunitat autònoma. El resultat
no financer -això són capítols 1 a 7- són menys 236 milions,
que si hi afegim la resta de resultat financer ens dóna un
resultat final de 287 milions; això és una manera de llegir el
pressupost, el resultat pressupostari.

Anant per pressupost d’ingressos i pressupost, després, de
despeses, que també interessa, en aquesta diapositiva -si vaig
massa ràpid m’ho deis perquè, clar, veig que..., si necessitau
que anem més lents no hi ha cap problema; si no vaig explicant
les dades-, en aquest cas el que ja veim és l’execució del
pressupost d’ingressos per capítols, que és així el que diguem
la naturalesa econòmica. Aquí podeu veure que els impostos
directes i indirectes, les dues partides més importants, s’han
executat per damunt del 100%, en concret els impostos
directes, 105% d’execució; els indirectes, 113% d’execució, i
així podeu anar veient la resta. Les transferències corrents s’han
executat per sota del previst perquè algunes transferències per
part de l’Estat o de la Unió Europea no han vengut amb la
quantitat que havíem previst. En total..., bé, aquí, per no
entretenir-me en totes les dades, bé, en total el pressupost
d’ingressos, si comptam operacions..., bé, les operacions
corrents, les obligacions corrents, amb 3.603 milions, s’ha
executat un 105%, per sobre del 100%, això és el que ajuda a
explicar aquest superàvit, diguem; les operacions de capital
s’han executat a un 101% i les operacions financeres a un
104%. El total de l’execució d’ingressos són 4.971 milions, un
102% d’execució.

Si anam per font de finançament, que és el que més s’entén,
perquè l’explicació ara era més de naturalesa econòmica, però
jo crec que el que entenem més és aquesta diapositiva que ve
ara, els tributs cedits, aquest 20% aproximadament d’ingressos
que tenim o que gestionam la comunitat autònoma, que són els
tributs que va cedir amb els darrers models de finançament
l’Estat, que els majoritaris són impost de successions i
donacions, l’impost de patrimoni i l’impost de transmissions
patrimonials, són els més importants, s’han executat o hem
ingressat, liquidat per aquest concepte 857 milions; respecte de
l’any passat són 90 milions més, un 11,7%. Els tributs propis,
que són cànon de sanejament i l’impost turístic, s’han executat
o s’han liquidat amb 141 milions; això són 25 milions més que
l’any passat, 22,1% en termes relatius, i aquí hi ha l’impacte de
cobrar l’impost turístic tot l’any, el 2017 s’ha cobrat tot l’any
respecte de 2016, per això es veu aquest increment.

Les taxes, que tenen un pes relatiu més petit, s’han
incrementat respecte de 2016 un 17%. El finançament
autonòmic respecte de 2016 s’han liquidat 228 milions més, un
10,4%; aquí faig una observació: respecte de la previsió inicial,
sobre la que vàrem fer pressupost, són 107 milions més, un
4,6%. I les aportacions alienes -això és tot el que ve d’altres
administracions, sigui l’Estat, sigui la Unió Europea, que són
els majoritaris- s’han executat un 12,9% menys que l’any passat
perquè alguns convenis no s’han realitzat; els més importants
són els 120 milions de carreteres, que evidentment l’Estat no ha
complit amb la seva promesa de complir el protocol, i per tant
això és una (...) més importants. També hi ha una explicació
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afegida, més (...): són els fons europeus que també duen una
execució més lenta, s’ha certificat a un ritme més lent, i també
ha implicat una baixada en aquesta recaptació.

Com veis aquí -vull fer una observació important perquè sé
que després pot ser..., bé, crec que és important veure-ho- el
total no financer en aquest cas s’ha executat amb 48 milions
més del previst sobre el pressupost inicial, un 1,3% més hem
recaptat sobre el pressupost inicial.

Va bé el ritme que duc o...? Sí. Aquí només és un gràfic
molt clar per recordar el pes de les fonts de finançament, això
ho hem dit moltes vegades, però a nivell d’execució ho tornam
comprovar: el finançament autonòmic és un 67% dels
ingressos; els tributs cedits, aquests 857 milions que
comentava, un 24%, i després les altres fonts pesen molt
menys, però aquí molt clar es veu i a la nostra comunitat
autònoma cada una hi pesa distint, però a la nostra comunitat
el finançament autonòmic, el que ve de l’Estat, el que depèn del
model de finançament, el que s’hauria de reformar i ara no m’hi
entretindré, és un 67, quasi bé el 70% dels nostres ingressos.

Passant a l’execució de les despeses, que ja he comentat que
s’han executat de mitjana un 95%, aquí podeu veure el capítol
de personal, que pesa de forma significativa dins els comptes
públics, s’ha liquidat en 1.440 milions, un 6% més que l’any
passat. Podeu veure la resta de capítols, el capítol 2 s’ha
executat en un 95%; les despeses financeres en un 86%; les
transferències corrents a un 96%, i fa que les operacions
corrents s’hagin executat a un 96%. Aquí també podeu veure el
Fons de contingència que s’ha executat, o han sobrat del Fons
de contingència 22 milions, dels 38 milions pressupostats 22 no
s’han executat. Les inversions reals s’han executat en un 83%;
les transferències de capital a un 93%. I després les despeses
financeres en un 99%. Això fa que el pressupost, en general, si
tenim en compte tots els capítols, s’ha executat en un 96% el
pressupost de despeses.

Aquí podeu veure la despesa no financera que seria, no és
el total, sinó que són els capítols 1 a 7, fins a les transferències
de capital, seria un 95,4%.

Aquí vos pos a disposició alguns..., bé alguns no, en aquest
cas són les conselleries, l’execució per conselleries. Fem una
distinció entre el disposat i l’executat; l’execució es mesura en
termes, com bé sabeu, de certificació, de factura imputada al
pressupost, però hi ha algunes conselleries que tenen o
disposen de fons finalistes i que és important a nivell
d’execució, a nivell de compromís d’adjudicació de la despesa,
perquè si no s’ha arribat a l’execució via certificació, o via
justificació de l’obligació, això s’incorpora a l’any següent. I
aquí podriu veure com han quedat les conselleries, el seu nivell
d’execució. Si després teniu interès en entrar en alguna en
particular, o en alguna cosa en concret, o bé vos contestam
avui, o vos contestaria un altre dia, depenent del grau d’interès
que tengueu o que vulgueu aprofundir, perquè darrera cada
conselleria hi ha molts de programes, hi ha moltes partides, etc.

La següent diapositiva mostra com ha evolucionat la
despesa no financera per capítols aquests anys. Nosaltres,
diguem aquest Govern, o jo com a consellera puc respondre de
la liquidació de tres anys: 2015, 16 i 17. Aquí podem veure

com ha anat augmentant i ho vull posar molt clar, a nivell
d’execució, perquè sé que també després s’empren altres dades
i no són reals, o no són les que toquen; les dades que es
liquiden i que són les objectives, són les que presentam aquí.
La despesa no financera s’ha incrementat en 620 milions durant
l’any 2015 a l’any 2017, això és un 20%, es correspon amb les
xifres que hem anat presentant en els pressuposts, però són 620
milions que hem disposat en els diferents capítols, o en les
diferents polítiques, o les diferents conselleries en aquests tres
anys.

Aquí podem veure el capítol... tota la despesa de personal,
referent a personal s’ha incrementat en quasi bé 200 milions,
199 milions. La despesa en capítol 2, que és funcionament,
despesa corrent, despesa de funcionament de les diferents
conselleries en 111 milions. La despesa financera ha baixat en
menys 125 milions, els mecanismes de liquidesa tenen unes
condicions més baixes..., bé actualment també hi ha un tipus
d’interès més baix en el mercat, per tant, la despesa financera
ha pogut baixar. Després el capítol 4 s’ha incrementat en 253
milions, d’aquí també es financen els consells insulars, una part
important del finançament dels consells insulars. El capítol 6
s’ha incrementat en 12,7 milions, això seria la inversió que fan
directament les conselleries. I després el capítol, que també a
la gràfica es veu un increment percentual prou important, s’ha
incrementat en 167,6 milions, que són les transferències que
fem bàsicament al sector públic instrumental, que és també el
que després executa, el sector públic instrumental és el que
executa molta inversió i, per tant, molta inversió que fa el
Govern, o el Pla d’infraestructures que té el Govern, o que té
dissenyat el Govern, no ho fa tant les conselleries, sinó que ho
fem a través del sector públic instrumental, per això les
transferències de capital també han crescut, en consonància que
hem anat incrementant la inversió pública.

La següent diapositiva mostra precisament el que vos deia,
la despesa en polítiques socials durant aquests tres anys, així
com hem anat també explicant en els pressuposts, també s’ha
incrementat i en la liquidació es veu un increment d’un 20,3%.
I hem de destacar, bé, hem de destacar... aquí veieu els
principals capítols, o les principals àrees: Sanitat, s’ha
incrementat en un 19,5% en aquests tres pressuposts liquidats;
Educació, un 18,3%; Serveis Socials, un 18,5; Ocupació, un
98,5; i Habitatge, un 29,9, quasi bé un 30%. Per tant, aquí es
veu també el que jo deia, vull deixar constància que l’esforç
que fa el Govern a través dels diferents pressuposts, també a la
liquidació es veu, d’incrementar la despesa, aquest increment
d’ingressos que es pot destinar a despesa, es destina
majoritàriament a polítiques socials. I ho torn dir, hi destinam
tot el que podem, el màxim de recursos que s’hi poden destinar.
Hi ha la limitació de la regla de despesa, que fa que no tots
aquests recursos s’hi puguin destinar i que s’hagin de destinar
a estalvi o a generar superàvit, com hem vist a la presentació
inicial, però tot l’esforç que pot fer el Govern en aquest sentit,
tot el que pot ho trasllada a millorar l’estat de benestar,
recuperar les polítiques de l’estat de benestar i consolidar, com
ja dèiem quan presentàvem també els pressuposts de l’any
2018.

Una dada significativa també i que acompanya la
presentació d’aquests comptes, és el tema de com ha
evolucionat la despesa a l’àrea de Salut. L’àrea de Salut sabeu
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que és una de les més importants del pressupost, Salut i
Educació ocupen més del 60% del pressupost, i aquí vull posar
en valor, o vull que es vegi, la reducció del deute, del deute vol
dir en aquest de les factures pendents de pagar que queden cada
any a l’àrea de Salut, sabeu que cada any Salut acaba amb un
dèficit. A l’any 2013 aquest saldo era de 97 milions d’euros; a
l’any 2014, 132 milions d’euros, que diríem que és el que
vàrem trobar quan vàrem arribar el juliol del 2015, i com l’hem
anat reduint, la columna de variació és la que explica la
reducció de cada any, de com ha anat reduint-se el deute a
l’àrea de Salut, i l’esforç que ha fet dins aquest increment de
recursos que hem destinat a les polítiques socials, un destí ha
estat precisament reduir el deute a l’àrea de Salut, anar reduint
aquesta facturació, les conegudes factures en calaix, que en
aquest cas són factures que a final d’any no tenen imputació
pressupostària, o no tenen cobertura pressupostària i que, per
tant, generen també problemes amb els proveïdors.

En aquests tres anys liquidats hem reduït el deute en 85
milions d’euros a l’àrea de Salut i, precisament a l’any 2017, si
comparam amb l’any 2014 el deute a final d’any era de 132
milions, l’any 2017 quedarà en quasi bé 48 milions, 48 milions
si arrodonim, la qual cosa és una reducció significativa. També
podeu veure en aquesta gràfica com ha evolucionant la despesa
del Servei de Salut i com entre el 2015 i 2017, en aquests tres
anys liquidats, la despesa absoluta ha crescut un 16%, 209
milions d’euros si ens fixam en la liquidació.

Una altra diapositiva que vos pos, no vos podem explicar
tot el pressupost, crec que avui seria massa extens explicar-vos
tot el pressupost en concret, però sí que també volem destacar
les àrees, com vos deia on s’ocupen més recursos del
pressupost, l’àrea d’Educació, com hem anat incrementant la
despesa en personal docent i l’any 2017 precisament ja hem
superat l’any més alt en despesa de personal docent, l’any que
la xifra va ser més alta, 498 milions l’any 2009, a l’any 2017 ja
hem superat aquesta xifra i estam en 515, quasi bé 516 milions
d’euros en despesa de personal docent; això vol dir
evidentment més docents a les escoles, hem superat ja l’època
de crisi, hem superat fins i tot les xifres d’abans de la crisi. I
per tant, perquè es vegi l’esforç d’alguna manera el que vos
deia, que l’increment de polítiques socials es veu en el cas
d’Educació, es veu a les escoles, en increment de personal
docent i aquestes dades volen mostrar això.

Faré cinc cèntims del sector públic instrumental, no vos
donaré totes les dades perquè n’hi ha moltíssimes, però sí
també una foto del sector públic instrumental, perquè com vos
deia, cada vegada més al sector públic instrumental s’hi han
destinat més recursos, precisament perquè són les empreses
públiques les que executen la inversió i aquesta legislatura en
concret ja també, de forma progressiva, cada any s’ha anat
dotant més d’inversió pública per dotar aquest Pla
d’infraestructures del Govern i, per tant, en aquest cas les
empreses públiques han tengut un increment de pressupost.
Aquí veieu el resultat pressupostari de l’any 2017 per tipus
d’ens, les empreses públiques han tengut un resultat
pressupostari de 46,85 milions d’euros, les societats mercantils,
que són 2 en aquest moment les que té el Govern, 1,88 milions
d’euros, les fundacions 4,69 i els consorcis 14,82 milions
d’euros. En total són 68,24 milions d’euros. 

Si ho calculam en termes de necessitat, capacitat de
finançament, això és SEC, el Sistema Nacional de Comptes
Europeus, el sector públic instrumental té un resultat positiu de
266 milions, amb els ajustos queden 264 milions. Això té una
explicació i és que a final d’any el sector públic instrumental va
rebre una sèrie de transferències de les conselleries per poder
executar millor el pressupost, com a eina d’execució es varen
fer una sèrie de transferències a les empreses per poder finançar
aquest pla d’infraestructures en què les empreses el que poden
fer després és aprofitar aquests recursos i incorporar romanents
a l’any següent i empreses tan importants com IBISEC,
ABAQUA i IBAVI puguin tenir suficient romanents, que es
puguin incorporar l’any següent i executar el Pla
d’infraestructures que han iniciat o que han posat en marxa o
planificant aquests anys.

La següent diapositiva posa... es veu una mica, no?,
l’evolució de la despesa no financera executada dels principals
ens, bé, del total i a baix a la gràfica dels principals en el sector
públic instrumental i la despesa no financera del sector públic
instrumental en global ha incrementat un 10,2% també entre
2015 i 2017.

Després, també, amb relació al que deia ara fa un minut, les
inversions reals, la despesa executada en inversions reals per
part del sector públic instrumental també ha crescut en aquests
anys un 35,1%. Aquest esforç inversor que fa el Govern es veu
a través d’aquestes empreses. Per tant, bé, també és una defensa
no només del sector públic instrumental que ve gestionat també
té un paper important dins la comunitat autònoma. 

Amb tot això crec que, bé, he fet, he volgut fer una
presentació gràfica dels números, crec que és el més clar, en
aquest cas com que parlam de tancament està bé parlar de
números, rere els números evidentment hi ha moltes paraules,
molts de fets i moltes persones perquè és així, quan un...
sempre ho diem quan presentam els pressuposts, rere aquests
números hi ha polítiques, hi ha persones, i crec que amb
aquestes dades reflectim, per una banda, unes bones dades de
gestió econòmica i de comptes públics sanejats i, a la vegada,
també, una gestió, podem demostrar que la gestió anunciada o
les polítiques anunciades de polítiques socials es veu amb els
números com han incrementat i com s’han executat. 

Vull dir, queda molt a fer, aquestes dades no són per fer
triomfalisme ni molt manco, queda molt a fer en aquesta
comunitat autònoma, record el que deia al principi, tenim un
nivell de servei públic o de despesa pública per sota de la
mitjana i, per tant, crec que algun de vosaltres la setmana
passada era present a la conferència que va fer Guillem López
Casasnovas i ho va mostrar amb gràfics, per tant, queda molt a
fer, això vol dir que s’ha de millorar el sistema de finançament
i que s’han de canviar algunes regles que limiten que el
creixement econòmic pugui revertir a millorar els serveis
públics, com és la regla de la despesa.

Atès, però, que tenim aquests resultats i atès que tenim
aquestes regles i aquest marc i aquests resultats, nosaltres fem
un exercici de responsabilitat i el dèficit que no hem esgotat, el
dèficit, aquests 0,6 punts que no hem esgotat de dèficit, el
destinarem com ja hem dit a amortitzar deute, són 180 milions
d’euros que durant el 2018 s’amortitzaran i que, per tant,
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baixaran aquest import total de deute que tenim a la comunitat
autònoma.

A més a més, crec que també és important i crec que ha
arribat el moment, com també aquest govern ja havia anunciat
alguna vegada que li agradaria poder fer, és despenjar o
desvincular aquesta dependència que tenim amb l’Estat amb els
mecanismes de liquidesa, que tots aquests anys hem anat
substituint el finançament o el bon finançament per mecanismes
de liquidesa, i jo crec que el Govern té intenció, ateses aquestes
dades, ja començar a sortir a mercat a l’hora de finançar el
deute o el deute que hem de formalitzar enguany en concret. 

El Govern havia demanat per a 2018, segons les dades de
previsió de pressupost, una autorització del mecanisme de
liquidesa, facilitat financera, 947 milions, això havia demanat
el Consell de Govern al Govern d’Espanya, però, ateses
aquestes dades de tancament, el que ja demanam al Ministeri
d’Hisenda, estam negociant amb ells o estam gestionant aquest
tema, és poder sortir a mercats almanco el darrer trimestre de
l’any; això serien aquests 160 milions d’euros, que és el que
necessitam d’endeutament pel ritme d’amortització que tenim,
la comunitat autònoma té voluntat i així ho gestionarà i ho
negociarà amb el Ministeri d’Hisenda poder sortir a mercats.

Per fi, per primera vegada, diguem, en molts d’anys podrem
sortir a mercats i no acudir amb la totalitat del deute que
havíem de menester concertant-lo tot amb l’Estat, sinó que...
bé, volem provar, crec que és hora ja, com també algunes
comunitats autònomes ja comencen a fer, però crec que la
comunitat autònoma de les Illes Balears ja mereix i és necessari
poder sortir a mercats. Ho fem en el darrer trimestre, que és
quan creiem que ens dóna temps a gestionar aquest expedient
amb el ministeri, perquè això s’ha de gestionar, s’ha de
sol·licitar, el ministeri ho ha d’autoritzar, i també sortim amb
una finestra prudent a fi de poder-la ampliar i rompre aquesta
dependència.

Els mercats són la millor eina per valorar, avaluar com es
troba una comunitat autònoma, és el que millor te mesura, no
és tant l’estabilitat pressupostària sinó el mercat a l’hora de
prestar préstecs, és el que millor te mesura la teva salut
financera i, per tant, també hem tengut contactes, evidentment,
amb les entitats financeres, aquestes tenen voluntat de poder
finançar les comunitats autònomes o les administracions
públiques i, per tant, començarem amb aquesta finestra
enguany, amb la voluntat evidentment de forma progressiva
d’anar augmentant... de rompre aquesta dependència de l’Estat,
que suposa el mecanisme de liquidesa, i augmentar el
finançament via mercats. 

A més a més, també els mecanismes de liquidesa tenen uns
períodes molt fixats, deu anys, això et marca molt després la
cartera futura i el ritme d’amortitzacions. La idea, si vas al
mercat, pots guanyar també flexibilitat amb les condicions,
sobretot amb els terminis, amb els venciments, i, per tant,
també tens més autonomia en aquest sentit a l’hora de dissenyar
els pressuposts.

Crec que amb això he fet un resum, evidentment qued a la
vostra disposició per resoldre dubtes i també el meu equip aquí,
per si necessiteu qualque dubte, a la vostra disposició. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix 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. Crec que habitualment ho fem
globalment, Sra. Consellera? Per tant, passam a la contestació
global. 

Pel Grup Parlamentari Popular, iniciam la ronda de
portaveus, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps, per
un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera, benvinguda a la Comissió d’Hisenda del
Parlament, i més benvinguda encara, perquè vostè compareix
aquí de forma voluntària. Però jo li diré una cosa, no només ha
de comparèixer de forma voluntària quan ha d’explicar els èxits
del Govern, sinó que també hauria de comparèixer quan les
coses tampoc no funcionen tan bé. Fa dues setmanes aquí es va
vetar una proposta de Ciudadanos que vostè comparegués per
explicar el tema de les bestretes, no podrem tenir aquesta
compareixença perquè els partits que donen suport al Govern
varen impedir la seva compareixença. Jo no sé si vostè tenia
ganes de venir o no, però jo li dic que el Parlament es va negar
que vostè comparegués.

En qualsevol cas, estam contents que avui vengui i ens
expliqui les bondats i els èxits de la seva gestió.

Jo li diré una cosa, nosaltres estam contents, estam molt
contents dels nombres que vostè avui ens ha explicat i estam
molt contents perquè en el fons ens sentim copartícips
d’aquests resultats. És més, si a l’anterior legislatura no
s’haguessin fet els esforços que es varen fer, les mesures que es
varen prendre, avui no parlaríem d’aquests nombres; és a dir,
gràcies a l’esforç de molts de ciutadans de l’anterior legislatura
avui podem explicar aquests nombres i aquests èxits, és cert.

Però també li diré una altra cosa, si vostè fos la consellera
del Partit Popular i expliqués aquests nombres davant els
portaveus dels partits que estan representats en el Parlament,
els partits d’esquerres se li tirarien a la jugular, i li ho explicaré.
Vostè ha vengut a explicar aquí que podent tenir un dèficit del
0,6% ha tengut un superàvit del 0,2%, i a nosaltres ens sembla
molt bé, que a nosaltres ens sembla molt bé, però vostè ha
deixat de gastar 233 milions d’euros que podrien anar a
aquestes polítiques socials que vostè diu.

Però és que vostè parla que la regla de despesa és molt
estricta, però la regla de despesa li permetia incrementar la
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despesa en un 2,1% i vostè només ha incrementat en un 1,5%,
vostè podia gastar més. La regla de despesa no és tan estricta
quan vostè l’ha complerta de sobres, i aquest marge de doblers
que vostè ha deixat de gastar s’hagués pogut dedicar a aquestes
polítiques socials que vostè diu que no li deixen gastar. És a
dir, vostè avui ha presentat uns comptes en què podent gastar
en polítiques socials que diu que són la seva prioritat, no ho ha
fet, i a nosaltres ens sembla bé, a nosaltres ens sembla bé açò
que ha fet, però em permetrà que li digui que va en contra del
criteri dels partits d’esquerres, que a propostes nostres han
votat en contra de, per exemple, reduir l’endeutament. És a dir,
vostè dedicarà 180 milions d’euros d’aquests 233 que no ha
gastat per pagar als bancs o per pagar a l’Estat. Que ens sembla
molt bé, però que aquí hi ha propostes del Partit Popular, en
aquest parlament, que han estat votades en contra pels partits
que li donen suport, amb la qual cosa ens va molt bé que vostè
sigui consellera del Govern de les Illes Balears, ens va molt bé
perquè, ja li ho dic, els resultats són boníssims i nosaltres hi
estam completament d’acord.

Vostè tindrà un superàvit del 0,2%, un superàvit d’una
cinquantena de milions d’euros, és cert, i açò és una bona
notícia. Però vostè diu que hi ha unes regles fiscals que li
impedeixen gastar més, hi ha unes regles que són molt estrictes,
i jo li diré que gràcies a aquestes regles vostè s’ha mantingut
dins aquests marges que el Govern central li imposava. Perquè
vostè ho ha dit molt bé: l’incompliment de qualsevol d’aquestes
regles fiscals té conseqüències, clar que sí. Per tant si avui
presenta unes xifres molt bones és, primer, i ja li ho he dit
abans, per l’esforç que es va fer l’anterior legislatura, no el
Partit Popular, els ciutadans; i, segon, perquè hi ha hagut un
govern central que li ha impedit gastar per damunt de les
necessitats o gastar per damunt de forma desbocada, que és el
que vostè hagués volgut, o almenys el que vostè ha dit que
volia fer. Sí. En qualsevol cas, ja li dic, les xifres que vostè ens
presenta ens semblen perfectes. 

Però és que, a més, ens justifiquen una qüestió: hi ha marge
per abaixar impostos, hi ha marge per abaixar impostos, que és
el que nosaltres venim dient des de principi de legislatura. En
un moment de creixement econòmic en què ni tan sols no gasta
el que pot gastar, en què els ingressos estan disparats..., el 2017
s’hauran incrementat els ingressos de recaptació d’impostos
sense apujar impostos pel mateix creixement econòmic; és més,
si haguessin abaixat els imposts de forma modulada segurament
també haguessin incrementar els ingressos respecte de les
previsions, perquè el creixement econòmic és tan gran que
evidentment la recaptació d’impostos i sobretot de l’impost de
transmissions patrimonials és brutal, és brutal; vostè haurà
recaptat més de 100 milions d’euros per damunt de les
previsions inicials a l’impost de transmissions patrimonials.
Però és que li dic més: dins el 2018 vostè recaptarà 100 milions
d’euros més del que vostè va posar en els pressupostos per
l’impost de transmissions patrimonials. És per açò que li deim
que hi ha marge per abaixar imposts, és per açò que li deim que
ja és hora de tornar a aquells ciutadans que tan malament ho
van passar l’anterior legislatura, tornar-los aquell esforç que
van fer, aquells sacrificis que van haver de fer. És per açò que
nosaltres consideram prioritària l’abaixada d’imposts. 

Vostè ho ha fet tot, ho ha fet tot. Ha controlat el dèficit, ha
controlat el pagament a proveïdors, ha controlat la regla de

despesa; pagarà 180 milions d’euros, o sigui, reduirà
l’endeutament en 180 milions d’euros, que és el que nosaltres
sempre havíem dit, que ara era el moment de davallar
l’endeutament. Falta una cosa: abaixar impostos, reduir la
pressió fiscal; els ciutadans s’ho mereixen, no perquè sigui un
caprici del Partit Popular, és perquè ara es pot fer, perquè hi ha
marge. Perquè les xifres que vostè ens diu i ens ha mostrat
diuen, aquestes xifres, que hi ha marge, marge per davallar
impostos. Per tant si no davallen impostos és perquè no volen,
és perquè volen seguir carregant sobre les espatlles dels
ciutadans les seves ànsies de despesa. És que no té cap altra
explicació.

I una altra qüestió que vostè ha dit així de passada però que
també m’agradaria fer-hi referència és que no va arribar ni un
euro dels 120 milions del conveni de carreteres. Ja li ho vam
dir nosaltres, ja li ho vam dir en els pressuposts de 2017 i li ho
hem tornat dir en els pressuposts de 2018: no arribarà ni un
euro. Però per què?, perquè el protocol d’intencions ho diu ben
clar: s’han de firmar convenis; el protocol d’intencions com a
tal no es pot traslladar automàticament a uns pressuposts,
necessita desenvolupar-se a través de convenis. Quants de
convenis han firmat amb el Govern?, perquè, clar, si em diu
“no, no, és que hem firmat deu convenis i no ha arribat un
duro” estarem parlant d’una altra cosa, però si vostè no ha
firmat ni un conveni, que és el que tem, i no ha arribat ni un
duro és que és lògic, perquè el protocol d’intencions s’ha de
desenvolupar a través de convenis; si no hi ha convenis, no hi
ha un duro. Per tant, insistim: vostès van posar 120 milions
d’euros tot i saber que no arribaria un euro, i s’han salvat pel
creixement econòmic i perquè vam deixar una comunitat
autònoma arrencada al màxim i el creixement econòmic per
descomptat s’ho ha endut tot, i els increments de la recaptació
d’impostos han estat brutals, perquè, si no, si no vostès
haguessin tingut un forat de 120 milions d’euros tal i com
nosaltres vam dir, i efectivament no va arribar ni un euro. I dins
2018 jo he de ser molt escèptic, no crec que tampoc arribin 120
milions d’euros, entre altres coses perquè si no s’aproven els
pressuposts de Madrid tampoc no hi ha opcions que pugui
arribar ni un euro d’aquest conveni.

I una altra qüestió, que també vostè ho ha comentat. Vostè
deia que la despesa s’ha executat en un 95,4%; les inversions
reals, en un 83%. O sigui, és el que dèiem abans, podent gastar
no han gastat. Per tant vostès parlaven fa uns mesos de derogar
la regla de despesa, ara flexibilitzen, ara ja han suavitzat el
discurs i la volen flexibilitzar, però, ja dic, no és tan estricta des
del moment en què vostès, ni de lejos, s’han vist frenats per
aquesta regla de despesa.

En qualsevol cas aquests són els comentaris que jo havia de
fer de la seva intervenció, i només vull insistir en el fet que
davallin els impostos als ciutadans, és a dir, retornin als
ciutadans l’esforç que van fer l’anterior legislatura. És l’única,
en aquests moments, assignatura pendent que té aquest govern.
Ara hi ha marge, ara hi ha possibilitat de fer-ho, ara és el
moment, i no es deixin endur pels perjudicis ideològics de
determinats grups polítics, és a dir, utilitzi el seny, el sentit
comú, i recuperi aquesta proposta que ha fet el Partit Popular
des del principi de legislatura.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Salvador Aguilera, per un temps de
deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Bona tarda, Sra.
Cladera, i a tot el seu equip, benvinguts una vegada més a
aquesta comissió per explicar l’execució del pressupost.

I bé, ja ha vist, Sra. Cladera, quines bones paraules li han
posat damunt la taula per part del Partit Popular, estan contents.
A mi em preocuparia, com a titular, dir -llegeixo textualment:
“España incumple la regla del déficit del euro y queda como
único país bajo el control de Bruselas”, notícia del dia 16 de
març d’El Mundo. És a dir, que resulta que al final aquests bons
resultats moltes de les comunitats autònomes estem fent els
deures, però és Espanya que no fa el deure. És així, Sra.
Cladera, en aquest sentit? 

Hauríem d’estar contents tots, nosaltres també, però jo
voldria després destacar algunes qüestions, però com sempre el
Sr. Montoro des de Madrid està posant damunt les entitats,
ajuntaments, per una banda, com vostè ha comentat, que són els
que pateixen tot el tema de la regla de despesa, la
impossibilitat, no?, la justificació que després vostè (...) de dur
a terme més polítiques socials en aquest sentit de poder
contractar més personal, que és el que tant des del seu govern
com des del nostre partit venim reclamant, més professionals en
educació, sanitat, serveis socials, ens diuen que és impossible
contractar. Per tant aquesta qüestió després de les retallades
brutals que hem patit durant molts d’anys en aquesta comunitat
i (...), idò veiem que realment és un dels handicaps, per dir-ho
així molt clarament, de no poder dur a terme part del que ja li
agradaria a aquest govern.

Jo voldria fer-li algunes observacions o comentaris i també
sé que alguna de les preguntes que li pugui llançar no van
directament amb el que vostè ha explicat, però sí que afecta
directament l’execució d’enguany i segurament el pressupost de
l’any 2018. Per tant, a veure si em pot contestar. Primer li
demanaré les qüestions que jo havia anotat inicialment i
després alguns comentaris sobre el que vostè ha comentat.

Sobre una de les coses que ens preocupa, sobretot és veure
com el famós sistema de finançament i vostè n’ha fet
comentari, a com la nostra comunitat autònoma està per molt
sota del que teòricament a nivell estatal li correspondria. Jo tinc
dues dades diferents i voldria veure quina és la que aquest
Govern maneja: per una banda, tenim que serien 2.442 euros
per habitant, d’acord? I després a (...) a l’Última Hora 2.292,32
euros. Per tant, aquí hi ha pràcticament quasi 100 i busques
d’euros que té de variació. Per què dic aquesta qüestió? I
utilitzant la informació que va aparèixer en aquest diari, és que
justament si comparem respecte de Cantàbria, Cantàbria té més
de 3.000 euros per habitant, o La Rioja també, i per tant són
més, aproximadament 800 euros per habitant el que es destina
més, o reben aquestes comunitats respecte de la nostra
comunitat. I moltes vegades s’ha utilitzat a nivell d’educació
per exemple, pel número d’habitants, a Extremadura tenim

2.852 i nosaltres 2.400, doncs aquí també hi ha una quantitat
important. Per veure l’import que es maneja des de la seva
conselleria.

Una qüestió també que voldria posar damunt la taula és que
moltes vegades hem demanat des del nostre partit, és la
condonació i sobretot ha estat titular en determinats moments,
la condonació..., anava a dir de part d’aquest deute. Voldria
saber exactament com està aquesta qüestió, si té més notícies
de les que han aparegut les últimes setmanes. Perquè,
sincerament, unes coses... i enllaço ja una mica en veure les
dades més a nivell macro, aquests pràcticament 9.000 milions
d’euros, veiem que Balears mai no podrà pagar aquest deute, ni
l’Estat espanyol que continua incrementant el seu deute, que ja
anem per 1,145 bilions d’euros, any rera any veiem que el
nostre país segueix incrementant el seu deute. Per tant, aquí
veiem una situació d’impossible retorn, de no pagar. És obvi
que ens alegrem que enguany tenguem un superàvit per primera
vegada des del 2010 i, per tant, ens preocupa molt aquesta
qüestió.

Per tant, davant d’aquesta qüestió, els 5.000 milions d’euros
que quantifica aproximadament la seva conselleria, el Govern,
els veurem algun dia? O al final ho han reduït em sembla el
Síndic de Comptes, al final aquesta quantitat? Per tant, com
està aquesta qüestió, perquè si no mai no podrem sortir
d’aquest cicle, perquè al final no tendrem els suficients sous per
fer front.

Una qüestió important també que ens preocupa molt i vostè
ho ha comentat també, no ha donat dades, és la dependència
pràcticament de la nostra comunitat..., -a veure si trobo la
gràfica-, des del 2012 fins ara que el 70% del deute que tenim
a la nostra comunitat està en mans del Govern central, per tant,
quina solució li podrem donar a aquesta qüestió, perquè vostè
ha comentat de sortir als bancs, però ens cobraran més i, per
tant, pràcticament el 16% del deute és una qüestió que mai no
es parla, i això ens preocupa.

Més qüestions importants, sobretot el que ha comentat vostè
que l’economia va bé, o com dirien alguns, va como un tiro, en
aquest sentit, molts de ciutadans i ciutadanes d’aquesta
comunitat no veuen que realment el creixement econòmic a
través de l’indicador del PIB, del 3, 4 i busques per cent, i
sobretot aquest matí hem escoltat cridant al bon temps al Partit
Popular, sobre la futura temporada que ens ve damunt,
sincerament al final hi ha una major temporalitat, major
precarietat, major dependència del turisme, etc., per tant, veiem
que aquesta millora a la ciutadania no arriba i, per tant, en el
que s’hauria d’invertir més seria en aquestes polítiques que
abans li estava comentat el Sr. Camps. Per tant, què pot fer des
del seu Govern per millorar o invertir més en polítiques socials
respecte d’això?

No podem oblidar tampoc i parlem de deute, que 1 de cada
5 euros se’n va pagar aquest deute, és obvi que
l’infrafinançament que patim, però aquí tenim i moltes vegades
vostè m’ha escoltat perfectament dir-li i comentar-li, és la mala
gestió dels partits que ens han governat durant aquestes dècades
i els macroprojectes ens fan que avui per avui estem patint el
que tenim, falta d’infraestructures educatives, o falta de
personal en el cas d’Eivissa, etc.
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Per tant, la gestió és una qüestió de responsabilitat política
i aquí alguns partits no volen acceptar com han malbaratat
durant dècades o anys que han governat aquests sous dels
ciutadans i ciutadanes que avui posen aquí el Sr. Camps
preocupat i li diem que han estat els que han hagut de suportar
tota aquesta càrrega.

Més qüestions que li voldria dir ja concretament sobre el
que ha comentat. Sí que m’ha cridat una mica l’atenció i només
ha comentat dades molt genèriques i, per tant, no puc fer-li
preguntes molt concretes, era..., a veure si trobo..., sí, sobre les
transferències corrents, quines són les que no hem rebut, perquè
justament ahir apareix un percentatge molt cridaner d’uns
3.500% que, sincerament, és de les dades que m’han cridat
més. Quines són les que no han arribat i vostè hi ha fet
referència?

Una qüestió també que sí que m’agradaria i això és també
directa la pregunta, quin seria Sra. Cladera i al seu equip, quin
seria el finançament autonòmic que teòricament ens bastaria...,
-no, ho dic sincerament perquè vostè ha fet referència a aquest
desglossament de les fonts de finançament, que dues terceres
parts justament, dues terceres parts vénen de Madrid, del
finançament autonòmic-, quin seria el percentatge que vostè,
que nosaltres des d’aquesta cambra, hauríem de demanar a
Madrid perquè realment totes aquestes qüestions que feia
referència sobre la ciutadania i el que arriba des de Madrid
pogués reflectir-se realment en unes millores substancials.

Ah! I després també una qüestió que vostè com a
responsable de la conselleria i com a persona que va a Madrid
a demanar-li al Sr. Montoro, que bé, ja ens agradaria que les
paraules d’avui del portaveu del Partit Popular...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, ha d’anar acabant.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

..., -sí, sí-, veure com el Sr. Guillem López Casasnovas,
aquestes dies, ha estat molt crític en la presentació dels
Quaderns d’Economia, en aquest sentit realment la proposta del
nou sistema de finançament, quan el tindrem, Sra. Cladera?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Joana Aina Campomar, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, des de MÉS per Mallorca..., una
part de raó sí que té el Sr. Camps, a nosaltres ens hagués
estimat més que enlloc de tenir superàvit haguéssim pogut
dedicar aquests doblers a polítiques públiques, això està clar,
i amb això coincidim, i supòs que també coincidim amb la
consellera. Per tant, jo crec que el Sr. Camps no ha descobert
res que no tenguéssim clar tots els que som aquí; és a dir, no és

que... perquè sembla que així com ho ha dit, sembla que és que
intentava amagar qualque cosa, i jo crec que aquí tots tenim
clar quina és la nostra manera de fer i on volem anar.

En qualsevol cas, crec que..., i pel que he vist o el que ens
ha mostrat, també és ver que l’execució de despeses entre 2012
i 2015 o dos mil..., fins al 2014 era 94, no arribava al 95%, en
canvi a partir del 2015 aquesta execució de despesa
s’incrementa, ja passa del 95% fins quasi al noranta..., no?, en
algun moment (...) 2016 al 96%. Per tant, crec que això també
mostra aquesta voluntat realment, o almanco des del nostre cas
de MÉS per Mallorca, aquesta voluntat d’executar aquestes
polítiques que hem vengut a fer i que per això ens han votat els
ciutadans.

Realment, aquí, és vera, nosaltres també estam contents, per
exemple, aquest pagament a proveïdors, que era una de les
qüestions que més preocupava la nostra societat perquè
realment els nostres petits empresaris patien molt, i el fet
d’haver arribat a aquests devuit dies crec que és una fita
important i crec que l’hem de posar molt en valor.

També des de MÉS per Mallorca posam molt en valor
precisament aquest increment en polítiques socials, aquest 20%
al qual s’ha arribat en polítiques socials. Aquest increment en
personal docent, crec que amb això..., veig que el Sr. Camps no
hi ha fet referència, no crec que estigui tan satisfet perquè no ha
estat mai l’objectiu del Partit Popular, diguem, l’educació
pública ni les nostres escoles.

També és vera que l’ocupació i l’habitatge, crec que és una
de les preocupacions més grans que té la nostra societat
actualment i, per tant, crec que també és positiu que haguem fet
un esforç precisament per augmentar els recursos públics
dedicats a aquestes qüestions.

I també en això he de dir que, almanco..., creiem que el fet
de controlar, en el tema de salut i de sanitat, aquest esforç per
controlar la despesa, diguem de..., que sempre sabem que
sanitat sempre gasta més per aquests imprevists, per aquest
volum del que realment està pressupostat, i crec que aquesta
reducció de despesa control que s’ha intentat fer crec que és
positiu i a més aclaridor i crec que és important i crec que en
aquest cas des de MÉS per Mallorca també estam satisfets
d’aquestes dades que ens ha presentat i d’aquests resultats.

No coincidim que és un moment d’abaixar els imposts, per
què? Perquè el que volem realment no és..., volem retornar als
ciutadans els serveis públics que es mereixen, i aquí és on no
coincidim. I jo crec que sí coincidim amb la presentació
d’aquests resultats que ens ha presentat avui la Conselleria
d’Hisenda.

Per la nostra part si ens pot donar més detalls de quines són
aquestes transferències alienes, aquests convenis del ministeri,
aquestes... que no han arribat a fructificar, sí que ens agradaria
que ens donàs més detalls, perquè crec que també és important,
perquè de vegades ens... potser són números petits a nivell...
quan ho comparam amb el pressupost total, però sí que mostren
quina és l’actitud que té l’Estat espanyol davant aquestes illes.
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I això crec que és important que sapiguem perquè aquí es
parla de convenis, però precisament convenis vol dir que hi ha
d’haver dues parts que estan d’acord i de vegades el difícil és
que... jo crec que dubtaria molt que des d’aquesta comunitat
autònoma no estiguéssim disposats a signar un conveni on
realment vinguessin doblers per a infraestructures demandades
per la nostra societat, per tant, o... que estiguessin a favor
d’infraestructures necessàries per al nostre territori.

Cert que..., supòs que això ho tenen estudiat. Nosaltres, la
idea de sortir d’aquesta dependència estatal en el tema de
l’endeutament ho veiem en positiu, crec que també és prudent
sortir amb quantitat..., bé amb una quantitat prudencial per
veure com està el mercat, com ha explicat la consellera, en això
té el nostre suport i creiem que és positiu. I bé, és cert també el
que..., perquè sempre, vull dir aquesta dependència total, sortir
d’aquest cercle tancat que només podem acudir a l’Estat ens
sembla... negatiu. Per tant..., a més moltes vegades s’imposen
unes condicions que tal vegada no tenim el perquè sempre
estar-hi d’acord.

Però hem d’aprofitar perquè s’ha parlat, el Sr. Aguilera ja
ha posat damunt la taula que aquest sistema de finançament
autonòmic que en aquest moment està sobre la taula ens
preocupa. Ens preocupa, ja ha fet relació a la xerrada que va fer
el Sr. Casasnovas, ens preocupa que en aquest moment les
qüestions que es posen damunt la taula a nivell de l’Estat
espanyol siguin qüestions que van en detriment del nostre...,
fins i tot empitjorar el sistema de finançament que tenim com
a comunitat autònoma actualment, i això si que ens preocupa i
crec que hauria de preocupar al Partit Popular, i li hauria de
preocupar molt perquè precisament va en contra dels ciutadans
d’aquestes illes.

Estam en un sistema, diguem, de comunitat autònoma on un
sistema de recaptació molt centralitzat a nivell estatal, però, en
canvi, molt descentralitzat a nivell de despeses, i això ens dóna
molt poc marge a l’hora de poder... graduar i poder definir
quins serveis públics i quins recursos tenim. Sempre depenem
d’aquesta... aquest sistema, no?, estatal que fins ara ens ha
perjudicat, perquè més o manco el dèficit fiscal està entre
1.500, 3.000 milions, el que... més o manco el que... i encara
quasi, quasi sembla que ens veurem abocats que tal vegada ens
imposin un sistema de finançament autonòmic encara molt
pitjor, quan realment tots els resultats i totes les dades ens
diuen que estan infrafinançats, i això sí que... ens preocupa
molt.

Nosaltres no..., la pregunta, jo això que el sistema de
finançament autonòmic què ens bastaria, jo crec que... quin
sistema de finançament ens pertoca i ens mereixem. Jo això és
el que em preocupa perquè realment som a la cua de tots els
serveis públics, som a la cua de treballadors públics, som a la
cua d’inversions estatals, d’inversions en una majoria de
qüestions i, per tant, en preocupa.

En canvi, l’Estat espanyol se suporta, no?, en les comunitats
autònomes i en els ajuntaments amb aquests superàvits per
amagar el seu dèficit que té i, per tant, utilitza, que nosaltres
consideram que mal utilitza, perquè està contínuament fent
infraestructures com AVE, com rescat de radials i despeses de

defensa desproporcionats que creiem que no és la política que
s’hauria de fer.

Per tant, des del nostre..., idò... aquesta valoració en general
positiva dels números que ens ha presentat la conselleria i
gràcies per ser aquí a donar-nos aquests resultats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep
Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot donam la
benvinguda com sempre a la consellera i al seu equip. 

El primer que volem fer és constatar que per a nosaltres la
seva intervenció té un regust agredolç. Vostè ha vingut aquí un
poc amb un to, si se’m permet l’expressió, de satisfacció -de
satisfacció-, i el Grup Parlamentari Popular ha dit que els
nombres són molt bons, també alegria. És clar, quan jo veig
que vostè està satisfeta i el grup parlamentari està alegra em
preocupa. Em preocupa perquè, és clar, em preocupa per la
impressió que podem generar, i ho dic seriosament, perquè
podem generar la impressió que ja està bé així, que la
recuperació econòmica ens permet estabilitzar el pressupost i
que això ja està bé, que podem estar contents, que aquest és
l’objectiu, que aquesta és la fita, que amb això ens conformam.

No dic que ho hagi dit, dic que podem córrer aquest risc i,
per tant, crec que és molt important dir: era una obligació de la
consellera estabilitzar els números de la comunitat, i això s’ha
fet, eh? Ara bé, aquests números, amb totes les regles que
existeixen, que no hi entraré, ens tenen fermats, ens tenen
fermats de mans i peus. I ja sé que ho ha dit, però ho ha dit amb
la boca petita i ha dit amb la boca molt gran la satisfacció, i ha
dit primer la satisfacció i després la despesa, bé, això és la
impressió que jo tenc, i només vull accentuar aquest fet, perquè
estam molt enfora de poder fer front a les nostres necessitats
per exemple en infraestructures educatives, estam molt enfora,
de poder fer front a les necessitats de nous centres, de reformes,
d’ampliacions de centres educatius; o estam molt enfora de les
nostres necessitats en depuradores, de reforma, d’ampliació i de
noves estacions; o estam molt enfora de les nostres necessitats
en transport públic o en habitatge, etc. 

Per tant, tot i que hem aconseguit estabilitzar els números
diguem que això és una passa, que nosaltres també podem
reconèixer, no ens sap gens de greu, el contrari, li volem
reconèixer, ara bé, diguem-ho així, no volem que es quedi amb
la impressió que podem tirar coets a l’aire, volem que quedi
clar que estam molt enfora de les necessitats reals, de poder fer
front a les necessitats reals que tenen els ciutadans de les Illes
Balears. 

Feta aquesta primera reflexió, segon, nosaltres trobam a
faltar a la seva evolució i a les seves diapositives, etc., com han
evolucionat els darrers anys els ingressos en números absoluts.
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Quin increment d’ingressos té? Perquè, és clar, nosaltres
entenem que bàsicament aquests números estabilitzadors són
conseqüència d’un increment dels ingressos de la comunitat
autònoma, perquè hi ha una certa millora en l’evolució
econòmica. Per tant, aquí seria interessant que hi hagués una
diapositiva que digués, escoltin, hem incrementat tants
d’ingressos, quin és aquest increment d’ingressos de la
comunitat autònoma? Ja sé que ho ha dit en altres
compareixences, a preguntes parlamentàries, però crec que
quan parlam d’aquests temes aquesta dada és molt rellevant. 

Jo no puc compartir l’opinió del Sr. Camps, és clar, diu, el
Govern central... ha vengut a dir que ens ha tutelat i que,
gràcies al Govern central, ha impedit que vostès gastassin. Clar,
jo no puc tenir aquesta visió de l’autonomia política perquè
això, diguem, no és autonomia política, és una altra cosa, no?,
és una pura descentralització administrativa. Jo tenc la visió
que la comunitat autònoma és major d’edat, no és un menor
d’edat a qui el Govern central li ha de dir què ha de fer o què
no ha de fer. No tenc aquesta visió política, no la puc
compartir.

Tributs propis. M’agradaria que m’explicàs aquesta
desviació, que no és molt gran en números generals, però
entenc que hi ha una petita desviació, perquè aquí, si jo mir la
seva gràfica, els pressuposts eren 150 milions d’ingrés i han
ingressat, liquidat, 141, és a dir, han ingressat manco del que
tenien previst en tributs propis. És així o no és així? Li deman,
és una pregunta que em sorgeix de mirar la seva gràfica. Diu,
tributs propis liquidats el 2016, 115; pressupost general 2017
inicial, 150; pressupost general liquidat, 141. Per tant, entenc
que han liquidat manco de tributs propis, m’agradaria
m’explicàs això.

I m’agradaria que em digués el nombre exacte d’ingrés en
concepte d’impost de turisme sostenible, que aquí no està,
diguem, desagregada aquesta dada. Per tant, m’agradaria que
ens digués, quant de doblers han ingressat, efectivament, a
l’any 2017 d’impost de turisme sostenible?

Execució pressupostària. Mir les diferents conselleries,
vostè ha passat molt ràpid evidentment perquè havia de fer
una... havia d’explicar moltes coses, però m’agradaria que em
confirmàs si, mirant la gràfica la meva deducció és correcta, és
a dir, si la conselleria que té una pitjor execució o una execució
més baixa és la Conselleria de Turisme i Innovació. Per tant, a
vostès que els interessa molt el turisme i que aposten tant per
aquest nou model econòmic fonamentat en la innovació, a
veure si resultarà que justament és la conselleria on, diguem
així, mmm... eh!, mmm... ens falta execució pressupostària, eh!
M’agradaria que em confirmàs aquesta dada.

Quan diu sortir als mercats no m’ha quedat molt clar si
necessiten el permís de l’Estat, no ho necessiten, si això depèn
de l’Estat, si no depèn de l’Estat... m’agradaria que m’ho
explicàs. Per això li deia això de ser majors d’edat o no ser
majors d’edat o estar permanentment tutelats per aquest govern
central en aquest procés de recentralització, que per a nosaltres
és inacceptable.

I certament, jo compartesc la paradoxa que manifestava el
Sr. Camps, és clar, vostès tenen superàvits i aquests recursos

resulta que els dediquen a amortitzar el deute. Compartesc amb
el Sr. Camps que si això ho hagués explicat, doncs, un conseller
no d’esquerres li haguessin dit de tot, li haguessin dit vostès
només alimenten els bancs, només els interessa fer favors als
seus amics que fumen puros en els despatxos de les entitats
financeres, etc., perquè aquestes són les reflexions que sentim
aquí contínuament. Per tant, em sorprèn que vostès apostin per
l’amortització en lloc d’apostar per una execució molt més
plena del pressupost, en lloc d’apostar per executar totes les
infraestructures pendents a les Illes Balears o, ja posats,
m’estim més, efectivament, nosaltres defensam la baixada
d’imposts, perquè vostès tampoc no han posat aquí, també crec
que és una dada interessant, que ens digui què han recaptat
gràcies a la seva pujada tributària, quins són els milions d’euros
recaptats gràcies a aquesta pujada tributària? Per saber de quins
números parlam. 

Nosaltres no entrarem en el tema del model de finançament,
que és un tema molt repetitiu, evidentment no estam d’acord
amb el model actual, crec que hi ha molt de camí a córrer, però
evidentment no és avui el dia i el moment per parlar-ne.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera, per les
seves explicacions i benvingut sigui tot el seu equip.

Mai no m’hagués imaginat al Sr. Camps queixant-se que la
consellera Cladera no destini tots els doblers a pagar el deute,
mai. I és que el que semblava una oda a la seva gestió s’ha
convertit màgicament en una reivindicació de la política
econòmica del PP. Sra. Cladera, escoltant el Sr. Camps, sembla
que vostè i el seu equip no han fet res, com si tot s’ho haguessin
trobat fet. Des de MÉS per Menorca, però, valoram molt
positivament la feina que fan, crec que és de rebut aquest
reconeixement sobretot per demostrar que amb voluntat política
i prioritats clares es pot gestionar bé.

El PP parla de baixar imposts perquè saben que això ven,
però la realitat és que el deute d’Espanya es troba prop del cent
per cent del PIB, heus aquí perquè el Ministeri d’Hisenda
esprem tant amb la regla de despesa, és l’única manera de sortir
fora sense avergonyir-se gaire. La solució no passa per la
baixada d’imposts, sinó per una vertadera reforma fiscal,
entenent reforma com a canviar alguna cosa per millorar-la, és
a dir, una reforma que sigui justa i eficient. 

Sra. Consellera, vostè ha reconegut sense cap problema que
encara estam molt enfora de posar-nos a la mitjana en moltes
inversions socials que aquesta comunitat necessita, i aquí
recuper una frase que va dir el Sr. López Casasnovas: “dèficit
fiscal és dèficit social i menys creixement”, és a dir, menys per
a la nostra ciutadania. No sé quina reforma de finançament
s’acabarà fent, però he de dir que el nostre grup no és gaire
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optimista, com tampoc no ho era el Sr. López Casasnovas, em
semblava.

Necessitam una societat més conscienciada sobre la
necessitat d’aquesta reforma perquè no ens podem oblidar que
les Illes Balears han demostrat sobradament la seva solidaritat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Olga Ballester, per Ciutadans.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Gracias, consellera y todo el equipo,
por venir aquí a explicar el presupuesto al final del año. Bueno,
yo también comentar, como lo han hecho otros grupos, que,
bueno, que parece que el Partido Socialista y MÉS se
transforman cuando están en la oposición o cuando gobiernan,
no han gastado el 0,6% del PIB que podían, y lo han dedicado
a reducir deuda. Nosotros queremos comentar que en
presupuesto teníamos una enmienda para incluir en el
articulado donde precisamente pedíamos esto, ¿no?, que si se
acababa con superávit se usara para reducir la deuda, una
enmienda que, bueno, no fue aceptada, pero parece que al final
han hecho lo que debían hacer, a nuestro entender, porque a
nosotros nos parece bien.

En cualquier caso, ustedes en la oposición reclaman
beligerantemente un 5% del PIB para educación, ahora
gobiernan y destinan apenas un 3% del PIB a educación.
Cuando están en la oposición reclaman beligerantemente un
2,5% del PIB para innovación y ahora que están gobernando y
pueden hacerlo apenas gastan un 0,3% del PIB en innovación,
cuando pueden hacerlo, un 0,6% del PIB se ha destinado a
deuda. Cuando gobiernan no quieren ni oír hablar del plus de
insularidad sanitario para igualarlo con las Islas Canarias, y
compensar así la doble y la triple insularidad, sin embargo en
la oposición no hablan más que de compensación de la doble
y la triple insularidad aquí en Baleares. 

Por lo tanto, bueno, me gustaría que se aclararan un poco en
sus políticas al menos para dejar claro a los ciudadanos cuáles
van a ser.

Y en cuanto a preguntas sobre lo que acaba de explicar la
consellera, a mí me gustaría conocer lo recaudado en 2017 del
impuesto turístico, y me gustaría saber si en ese 0,2% de
superávit está contabilizado el dinero recaudado por el
impuesto turístico, puesto que no creo que haya nada ejecutado
de 2017. También el impuesto turístico recaudado en 2016, que
insistentemente hicimos comparecer al conseller Sr. Barceló a
petición de Ciudadanos, porque no hay manera de que cumplan
su propia ley del impuesto turístico, donde se obliga a la
administración a publicar el estado de ejecución de todos los
proyectos que se han aprobado en la comisión; sin embargo ni
de los proyectos de 2016 ni de estos proyectos está publicado
el estado de ejecución, en qué fase se encuentran y cuánto
dinero se lleva gastado, y por lo tanto queríamos saber si todo
el remanente no ejecutado del impuesto turístico de 2016

también está aquí contabilizado, o al menos que me diga el de
2017, porque estaría bien saber, porque sinceramente este no es
un dinero para cuadrar las cuentas, sino que es un dinero que ya
está gastado, en principio, porque hay proyectos por enmedio.
Por lo tanto primero quiero preguntarle por favor si me podía
decir lo recaudado en 2017 del impuesto turístico, si está dentro
de este 0,2% de superávit, si los remanentes de 2016 que no se
han ejecutado también están aquí dentro; y una petición, porque
fue un compromiso del Sr. Barceló: que en los tres primeros
meses de 2018 estarían publicadas las fases de ejecución de
cada proyecto aprobado en la comisión del impuesto.

Después también nos gustaría saber cuál es el incremento de
ingresos debido a la financiación, es decir, cuánto se ha
incrementado por parte de la financiación que da el Estado de
2016 a 2017.

Después quiero comentar si este gobierno, porque también
fue una propuesta de resolución que se aprobó, presentada por
Ciudadanos, si ha realizado el plan de eficiencia, un plan de
eficiencia del sector público de la administración, que por dos
veces se ha dicho que sí a Ciudadanos, y si se ha realizado
cuánto se ha conseguido hacer más eficiente o ahorrar en gasto
que no era productivo.

Y por último este gobierno es cierto que ha subido todos los
impuestos, todos, y las tasas a la ciudadanía, a las empresas, a
las PIME, lo hizo el primer año y ya se han mantenido estos
tres años, los impuestos cedidos y los de aquí, y bueno, vemos
que efectivamente hay un superávit; por lo tanto entre ese
superávit i el plan de eficiencia, que nos gustaría saber si lo
tienen realizado y cuánto se ha ahorrado, o no lo ha realizado,
pues sí que efectivamente hay un margen para disminuir los
impuestos a los ciudadanos.

Y nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Primer voldria demanar disculpes
per la veu, sobretot a les transcriptores de l’acta que no sé com
ho faran, però esper que m’acabin d’entendre.

Bé, vull donar la benvinguda a l’equip de la conselleria, i el
primer que li voldria dir és donar l’enhorabona per aquesta
gestió i aquesta presentació dels comptes. Crec que són unes
dades objectives i que demostren objectivament que es gestiona
millor que l’anterior legislatura. Per exemple ho demostra
aquesta estadística, que per a mi és molt significativa, on es veu
clarament que l’execució pressupostària de despesa no
financera és superior a l’anterior legislatura. Això què vol dir?
Això vol dir que som més eficaços que l’anterior legislatura,
dades objectives. Si a sobre tancam el pressupost vol dir que
també som més eficients que l’anterior legislatura. Això és la
conclusió a la qual arribam.
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El fet que el Sr. Camps ens doni tant l’enhorabona..., també
coincidesc una mica amb el Sr. Melià que hi ha un poc de
preocupació, perquè realment no n’ha endevinada ni una en
tota la legislatura, i a mi m’agradaria recordar, perquè sabia que
tendria la temptació d’apuntar-se bona part del mèrit,
m’agradaria recordar algunes de les frases mítiques, ja
mítiques, del Partit Popular durant aquesta legislatura, i que
evidentment passaran a la història de la política d’aquesta
comunitat. Deia el Sr. Camps a l’aprovació dels pressuposts de
l’any 2016, és a dir, un any abans del que ara està liquidant -
gràcies-: “Per tant, quines conclusions feim d’aquests
pressuposts? Nosaltres creim que som davant uns pressuposts
que suposaran més dèficit, suposaran més deute i per tant
suposaran un augment del període mitjà de pagament”. Amb
una frase les ha clavades totes, eh? I seguia: “Veim com les
xifres d’atur cada vegada van empitjorant”; això el mateix dia,
eh?, en el mateix paràgraf. Per tant l’any 16 no hi havia inèrcia,
no hi havia totes les mesures aquestes que deia que havien de
beneficiar tota aquesta legislatura. Per cert, també molt
important: fixin-se que cada vegada que parlen de mesures de
l’anterior legislatura solen posar -avui no l’han posat- solen
posar un adjectiu devora que és “mesures estructurals”, però
sistemàticament mai no vénen acompanyades de cap exemple
d’aquestes mesures estructurals, mai, mai! Ara tendrà
l’oportunitat de dir quines són aquestes mesures estructurals tan
importants que varen fer l’anterior legislatura. Jo a la rèplica les
hi desmentiré, segurament.

Però no només això. Jo -serà perquè tenc curiositat- he anat
a veure què varen dir quan varen aprovar aquest pressupost,
perquè record que hi va haver un parell d’esmenes a la totalitat,
en aquest pressupost que ara hem liquidat, n’hi va haver un
parell. I què deia la Sra. Prohens? La Sra. Prohens sap que
defensa l’esmena a la totalitat perquè no ho deuen fiar al Sr.
Camps, no sé per què, però la defensa la Sra. Prohens; era una
broma, Sr. Camps. Deia: “Compareix avui davant aquesta
cambra i ho fa orgullosa perquè presenta un pressupost de
4.688 milions, que suposa un increment de 427 respecte de
2016. Només el Sr. Manera es va atrevir amb una pujada
pressupostària major en un sol any, el 18, del 15,8%, i crec que
no cal recordar, i seria bo per a tots els ciutadans de Balears
que no ho haguessin de tornar a patir, com varen acabar els
pressuposts del Sr. Manera; però és clar, vostè, com n’és una
alumna avantatjada, ho deu saber perfectament”; això deia la
Sra. Prohens, vaticinava que hi hauria un dèficit estructural en
els pressuposts de l’any 2017, era això.

Què va dir el Sr. Camps a la defensa del vot en contra dels
pressuposts de l’any 2017? “Som davant uns pressuposts que
no donen cap solució als problemes de la gent; no hi ha cap
mesura per apuntalar creixement econòmic, cap mesura per
aquest tan cacareado canvi de model productiu; tampoc no
recondueix el principal desequilibri que ara tenim, l’excessiu
endeutament, de fet augmentarà en 264 milions més”. Un altre
vaticini que ha complert a pies juntillas. Acabam de dir que
hem amortitzat 160 milions. És que una rere l’altra, una rere
l’altra! “Seguim amb una de les pressions fiscals més altes
d’Espanya; en definitiva, som davant uns pressuposts negatius
per a Balears i que són pa per a avui i fam per a demà”. 

L’altre dia, crec que era dia 6 de març..., sí, dia 6 de març,
va dir que aquesta comunitat, dia 6 de març va dir que aquesta

comunitat no estava sanejada!, no estava sanejada, va dir, i
acabam de tancar amb superàvit, i ara s’atribueix tot..., tot no,
però bona part del mèrit perquè són copartícips, ho ha dit, són
copartícips. 

Després de veure quins eren els vaticinis, haver sentit avui
el Sr. Camps per a mi és una declaració explícita que aquest
govern gestiona millor que l’anterior govern per part del Partit
Popular, és un reconeixement explícit, Sra. Consellera. Això ho
vull agafar per la part del mèrit que pugui tenir, i vull pensar
que si ho ha dit seriosament evidentment és un reconeixement
explícit, “miri, ens ha derrotat, nosaltres no gestionam tan bé
com vostès i, miri, ho han fet fantàstic”; això és el resum.

Jo crec sincerament que convendria..., vull tornar a
recordar, perquè aquí s’ha dit un parell de vegades de manera
molt gratuïta, que a dia d’avui les classes mitjanes i baixes
d’aquesta comunitat paguen menys imposts que en la
legislatura anterior...

(Se sent una veu de fons que diu; “això no és ver, això (...))

..., això és exactament així, bàsicament perquè hi ha més
bonificacions que a l’anterior, bàsicament per això...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Idò ja està, si vostè creu que és fals...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Jo ho dic, però...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, Sr. Camps,...

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

... tampoc no paguen la...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, deixin... es troba el Sr. Alcover en ús de la
paraula.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

... tampoc no paguen la taxa per la targeta sanitària.

Sra. Consellera, crec que és important, crec que és
important perquè aquí s’han fet un parell d’afirmacions que
crec que són absolutament errònies, fer pedagogia sobre què és
i què suposa la regla de despesa perquè crec que aquí hi ha gent
que no la sap. El Sr. Camps no sap què és la regla de despesa,
però no preocupa, perquè l’altre dia va confondre superàvit
amb romanent de tresoreria, per tant... L’altre dia va confondre
romanent... superàvit del 2017 amb el romanent de tresoreria...

(Se sent una veu de fons que diu: “No”)

..., això és el que va dir a l’acta, Sr. Camps...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps...

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

La Sra. Ballester acaba de dir que haguéssim pogut gastar
fins al 0,6 sense cap problema ni un, i això no és així. Al Sr.
Camps se li hauria de dir que si baixam imposts haurem de
baixar la regla de..., la despesa que podem fer. Per tant, ens
hauria de dir quina despesa hem de llevar, quina despesa hem
de llevar de la despesa que s’ha fet...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sr. President, aquesta vegada no som jo, eh?...

EL SR. PRESIDENT:

No em digui, Sr. President, Sr. Alcover, perquè això és el
de sempre...

(Rialles i remor de veus)

..., estan entre els dos, seguit, seguit i... al darrer, a la persona
a la qual han de preguntar és a la compareixent.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Volia dir que...

EL SR. PRESIDENT:

Segueixi, Sr. Alcover.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

No he interromput jo, entre altres coses perquè no puc...

(Remor de veus)

Però, és clar, si baixam imposts la regla de despesa ens
baixa amb la qual cosa els pressuposts haurien de davallar i
hauríem de veure quina despesa no financera baixam. Sr.
Camps, després tindrà la paraula i em podrà dir el que vulgui.

Per tant, crec que és important fer una certa pedagogia de
la regla de despesa, perquè no s’entén i, evidentment, es fa
molta demagògia damunt aquesta, perquè no només és el límit
del dèficit, això jo en aquesta cambra, en aquesta sala i al
plenari ho he sentit dir cent vegades, la diferència entre el
dèficit i la regla de despesa, i..., entre ells al pressupost de l’any
2018 quan ho vàrem dir es va comentar que no operava el límit
de dèficit perquè complíem amb escreix, però la regla de
despesa ens impedia pressupostar més del que s’havia
pressupostat.

Si haguéssim baixat els imposts, també es va dir, escolti,
hauríem de baixar la despesa pressupostada, prevista a fer, per
tant, digui’ns quins són..., digui’ns quines són aquelles despeses

que s’hagin de baixar, però, Sra. Consellera, crec que impera
fer una certa pedagogia amb la regla de despesa perquè la
demagògia és brutal.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, contesta la Sra. Consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques.

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

Gràcies, Sr. President. Crec..., el Sr. Melià no hi és ara?
Justament. Bé, el que volia dir, després li ho diré quan torni,
que no fem cap triomfalisme ni només venem o explicam la
satisfacció. Crec que si hi ha uns bons números s’han de poder
explicar, els números són objectius i crec que s’han de poder
explicar amb la cara ben alta els números que hi ha de la
comunitat autònoma, i crec que el fet que hi hagi una comunitat
autònoma que cada vegada estabilitza o du millor, més sanejats
els comptes públics, crec que és bo per als ciutadans, per a les
polítiques que s’han de fer, per poder fer polítiques més
tranquils i per una altra raó: per raó també de la dependència de
l’Estat. Recordau que, ja ho he dit, cada vegada que hi ha un
incompliment l’Estat, amb les regles actuals, les regles fiscals
actuals, la llei d’estabilitat aprofita per emprar, bé, per imposar
o per ajustar o per imposar ajusts a les comunitats autònomes.
Per tant, és molt millor poder complir que no complir. 

Crec que per aquí sí que hi ha satisfacció per part del
Govern de poder presentar aquests números, però si no ha
quedat..., -ara entra el Sr. Melià, em dirigia a vostè, he
començat per vostè, però bé-...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible i remor de veus)

El que volia dir... no, ho repetiré i resumiré, que no fem cap
triomfalisme d’aquestes dades. El que volia dir és que és bo,
crec que sí que s’ha de poder dir obertament, tranquil·lament
si les dades són bones el Govern està satisfet, evidentment, de
poder presentar uns comptes públics sanejats o que poc a poc
els va sanejament tot i que record que el deute públic és elevat.

En aquest sentit la satisfacció ve per aquest punt, però no he
fet cap triomfalisme quant a aquestes dades. Crec que he dit en
molts de moments i, si no, ho he anat dient i no avui, sinó
moltes vegades, que a aquesta comunitat autònoma, i crec que
ho he dit amb diferents exemples avui, li queda molt per fer
quant a polítiques públiques, quant a polítiques socials, quant
a millorar serveis públics com els que vostè ha anomenat,
infraestructures educatives, en cicle d’aigua, en transport
públic, etc. 

Ja he dit abans que hi ha unes dades que també va
presentar... bé, hi ha un estudi que diu que la despesa mitjana
de les Illes Balears en serveis públics està molt per sota de la
mitjana, o sigui la darrera, no és que estigui molt per sota, és
que és la darrera de totes les comunitats autònomes, no? Per
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això la necessitat de reformar el sistema de finançament, per
això el tema de la regla de despesa on vull anar ara.

Vull aclarir que no he fet cap triomfalisme en aquest sentit,
però sí que presentar bones dades crec que és bo per a tots els
ciutadans de les Illes Balears, pagar bé als proveïdors crec que
és un bon indicador, reduir deute crec que és un bon indicador,
no tenir dèficit i per tant, no haver de fer un pla d’ajust o un pla
de sanejament per a l’any 2018 crec que és un bon indicador.

Quant al que dèiem també que queda molt per fer, crec que
no ens hem aturat de demostrar que queda molt per fer. Avui
retem comptes del 2017, fem alguna comparativa des del 2015
que són els tres pressuposts liquidats, però no fa molt que
vàrem presentar les dades del pressupost del 2018 i allà, que és
la continuació de les polítiques d’aquest govern, s’ha tornat
defensar un increment de les polítiques socials i que encara no
és suficient i que tot el que podem fer, tota la millora
econòmica que podem fer o que podem triar als pressuposts ho
fem, i ens rompem les banyes i ve recollit en aquesta cambra
que el Govern i l’equip d’Hisenda es romp les banyes,
evidentment també per complir les regles fiscals, però sobretot
també per traslladar el màxim de millora econòmica i
d’ingressos a les polítiques públiques i especialment a les
polítiques socials, que és on duim més dèficit i és on hi ha
l’estat del benestar que va ser tan malmenat en l’època
d’austeritat.

Però passem a la regla de despesa, perquè estic d’acord que
es fa molta demagògia en aquest tema. Per una banda, hem de
baixar imposts i per una altra banda defensam la regla de
despesa en aquest tema. El primer que he de dir, i crec que ja
algú ho ha dit, és que si baixam els imposts, si baixam els
ingressos, si baixam els imposts per regla de despesa baixaríem
la despesa. Per tant, encara tendríem menys despesa de la que
tenim i, per tant, més polítiques...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -no, les regles de... Sr. Camps, jo ara m’agradaria que
m’escoltàs, i també, si no, demani a la gent que l’assessora al
Partit Popular en temes econòmics, que, a més a més, no fa
molt estaven gestionant la Conselleria d’Hisenda i, per tant,
coneixen perfectament com actuen aquestes regles-, si baixam
imposts, baixaria automàticament la despesa. 

Hi ha una dada més, que després hi tornaré, però si baixam,
si aplicàssim la reforma fiscal que va plantejar el Partit Popular
quan fèiem els pressuposts, que era una reforma fiscal que era
menys 100 milions d’euros, no?, si abaixàssim els imposts de
tal forma que implicassin 100 milions d’euros menys, això faria
que automàticament, o més ben dit, ho he dit malament, si
aplicàssim la reforma fiscal que el Partit Popular va presentar
o va anunciar o va explicar quan s’aprovaven els pressuposts,
això implicaria 100 milions menys de despesa al pressupost
automàticament, per l’aplicació de la regla de despesa.

I això, per tant, jo el primer que demanaria al Partit Popular
és que quan explica, quan demani, també a El Pi, que de
vegades ho fa, quan diuen “baixada d’imposts”, que diguin
automàticament com queda el pressupost de despeses, que facin
aquest exercici, perquè si no estan enganant els ciutadans, i que

diguin automàticament com queda el pressupost de despeses i
quines partides baixarien d’aquest pressupost de despeses, on
deixarien de fer polítiques públiques en aquest sentit, perquè si
no estan enganant els ciutadans, i ho han fet sempre.

Vostès sempre es presenten a eleccions, o just abans
d’eleccions baixen imposts, però després, quan governen pugen
imposts, i la passada legislatura n’és un exemple, d’això.

Tornant a la regla de despesa i abans de continuar amb el
tema d’imposts, que crec que val la pena aturar-s’hi, la regla de
despesa jo insistesc: crec que, i l’AIReF ho ha dit molt clar,
mentre..., l’objectiu de dèficit està bé mirar-lo, mesurar-lo cada
any, perquè s’ha de tendir o s’ha de tenir un equilibri, però la
regla de despesa no és necessari aplicar-la cada any de forma
tan estricta com fa el Govern d’Espanya, sinó que basta que
s’apliqui de forma... a mig termini, a fi que la comunitat
autònoma, l’administració vagi acomplint el..., vagi tendint a
l’equilibri pressupostari a mig termini.

L’aplicació que es fa ara, a més a totes les comunitats de la
mateixa manera, a totes ens tracta igual independentment del
nivell d’ingressos, del nivell de serveis públics és totalment
injusta i fa precisament..., contribueix... és el que passa a les
Illes Balears, on tenim un nivell de despesa per sota, bé, no per
sota de la mitjana, sinó que som a la cua de totes les comunitats
autònomes. 

Per tant, sí que insistim en la flexibilització de la regla de
despesa i tal vegada la derogació. Vostè diu que canviam de
criteris, jo crec que s’ha de fer un ús molt més flexible
d’aquesta regla de la despesa i en el cas de l’administració
local, que ara avui no pertoca, crec que també s’ha de fer un
plantejament encara més seriós després de veure els superàvits
que tenen acumulats els ajuntaments en aquest sentit. 

Vostè deia, Sr. Camps, ara ja... també li he de dir que si,
amb relació a la regla de despesa, si... nosaltres... el nostre
càlcul és aproximat, 1,5, això ens ho acabarà de confirmar el
ministeri, si anàssim a esgotar el límit, que és un 2,1, això són
18 milions més de despesa, perquè la regla de despesa es
mesura en termes percentuals respecte del PIB, no és que
féssim, o sigui, de l’1,5 al 2,1 no és que salvàssim massa
milions, no arriba ni a 20 milions més de despesa, que dins un
pressupost de la comunitat autònoma de més de 4.000 milions,
ja es pot imaginar que no és un gran impacte, no?

Jo vull tornar a insistir en el tema de la importància de la
política fiscal, de la política fiscal entesa en termes de despesa
i d’ingressos per redistribuir riquesa, perquè a la primera
compareixença o a la primera part no ho he dit, i crec que és
important quan, sobretot en relació al que deia el Sr. Melià, que
crec que l’he deixat confós, i no pretenia això en cap moment;
aquest govern té molt clar quin és el full de ruta, maldament
presenti els comptes i aquests indicadors, que evidentment
satisfacció n’hi ha, té molt clar el full de ruta quin és, que és
recuperar l’estat de benestar, les polítiques de l’estat de
benestar i consolidar-les, com quan hem presentat el pressupost
de 2018, i, a més, anar augmentant en tot allò que sigui
possible.
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El diputat de Podemos Sr. Aguilera ho ha dit molt clar, a
aquesta comunitat autònoma encara queda molt a fer i quant a
desigualtat encara tenim indicadors de desigualtat molt elevats.
Per tant, les polítiques públiques són més necessàries que mai
per redistribuir riquesa, per crear igualtat d’oportunitats i, per
tant, queda molt a fer. Tot això lliga amb què la regla de
despesa s’hauria de flexibilitzar i amb què no ens podem
permetre baixar imposts, Sr. Camps, a no ser que vostès
expliquin com volen augmentar aquesta desigualtat o com
volen... quines despeses volen deixar de fer. 

També ja ho ha dit algun diputat i la setmana passada el
senyor... bé, que vostè també va ser present a la compareixença,
bé, a les explicacions de la conferència que va fer el Sr.
Guillem López Casasnovas, Balears té un gran dèficit social i
no es pot permetre una baixada d’imposts, que vostès diuen. Jo
pens que, a més, vull dir una altra cosa, perquè tant hi ha una
sèrie de... tant Ciutadans com El Pi com el Partit Popular fan
una certa demagògia, o una demagògia important, quant a
aquest tema: Balears no és la comunitat autònoma que tengui
la pressió fiscal més elevada, però, a més a més, vull dir que no
ha pujat imposts a tothom, com ha dit Ciutadans, no ha pujat els
imposts a tothom; a les classes mitjanes i baixes no s’ha pujat
ni un euro la imposició en aquesta legislatura, i això vull que
quedi molt clar. 

A més a més, el Sr. Bauzá, a finals del 2015, amb un interès
totalment electoralista, va baixar l’IRPF a les classes baixes i
mitjanes, i això el Govern ho va mantenir, quan va fer la
reforma del 2016 va mantenir aquesta baixada. Per tant,
aquesta baixada... aquí no hem pujat cap impost. Recordaré que
la reforma fiscal, només és a les rendes altes, als trams alts de
l’ITP, de l’impost de transmissions patrimonials, de l’impost de
successions, només als trams alts, que entenem que la política
progressiva, o sigui, una política fiscal més progressiva,
col·loquialment qui més té més paga, però això vol dir que qui
té més capacitat econòmica més paga, és positiu, ajuda a
redistribuir la riquesa i, evidentment, ajuda a obtenir recursos
per a després, via política de despesa, també fer més
redistribució de riquesa. 

Però, a més a més, vull recordar, que això no es diu i que,
per tant, s’han de posar damunt la balança, totes les deduccions
fiscals que hem recuperat o que hem incrementat o que hem
posat noves aquesta legislatura. No les anomenaré, les coneixeu
perquè quan vàrem fer el pressupost les vàrem dir, però tot això
si ho sumam a la política fiscal també fa que molts de ciutadans
no paguin tants d’imposts. I tenim exemples, exemples, crec
que... jo ara no en posaré cap per no estendre’m, però hi ha
exemples que els ciutadans, alguns, no diguem... alguns
col·lectius en concret, amb les deduccions, si aplicam les
deduccions paguen molt menys ara que a l’època anterior, a la
legislatura anterior del Sr. Bauzá. 

Per tant, no pretenc, o sigui, no acceptaré, o no acceptam
que siguem la comunitat autònoma que té més pressió fiscal ni
que s’hagin de baixar imposts fent demagògia, com fa el Partit
Popular, tornant a dir que hi ha dèficit social, que si baixam
imposts la regla de despesa faria que encara haguéssim de
baixar més la despesa i, per tant, siguin clars i transparents, no
enganyin els ciutadans, diguin on baixarien les despeses si fos...
si pretenen baixar imposts.

Bé, continuant amb els temes que s’han plantejat, del
protocol de carreteres, que vostè deia, Sr. Camps, evidentment
qui no ha volgut firmar un conveni és el Ministeri d’Hisenda,
el Sr. Montoro, el Sr. Montoro va firmar un protocol a l’any
2015 i qui no ha volgut firmar un conveni és el Govern
d’Espanya, no perquè no ho hagi provat, bé, el primer... la
primera intenció, la primera voluntat que va mostrar el Govern
d’Espanya és que només va pressupostar 15 milions, quan
s’havia compromès a pressupostar-ne almanco 80 milions cada
any i com que, a més, no n’havia pressupostat a l’any 2016 ja
n’havia d’haver pressupostat 160 en el 2017 i això es va
convertir en 15. Això és la primera voluntat política que té el
Govern d’Espanya.

Per tant, aquí a qui ha d’anar vostè, si fos sincer o lleial amb
els ciutadans de les Illes Balears i defensàs els interessos de les
Illes Balears, el que hauria de demanar és al Sr. Montoro per
què no pressuposta el protocol que el mateix Sr. Montoro va
firmar amb la presidenta de les Illes Balears, a raó de 80
milions cada any. Per tant, el primer incompliment aquí és
l’Estat.

Després, com deia que l’execució, bé, això ja s’ha dit, un
95% vol dir que no s’ha gastat tot, bé, sempre l’execució
sempre hi ha uns marges, no?, tothom sap com s’executa un
pressupost, entre el que fas una adjudicació i el que acabes
certificant sempre hi ha uns marges, un 95% d’execució crec
que és un grau acceptable d’execució, és un grau alt. Crec que
podem defensar que és un grau alt d’execució. 

Respondre dubtes concrets que m’han demanat. Els
contestaré així com els he anat arxivant, no sé de quins grups
són, però bé, quedaran igualment contestats.

Amb l’impost de turisme sostenible se’m demanava quina
recaptació havíem tengut: a l’any 2015 s’han recaptat 57
milions, perdó el 2015, el 2017 s’han recaptat 57 milions, però
això abraça la liquidació o sigui el que fan els establiments,
liquiden dins el 2017 un tros de 2016 i una part de 2017, sabeu
que l’impost es paga o es liquida a nivell de caixa entre dos
anys. 

Per tant, hi ha hagut una manca... dins els 9 milions que
vostè, Sr. Melià, demanava, és l’impost de tributs propis,
havíem pressupostat 150 i s’han acabat liquidant 141, això són
9 milions de diferència. N’hi ha 6 menys en impost turístic, que
no han complit la previsió, i 3 amb el cànon de sanejament.

De totes maneres, quant a l’impost turístic, només es
redistribueixen després en projectes el que es recapta. Tot això
a mesura que la comissió es reuneix va liquidant o anirà
liquidant... tendrà en compte la liquidació final de cada any i es
distribuirà, es gastaran els recursos que es recaptin a mesura
que es fan projectes. 

Després, també quant a l’evolució d’ingressos, que algú
havia demanat, entre 2013 i 2017 els ingressos han evolucionat
o s’han incrementat en 885 milions d’euros. 

El sistema de finançament autonòmic, que també era una
dada que s’havia demanat, respecte del 2016, o sigui, tot el que
ve pel sistema de finançament autonòmic, respecte del 2016
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són 228 milions més, això ho havia dit a la presentació inicial
i ho teniu a la diapositiva, és un 10,4% més, però respecte del
que s’havia pressupostat són 107 milions més, perquè a l’hora
de fer el pressupost s’han de tenir en compte les dades parcials
que ens havia donat... bé, dades que ens havia donat el
ministeri, i és un 4,6% de desviació en positiu.

Quant a execució, que també el Sr. Melià em demanava, de
la Conselleria d’Innovació, les dades que li hem mostrat, hi ha
la part, la columna d’execució amb certificació, diguem, de
justificació amb factura i la part de disposició o de contracte.
Això seria el que s’ha compromès ja a fer la conselleria. Hem
de dir que la Conselleria d’Innovació, que vostè pretenia... li
preocupa si s’inverteix poc en innovació, en turisme, és una
conselleria que té molts de fons europeus i que els fons
europeus són finalistes i, per tant, no es perd un euro d’aquests
fons, si no s’executen enguany, perquè duen un cert retard
alguns projectes, s’incorpora a l’any següent i, per tant, el
ritme, en aquest cas, l’execució s’ha d’analitzar en aquests
termes. Tenia una composició molt alta de fons finalistes, si
l’execució és més baixa no ens preocupa perquè això
s’incorpora a l’any següent. El mateix que pugui passar amb
l’impost turístic, que comentava la Sra. Ballester, l’impost
turístic si du retard o el ritme d’execució és més lent no es perd
un recurs, no es perd un euro sinó que s’incorpora a l’any
següent. Els fons finalistes funcionen d’aquesta manera. 

Després també teníeu interès a saber quines transferències
de capítol 4 i 7 no s’havien executat o no havien arribat, per
una banda, ja ho havia dit jo, els 120 milions de carreteres que
evidentment no han arribat. Després hi ha hagut un
reintegrament d’inversions estatutàries, 8 milions d’euros s’han
hagut de reintegrar a l’Estat de les inversions estatutàries
perquè no s’havien executat, tot i que també hi ha un protocol
d’intencions que a mesura que es reintegren l’Estat els ha de
tornar a invertir a Balears, això tampoc no s’ha pogut
aconseguir; en concret això es refereix més al projecte de
S’Enclusa de Menorca i a algun tema de la Platja de Palma.
Després els fons europeus, 48 milions que no s’han executat
però que s’executaran, perquè això l’únic és que la senda
s’allarga o es passa a anys següents però que no es perdran. I
del Pla d’habitatge també hi ha hagut d’haver un reintegrament
de 4 milions d’euros per no execució de plans d’habitatge
anteriors.

Bé, després em demanava el Sr. Aguilera què passa amb el
sistema de finançament, quina seria la quantitat ideal per rebre.
Això és una pregunta complicada de respondre; jo crec que el
que hem de menester és un sistema..., bé, aquí podríem fer una
conferència o una compareixença sobre el sistema de
finançament; crec que no correspon allargar-me aquí, però sí
que li puc dir una sèrie de dades. El sistema de finançament que
la comunitat autònoma defensa és un sistema que doni més
recursos a Balears, sobretot que corregeixi algunes deficiències
del sistema actual; el sistema actual fa que Balears sigui la
comunitat autònoma segona a aportar en termes per càpita, 20
punts per damunt de la mitjana, i a l’hora de rebre quedi la
novena, algun punt per davall de la mitjana. Això és el punt
bàsic que hauria de corregir el model, perquè a més crea moltes
injustícies amb altres comunitats autònomes, però evidentment
el que ha de pretendre aquest model és donar suficiència de
recursos a la comunitat. De quants de milions parlam?, tot

dependrà del cicle econòmic, dependrà de la conjuntura..., els
ingressos evolucionen en funció del cicle, però no puc donar
una xifra, no m’atreviria a donar una xifra, però sí que està clar
que Balears hauria de tenir més recursos amb el sistema de
finançament perquè és una comunitat aportadora, juntament
amb Catalunya i Madrid, i després es troba en la situació que
té els serveis públics per sota de la mitjana i és de les darreres
o està a la cua en serveis públics. Per tant no li donaré una xifra
perquè no crec que..., bé, crec que podríem parlar de..., seria
complicat trobar una xifra, però està clar que...

Després també demanava quan arribarà aquesta reforma.
Bé, aquí tornarem dir el que hem dit moltes vegades, hi ha un
retard important des de l’any 2014 s’hauria d’haver reformat
aquest sistema o s’hi hauria d’haver començat a treballar; l’any
2017 el Sr. Rajoy, el president del Govern d’Espanya, es va
comprometre amb els presidents autonòmics a fer aquesta
reforma durant el 2017. No l’hem vista; s’ha fet un comitè
d’experts, s’ha fet una diagnosi, ha fet aportacions sobre un
possible futur sistema de finançament sense arribar a una
conclusió, i el Govern d’Espanya l’únic que ha fet és posar en
marxa dins el Consell de Política Fiscal i Financera el comitè
tècnic, a nivell tècnic, de treballar una reforma del sistema de
finançament però sense posar encara damunt la taula una
proposta pel Govern d’Espanya. Per tant el que hauríem de dir
és quan hi haurà reforma del sistema de finançament; la primera
passa depèn del Sr. Montoro, quan el Sr. Montoro vulgui que
hi hagi una reforma del sistema de finançament, la primera
passa; després, evidentment, hi ha d’haver una negociació i hi
ha d’haver un acord, i això sí que ja durà el seu temps; pot dur
més o menys temps, però el que necessitam o el que es
necessita per fer una reforma és que hi hagi una voluntat
política, i aquesta depèn del que governa, que és el ministre
Montoro, en aquest cas, qui hauria de plantejar aquesta
reforma.

També demanava temes de deute, en relació amb el deute,
la condonació. Nosaltres dins el plantejament de la reforma del
sistema de finançament, que té una sèrie de punts bàsics, que un
és augmentar l’autonomia fiscal, per exemple, que abans no ho
he dit però que seria important per aconseguir aquesta
suficiència financera, ja que Balears té una elevada capacitat
fiscal, un dels punts que entenem que s’hauria de treballar és
reduir el deute, condonar, reestructura, reduir el deute que ha
assumit la comunitat autònoma per aquest infrafinançament
històric que té. La Conselleria d’Hisenda ha fet uns informes,
ha fet una anàlisi que des de l’any 2002, des que es va transferir
la competència de salut, això són 5.000 milions d’euros,
aproximadament. Aquí ha tengut en compte també la diferència
d’anivellament vertical, o sigui la quantitat de recursos que
l’Estat no posa a l’abast de totes les comunitats autònomes
perquè les comunitats autònomes tenim suficiència financera;
el primer que hauria de corregir el model és això. L’Estat es
queda amb més recursos en relació amb les despeses que ha de
fer, i en canvi les comunitats autònomes tenim -en global, ja
parl en termes globals- menys recursos pel nivell de despesa
que hem d’assumir. Aquest anivellament vertical el primer que
hauria de fer és corregir el sistema; dins aquest càlcul ho ha
mesurat la Conselleria d’Hisenda i parlam d’uns 5.000 milions
d’euros, aproximadament.
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A més a més sabem que hi ha un informe de la Sindicatura
de Comptes, que surt a petició del Parlament de les Illes
Balears, que parla d’una xifra diferent; jo diria que no..., que
totes dues xifres ajuden a dir el mateix tot i que s’ha calculat
amb una metodologia diferent: ha fet un altre càlcul, no abasta
el mateix període de temps i no té en compte el que deia, aquest
anivellament o aquest equilibri vertical, no el té en compte. Són
metodologies diferents, i en podríem parlar també en una sessió
explicant, però allò important és que, diguem, la Sindicatura ha
estimat en 3.360 milions d’euros aquest infrafinançament.

Allò important és que al final hi ha una quantitat important
d’aquest deute elevat que té la comunitat autònoma que ve
derivat d’infrafinançament i que per tant d’alguna manera s’ha
de corregir, diguem-li condonació de deute, diguem-li una altra
fórmula, però el que és fer feina pels ciutadans, defensar els
interessos de les Illes Balears, és defensar és que, d’aquest
deute elevat, una part es condoni. Ja veis que si anam a ritme
del que ens fa fer la regla de despesa o de superàvits que
puguem generar, o de dades com les que presentam avui, fixau-
vos que enguany amortitzarem 180 milions, però fins arribar a
amortitzar el volum és una tasca complicada. Per tant crec que
és de rebut, i és la defensa que fa el Govern i que alguns grups
s’hi apunten, que dins la reforma del sistema de finançament
també hi hagi una condonació. 

El ministre Montoro aquests dies, bé, fa unes setmanes, ha
obert aquesta..., ha fet algun anunci en aquest sentit, però no
tenim més informació ni tenim cap comunicació d’aquest tema.
Per tant no sabem realment què planteja el ministre o què
planteja el Ministeri d’Hisenda. Jo crec que quan faci una
proposta de sistema de finançament aquest element hauria de
ser damunt la taula i hi hauria d’haver una proposta per part del
ministeri, però la veritat és que fins ara desconeixem
exactament, a part del que hagi sortit als mitjans, quina tasca o
quin plantejament pugui fer el Govern d’Espanya. Sí que ens
consta d’alguna manera que els mecanismes de liquidesa,
aquest FLA o facilitat financera, tots aquests mecanismes de
liquidesa que duen molts d’anys finançant les comunitats
autònomes, en comptes de finançament els finançam amb
deute, sí que l’Estat entén ja, perquè molta gent li ho ha dit
també, que s’han d’acabar, que hem de rompre aquest
instrument, que a més genera molta dependència de les
comunitats autònomes cap a l’Estat, o que l’Estat aprofita com
a mecanisme per recentralitzar, sí que s’ha d’anar d’alguna
manera acabant. Per tant alguna cosa s’haurà de fer entre el
deute i els mecanismes aquests de liquidesa, però quina és la
fórmula que farà l’Estat, la desconeixem; fórmules, n’hi ha, i
per tant estam un poc a l’espera.

Nosaltres sí que ja hem mostrat avui, ja ho he dit abans, la
voluntat d’aquest govern de treballar, ja començar a sortir amb
petites quantitats de forma prudent als mercats per anar
rompent aquesta dependència de l’Estat. A més a més amb les
dades que presentam avui, que evidentment això dins la mesura
de les possibilitats també ens lleva un cert control, o uns certs
ajustos que ens pugui fer l’Estat a la comunitat, també en el
tema de deute, o en el tema del finançament bancari, també ho
volem fer, d’alguna manera.

Després, per no deixar-me res..., bé, El Pi ja ha partit, per
tant no importa dir-li res pus. M’havia demanat una cosa que

ara li anava a contestar però... Bé, en tot cas perquè quedi en
acta: si la sortida a mercat necessita autorització del ministeri.
Efectivament, és així; com funciona actualment tot el sistema,
tot el marc econòmic financer, necessita autorització del
ministeri, això és el que nosaltres ara demanarem al ministeri,
que ens deixi sortir a mercats amb 160 milions d’euros, que és
el darrer trimestre, l’endeutament que necessitam per al darrer
trimestre, i per tant deix contestat en acta aquest tema.

El pla d’eficiència que em demanava la Sra. Ballester, pla
d’eficiència en un document, emmarcat, no hi és talment, però
sí que li puc dir que el Govern ha fet feina en molts d’àmbits
per millorar l’eficiència, i allà on ha posat més èmfasi és a
sanitat, a l’àrea de salut precisament hi ha fet moltes millores,
és un dels motius que explica també la reducció del deute, que
es pagui bé a proveïdors; són aquestes mesures d’eficiència.
S’ha fet molta feina en l’àrea de contractació -acords marc,
compra centralitzada...- per reduir costos i per reduir
ineficiències, i es continua fent en molts d’àmbits feina en
aquest sentit.

Tema de compres centralitzades de la comunitat autònoma
també s’hi ha fet feina, així com en diferents àmbits s’està fent.
Cada àmbit sí que fa feina per millorar l’eficiència, que és una
obligació, amb menys recursos poder fer més coses. Li puc
assegurar que tothom es romp les banyes, a cada àrea de gestió
del Govern, perquè es pugui, amb els recursos que té, fer més
coses, perquè evidentment allò que es pretén, tot i que tenim
limitacions, com he comentat regla de despesa, o no tenim
suficiència d’ingressos amb el sistema de finançament, sí que
cada conseller, cada responsable polític intenta..., intenta...

(Rialles de la intervinent)

... intenta aprofitar millor els recursos. Però un document que
sigui un pla d’eficiència per quedar bé, això no s’ha fet.

I li vull recordar, Sra. Ballester, que no s’han apujat els
impostos a tothom, s’han apujat els impostos a la part més alta
de les rendes o de les capacitats econòmiques. Sí que s’ha creat
un impost sobre estades turístiques, però és un impost que no
paguen els residents excepte quan un resident viatja
evidentment dins el nostre territori; el pagam tots, però això és
una part molt petita, Sr. Camps, això no li crea un forat a la
butxaca, això... Jo cada vegada que viatj i vaig a una illa i pag
0,80 euros per dormir un vespre a Eivissa o a Menorca, 0,80
cèntims, he dit, 80 cèntims, perdó, no em suposa..., no ho veig
cap disbarat, el contrari estic contenta de poder-ho pagar. Però
bé, si voleu també fem un monogràfic sobre l’impost turístic,
la bondat de l’impost turístic, l’acceptació que té l’impost
turístic, que crec que seria repetir-nos i allargar-nos molt i veig
que ja també estau cansats. Però sí que no el paguen els
residents majoritàriament, és un impost de solidaritat entre el
turista i el residents i tots els beneficis que té a l’hora d’invertir
aquests recursos en tots els projectes, 108 projectes estan
finançats ja amb aquests recursos, de tot el que duim de
recaptació d’impost turístic, hem recaptat 108 milions, i
coincideix que també hi ha 108 projectes ja en marxa amb
aquest impost i, evidentment, uns recursos que es reverteixen
en tot el nostre model econòmic, social, territorial i que també
d’alguna forma milloram el model econòmic que és la nostra
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principal indústria, però també per als residents, també hi ha un
avantatge en aquest sentit.

Per tant, jo crec que, per concloure, crec que..., sense fer
triomfalisme, com algun partit ha volgut fer entendre, crec que
són unes bones dades, crec que dóna tranquil·litat tenir unes
dades que sanejam o uns bons indicadors econòmica de la
Hisenda autonòmica, crec que ha de donar tranquil·litat als
responsables polítics, als diputats i als ciutadans de les Illes
Balears que es fa una bona gestió. I que això no va i no minva
en cap moment, dins les nostres possibilitats, les polítiques
socials ni les polítiques públiques. Sí que les minva, el que les
minva és la regla de la despesa, i jo crec que avui un dels
principals punts d’aquesta compareixença i quan la vaig
demanar també tenia aquest interès, és posar de manifest les
limitacions que suposa una regla de despesa tan estricta com
està explicant el ministre Montoro, com està imposant el
ministre Montoro amb les regles fiscals, que impossibiliten que
el creixement econòmic es pugui revertir en tenir millors
serveis, o millors polítiques als ciutadans i que, per tant,
s’hauria de fer una altra aplicació d’aquesta regla de despesa.

I recordar que si abaixam imposts, com pretén el Sr. Camps
o el Partit Popular, també s’ha de dir amb lletra molt clara, i no
enganar els ciutadans ni fer demagògia, ni fer anuncis
electorals, en quines partides s’abaixarà o en quines àrees
s’abaixarà, perquè la regla de despesa, aquesta regla fiscal que
vostè tant defensa i, si no demani-ho directament al ministre
Montoro si li aclareixen el dubte que jo li gener, si s’abaixen
els imposts automàticament abaixaria la despesa. Per tant, els
imposts són per pagar els serveis públics, la política fiscal s’ha
d’emprar per redistribuir la riquesa, per donar igualtat
d’oportunitats a tothom, per crear desenvolupament social,
perquè aquest creixement econòmic que tenim a les Illes
Balears reverteixi a tothom, i això és fer progrés social.

Per tant, nosaltres creiem en la política fiscal que fa aquest
Govern i la defensam amb majúscules i amb la cara ben alta i
ben tranquils. I a més a més, poder presentar aquests resultats
avui, que jo crec que retre comptes de com es troben les
finances públiques crec que era un deure de la Conselleria
d’Hisenda, o del Govern, però evidentment compartir-ho amb
tots vosaltres i que tots coneguem quina és la situació i quina
és l’evolució de les finances de la comunitat autònoma en
aquests darrers anys.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera, li don la benvinguda, però no la benvinguda
que hagi vengut a la comissió, la benvinguda al que el Partit
Popular ha anat dient aquests darrers tres anys, i que vostès
sistemàticament negaven i que vostès sistemàticament votaven
en contra a propostes que anaven en aquesta línia. Perquè vostè

ha justificat, i em sembla molt bé, jo li ho deia abans, vostè ha
justificat que s’hagi gastat manco del que es podia gastar, que
era el que nosaltres sempre hem defensat. Vostè ha justificat
que es pugui reduir endeutament per sobre del que se li permet,
i em sembla molt bé, vostè podria no reduir l’endeutament en
180 milions i ho fa, que és precisament el que nosaltres sempre
hem defensat.

Per tant, li he de donar la benvinguda i, a més a més, li don
l’enhorabona, l’enhorabona perquè ha convençut els partits
d’esquerres que li donen suport, perquè jo ja li dic,
automàticament el Partit Popular presentarà PNL en aquesta
línia, a veure què diuen els partits d’esquerres, de seguir en la
línia de gastar manco del que es pot i de reduir l’endeutament
més del que es permet.

I benvinguda també a la política de flexibilitzar la regla de
despesa, que vostès en el Parlament van votar en contra.
Sempre hem estat a favor de flexibilitzar la regla de despesa.
Vostès la volien derogar, vostès la volien eliminar perquè era
un desastre, ara han canviat el discurs i diuen que estan a favor
de flexibilitzar la regla de despesa, que és el que nosaltres
sempre hem dit i és amb el que nosaltres sempre hem estat
d’acord.

I per tant, em sorprèn que vostè digui que la regla de
despesa és tan estricta, escoltin, però és que vostè no l’ha
esgotada; vostè ha deixat 20 milions d’euros que podia gastar
per la regla de despesa i que no haurà gastat, i açò són 5
depuradores, són 6 escoles, són doblers que podria tenir el
ciutadà dins la butxaca davallant els imposts, són més doblers
per a la dependència. Vostè ha preferit -i em sembla bé, Sra.
Consellera, perquè evidentment la despesa social ha augmentat-
, però és que vostès gestionen 1.350 milions d’euros més, és
lògic que hagi augmentat, però no ha esgotat el que podria
augmentar, no ho ha esgotat i em sembla bé, ja li dic. I per tant,
em sorprèn que vostè mateixa hagi convençut els partits
d’esquerres que li donen suport en aquesta qüestió.

I insistiré en una cosa, no sé si ho ha aconseguiré en aquesta
legislatura, intentar convèncer d’una qüestió, es poden abaixar
imposts augmentant la recaptació. En etapes de creixement
econòmic com l’actual, que creixem a un 3 o a un 4%, es poden
abaixar imposts i augmentar la recaptació, per tant, no has de
reduir despesa, no has de reduir despesa, perquè els ingressos
augmenten.

És més, i la demostració són els números que vostè ens ha
presentat avui aquí, sense apujar imposts, perquè en el 2017 no
es van apujar imposts, no es van apujar imposts, la recaptació,
i vostè ho deia, d’imposts indirectes, 250 milions d’euros més,
sense apujar imposts. Vostè no em dirà que si davallam un
poquet, es recaptarà menys evidentment, però es recaptarà més
que a l’any anterior, del que sigui. Si hi ha creixement
econòmic, els imposts en general apugen, pel mateix
creixement econòmic, apujarà l’impost de transmissions
patrimonials, que vostès l’any passat, en el 2017 van recaptar
100 milions més del previst, 100 milions d’euros més! I vostè
em dirà que no es podia... doncs, enlloc de recaptar 100 milions
més, 50 milions més, i reduir-lo? I reduir el tipus impositiu?
Per què no? Ha recaptat més, per tant, és possible abaixar
imposts en situacions de creixement econòmic i recaptar més.
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No sé si arribaré a fer-me explicar i fer entendre aquesta
qüestió.

I una altra qüestió. Miri, el PSOE, ja als altres partits més
d’extrema esquerra ja no m’hi referiré, però el PSOE seria més
creïble si reconegués l’esforç que es va fer l’anterior
legislatura. El Sr. Alcover deia: “és que ara es gestiona molt
millor que el PP a l’anterior legislatura”. Però escoltin, és que
ens vam trobar una situació on hi havia 1.600 milions d’euros
amb factures impagades, hi ha havia 1.300 milions de dèficit
estructural any rera any. S’estaven pagant les factures a 752
dies. Es va passar en un any de pagar d’amortització de deute
i d’interessos 171 milions d’euros a 772 milions d’euros.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, ha d’anar acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Els ingressos tributaris estaven davallant... -Sr. President,
vaig acabant.

Per tant, amb aquesta situació evidentment es van fer
miracles i es va reconduir una situació que estava totalment
desfasada. I vostè va rebre una comunitat molt millor de la que
vam rebre nosaltres. I segurament el que rebi la comunitat
d’aquí un any i mig, la rebrà millor de la que van rebre vostès.
I d’açò ens n’alegram i ens n’alegram, i ja per finalitzar, que
vostè en determinats punts hagi fet el que el Partit Popular
demanava.

Només li queda una cosa, davallar imposts, i nosaltres
seguirem insistint en aquesta qüestió a veure si d’una vegada,
ja que tota la resta ho ha anat fent, si almenys en aquesta
qüestió vostè també reflexiona i reconsidera la seva postura.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula el Sr. Salvador Aguilera, per cinc minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies Sra. Cladera per la
seva resposta. I de veritat, escoltar el Sr. Camps de vegades
posa dels nervis.

Vostè només pensa el mateix mantra d’abaixar imposts, no,
és que ara mateix Sr. Camps i senyors i senyores del Partit
Popular, què farem amb la subvenció promesa de 60 milions
d’euros que havien de venir de Madrid per a les renovables? 60
milions d’euros que havien de venir a les renovables i que se’n
van directament totes cap a Canàries? Doncs, així, igual
Balears no pinta res a Madrid i és una qüestió que és, és...
bueno, me callo, ya está. En aquest sentit, però, aquests 60
milions d’euros a partir d’ara demanin-los al Sr. Montoro o al
corresponent ministre, Sr. Camps.

Sra. Cladera, aquí tenim un oxímoron, el Sr. Camps parla de
tornar deute versus polítiques socials, per tant, ho fem una cosa
o fem una altra, les dues coses no es poden fer, Sr. Camps, a la
vegada. Ho tornem el que el seu partit i el Partit Socialista i
altres partits que han governat durant anys i varen provocar que
tenguéssim 9.000 milions d’euros de deute, que són els
responsables, nosaltres no ho som. 

Sr. Camps, calli’s, si és tan amable, perquè jo no l’he
interromput. Moltes gràcies. 

Per tant, en aquesta qüestió tenim un oxímoron, o tornem el
deute o incrementam polítiques socials, nosaltres preferiríem
polítiques socials, és obvi. Això no fa falta que li digui a vostè,
Sra. Cladera.

Més qüestions, Sr. Camps, i Sra. Cladera, baixar imposts,
per què el Sr. Montoro no baixa els imposts a Madrid, IVA,
IRPF, etc., quan arriba a moments a nivell estatal d’imposts que
fan referència a nivell estatal i que ens afecten a totes i a tots,
doncs, en aquest sentit haurien d’abaixar? Sr. Camps, demani
als seus que baixin els imposts a Madrid, IVA, IRPF, etc.

Qüestions importants, Sra. Cladera... -és que justament
està... sí, no és que jo estava... molt bé-, abans li demanava una
xifra, per què li demanava una xifra que hauria de venir o
hauria d’estar recollida en el nou sistema de finançament?
Perquè hi ha un percentatge important, vostè sap perfectament
que entre el 70, 75 quasi el 80% del nostre pressupost va a
aquestes polítiques; tenim una despesa de personal que vostè...
concretament hi ha 1.140 milions d’euros de personal com a
mínim, tenim unes infraestructures, per tant, a mesura que la
nostra comunitat ha anat incrementant persones que viuen aquí
i persones que ens visiten, etc., al final hem de veure que
aquestes despeses s’han d’afrontar i, per tant, anava en aquest
sentit, Sra. Cladera.

Més qüestions, ja quasi per acabar. Una de les coses que a
mi em preocupa és que es parla molt de les classes baixes i
mitjanes, però aquí tenim que els rics cada dia són més rics i els
pobres són cada dia més pobres. Vostè ha fet, i aquests dies
hem vist com els nostres pensionistes, la gent gran i la gent jove
i els més petits hem sortit al carrer per veure que “Un 0,25 es
una mierda”, parlant clarament i aquest és el lema. Per tant, al
final què? Dir-los que més de 200.000 persones a Balears viuen
en risc de pobresa o exclusió social; que el 33,7% dels
pensionistes de Balears cobren per sota del llindar de la
pobresa, segons les dades de l’IBESTAT. Podria continuar amb
aquestes dades, per tant, això és el que des de Podem ens
preocupa i aquestes persones són les que a final de mes fan
miracles per intentar arribar al que toca.

Una qüestió també, Espanya és el segon país de la Unió
Europea amb major taxa de temporalitat i Balears, dins de totes
les comunitats, és la que més en té, juntament amb Canàries.

Ja per acabar, una de les coses que no s’ha parlat, i això
seria ja quasi interessant un debat, és veure que portam anys
que pràcticament 1.000 milions d’euros es demanen any rere
any per pagar aquest deute que tenim. És a dir, que enguany
han estat al voltant de 900 i busques, l’any passat, l’anterior,
seria aproximadament el mateix, i portam des de pràcticament
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el 2011, 2012 demanant quasi 1.000 milions d’euros per poder
tornar part de l’endeutament que tenim ja històric. Què fem
davant d’aquesta qüestió?

Moltes gràcies, Sra. Cladera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula la Sra. Joana Aina Campomar, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Molt breument. Crec que amb això,
és a dir, aquest pressupost jo crec que precisament el que ens
mostren és que anam pel bon camí, encara que queda molt a fer
perquè realment... tal vegada sí que és vera que quan parlam
d’aquests indicadors o quan aquí s’exposen aquests indicadors
de creixement econòmic, parlam d’un 3,7%, de vegades
oblidam que tenim indicadors que precisament el que ens
reflecteixen és que falta molt per fer, com són les taxes d’atur,
com és la taxa de desigualtat, com és la taxa de pobresa. Crec
que tal vegada també sí que és vera que tal vegada hauríem
sempre d’intentar relacionar tots aquests indicadors i no només
fixar-nos en el creixement i en aquestes macro dades, que de
vegades donen una imatge que tal vegada és això, no?, aquesta
imatge que tal vegada diem de triomf, que s’ha pogut dir que és
de triomfalisme, però sí que tal vegada ens hauríem
d’acostumar a comparar aquestes dades i quan unes creixen,
però les altres baixen o no baixen suficientment.

Crec que encara estam i crec que ho ha dit la consellera i
crec que ens queda molt per fer, tant en temes de serveis
públics com en temes de redistribució de riquesa a nivell de les
llars i a nivell de persones d’aquesta comunitat autònoma.

En qualsevol cas, en el tema dels imposts, pens que
precisament en moments de creixement econòmic, precisament
és en moments de no creixement econòmic quan no... hauríem
d’intentar no penalitzar tant les famílies i no incrementar els
imposts. En moments de creixement econòmic jo crec que és
quan, diguem, les persones o les empreses o les famílies es
veuen molt menys penalitzades pels imposts i pateixen molt
menys, i és un moment tal vegada de recuperar, de fer les
inversions i de realment posar a nivell un territori o una
comunitat autònoma. És aquest moment que s’ha d’aprofitar on
es penalitzen menys les persones. Precisament el que va fer el
Partit Popular que és pujar imposts en moments de crisi, en
moments de patiment, nosaltres creiem que això tampoc no
seria l’adequat.

En qualsevol cas, en aquest tema d’imposts, no ho sé, a mi
em sona que dins aquest model de nou finançament que parla,
no?, que el Sr. Montoro diu, parla d’un IVA col·legial, que les
comunitats autònomes que pugin, que pugin l’IVA, no?, perquè
així pujarà la recaptació; és a dir, que fan un discurs totalment
incoherent, vull dir, vostè aquí ens diu que s’han de baixar
imposts, que s’han de..., però de qualque manera el que fa
l’Estat, malgrat que tampoc no baixa els seus, però a més ens
diu, no, i si voleu pujar els imposts perquè clar a mi no em
digueu que us he de donar més doblers, però vosaltres pujau

l’IVA, i al final això penalitza a la nostra comunitat autònoma
perquè té una elevada taxa de consum. O sigui que vostès... a
més, IVA, un impost que precisament penalitza a totes les
persones per igual, que penalitza a una persona que
precisament té uns ingressos precaris se l’imposa un IVA que
realment no discrimina persones que tenen uns ingressos més
alts. Són uns imposts, diguem, més penalitzadors aquest tipus
d’imposts, no... IRPF que realment van en funció de quins són 
els ingressos que té cada persona.

Per tant, en qualsevol cas, gràcies per ser aquí a tot l’equip.
Crec que és important conèixer cada vegada amb més detall
com és aquesta comunitat autònoma, com és la seva evolució
d’ingressos, com és la seva evolució de despesa i com es van
incrementant aquestes polítiques socials a nivell de números i
a nivell de resultats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Atès que el portaveu del Grup Parlamentari El Pi
s’ha absentat, passam al Grup Parlamentari MÉS per Menorca.
Sra. Patricia Font, cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, no en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, té la
paraula la Sra. Olga Ballester, per cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, gracias, presidente. Dos cosas únicamente, comentar a
la consellera que no sé si... no le he acabado de entender o es
que no me ha contestado, es acerca de la pregunta si en este...
si está incluido en este 0,2% de superávit lo recaudado en 2017
del impuesto turístico, porque ha comentado que son 57
millones lo recaudado, pues, me gustaría saber, como no hay
nada ejecutado, si en ese superávit está incluido, puesto que es
así no parece muy correcto puesto que es un dinero que se ha
de dedicar a proyectos.

Y si también en este superávit está incluido todo el
remanente de 2016 que tampoco se haya ejecutado.

Eran dos cosas, si la del 2017 está incluido en este superávit
y si el remanente de 2016 también está incluido en este
superávit.

Luego, en cuanto al Plan de eficiencia, bueno, pues que un
plan de eficiencia no es intentar cada día ser más eficiente,
porque esto lo intentamos todos, pero nos parece que en eso no
es muy eficiente para tener un plan de eficiencia. 

Nada más. Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 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. Veieu com no han posat cap exemple
de les mesures estructurals? Si ja ho sabíem! Això té una
explicació molt senzilla, és perquè l’argumentari del Partit
Popular s’aturava aquí, no posava cap exemple i com que no en
posava cap no en diuen cap, però és que no n’hi ha cap...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, deixi intervenir el Sr. Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

No l’he citat, eh? 

Per tant, és que no n’hi ha cap...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

S’ha dit aquí que, és clar, es gestiona millor, s’ha reconegut
que es gestiona millor perquè la situació és millor, però jo he
posat d’exemple una gràfica que no té res a veure amb la
situació econòmica, que és aquesta, la d’execució
pressupostària de la despesa no financera i això no té res a
veure, això té a veure amb com pressupostes o com executes. 

Pot ser que l’explicació sigui que abans pressupostaven
molt malament, m’ho crec perquè el Sr. Camps era coordinador
per a mi, m’ho creuria; però la lògica du a pensar que és més
eficaç perquè es gasta un percentatge major del que has
pressupostat. Això és eficàcia, és eficàcia, no és res més. Això
és una dada objectiva, és més eficaç...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...que l’anterior.

S’ha parlat també dels ingressos sobretot de transmissions
patrimonials, que s’havien recaptat 100 milions d’euros més a
l’any 2016, etc. Miri, casualment també duc l’acta de l’any...,
el que deia la Sra. Prohens al pressupost de l’any 2016 i deia:
“ficció, ficció perquè les seves previsions de recaptació són
desmesurades i parlam de l’impost de transmissions
patrimonials, 30 milions d’euros d’imposts per transmissions
patrimonials i actes jurídics que no es poden explicar ni tan sols
amb els importants augments de recaptació”.

Tot el que varen dir, de tot el que han dit, abans havia dit
que no havien endevinat res, però n’ha endevinada una, l’única
que han endevinat és que Montoro ens trairia, ens trairia i no
compliria el que havia firmat, però és clar, ells el coneixen, el
coneixen més que nosaltres, per tant, devien tenir informació
privilegiada, com ha dit avui el Sr. Company, que també tenen
informació privilegiada, bé, idò també devien tenir informació

privilegiada damunt el protocol d’intencions del Sr. Montoro,
que no anava a complir, però realment l’havia firmat.

I jo vull recordar que a l’any 2014 es va pressupostar sense
tenir cap protocol d’intencions al pressupost inicial i el Sr.
Camps, per exemple, va votar a favor d’aquest pressupost
perquè eren uns excel·lents pressuposts; ara nosaltres, amb el
protocol d’intencions que el vàrem pressupostar estava mal
pressupostat. Home, fins aquí hem arribat.

Crec que també hauríem d’insistir prou en les dades que ha
confirmat vostè, que jo també havia dit abans i és que les
classes mitjanes i baixes paguen menys que a l’anterior
legislatura, i dic que a l’anterior legislatura, no que al darrer
mes de l’anterior legislatura, quan el Sr. Bauzá electoralment
va fer unes deduccions a l’IRPF que s’han mantingut. Per tant,
aquesta legislatura les classes mitjanes i baixes paguen manco
que a l’anterior legislatura, i d’entrada també nosaltres vàrem
llevar la taxa de la targeta sanitària, perquè les classes baixes
paguen més targetes sanitàries que vespres d’hotel, Sr. Camps,
normalment, normalment.

Un darrer comentari, aquí s’ha criticat el fet que votàssim
en contra de comparèixer, de fer-la comparèixer per les
bestretes, i la vàrem fer comparèixer en les bestretes amb
l’argument que vostè ja havia sol·licitat la compareixença
voluntària, li podien demanar el que volguessin, i jo no he
sentit cap pregunta damunt les bestretes, cap ni una, tal vegada
és perquè també fan demagògia damunt les bestretes perquè
després de dos anys de dir que s’haurien de començar a posar
pressupostàriament les despeses a l’any 2017, amb el vot en
contra del Partit Popular, es varen pressupostar 6 milions dins
l’any 2017. I maldament només sigui perquè consti en acta,
m’agradaria dir-ho, perquè si no sembla que aquí només s’ha
parlat de bestreta per criticar que vàrem votar en contra de la
seva compareixença i això no és així. Hi vàrem votar en contra
perquè aquí li haguessin pogut demanar el que haguessin
volgut, evidentment, perquè amb la liquidació del 2017 també
hi havia la liquidació de les bestretes.

Finalment, crec que..., justament se n’ha anat la Sra.
Ballester, però les dues preguntes que ha fet al darrer, bé, ja li
contestarà perquè constin en acta, però crec que no afinava
gaire en les preguntes que..., però bé, no hi vull insistir.

En definitiva, crec que s’ha fet molt bona feina i que es
gestiona encara millor i li volia donar, com he començat la
primera compareixença, li voldria donar l’enhorabona per la
liquidació d’aquest pressupost i encoratjar-los perquè segueixin
per aquest camí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Per contrarèplica té la paraula...
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Sí, Sr. Camps...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

..., per una qüestió d’ordre...

EL SR. PRESIDENT:

... miri, com que es contesten un a l’altre contínuament des del
principi de legislatura, consider que estan contestats un a l’altre
amb una transgressió absoluta del Reglament i amb una
benvolença absoluta per part d’aquesta Mesa...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Jo demanaria la seva generositat, només...

EL SR. PRESIDENT:

No té la paraula perquè entraríem en una dinàmica, Sr.
Camps, que no acabaríem mai.

Té la paraula la Sra. Consellera,...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

... per contrarèplica.

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

Bé, crec que ja estam un poc cansats, no?, tot el dia al
Parlament, bé, moltes hores, però bé, intentaré ser breu i un poc
de conclusió.

És veritat que confirmaré el que ha dit el Sr. Alcover, Sr.
Camps, confirmaré el que deia el Sr. Alcover que sí que és
veritat que no es va..., bé, aquesta compareixença sobre les
bestretes no s’ha realitzat, però en qualsevol moment, quan
tenguem el tema treballat, que estam treballant en el tema, com
sempre li he dit, durant tota la legislatura des del minut 1 es
treballa en les bestretes i s’adopta una solució, cosa que no
havia fet l’anterior legislatura, idò podrem explicar-ho millor,
perquè, si no, ara seria una explicació parcial i, per tant, entenc
que a qualque moment estaria bé fer una compareixença per
explicar com acaba el tema de les bestretes.

De totes maneres sí que li he de dir que a part de la
disposició que es va ficar a la llei, una esmena a una disposició
de la llei de pressuposts per trobar, per vehicular la solució, sí
que també li he de dir que dins aquesta liquidació, que això no
surt, hi ha 6 milions de pressuposts ja imputats a resoldre les
bestretes, o sigui tenen... dels 6 milions, de totes les quantitats
que es varen pagar de bestretes els anys anteriors 6 milions ja
(...) reflex pressupostari perquè recordareu que les bestretes no
tenien ni tan sols reflex pressupostari. 

Però bé, jo, també ja com a forma de reflexió i perquè quedi
en acta, i en base a tot el que ha sortit avui aquí, sí que convé
que facem una reflexió important, o a mi m’agradaria fer una
reflexió important. Les dades econòmiques, les dades dels
indicadors, les regles fiscals, aquests indicadors donen una
bona situació, una bona salut de la hisenda autonòmica, però és
veritat, com bé algú ha apuntat, no mostren, o al mateix temps
conviuen amb un dèficit social a la nostra comunitat autònoma
encara en desigualtats que existeixen, per tant, conviuen amb
la gran necessitat d’incrementar serveis públics, infraestructures
en molts d’àmbits, no només en l’àmbit més social, sinó en tot,
al final tot acaba sent social, però en tots els àmbits fa falta
millorar les nostres polítiques.

Per això, tot el que ja hem explicat que s’ha de flexibilitzar
o s’ha de millorar l’ús de la regla de la despesa i això també en
relació a tot el que s’ha dit d’abaixar impostos, si abaixam
impostos, automàticament abaixarien les despeses. Jo crec que
aquests bons resultats..., bé tornaré a això perquè no hi entra en
raó vostè, jo crec que li haurem de fer... Sr. Camps, és que
vostè fa molta demagògia d’això amb els ciutadans i a mi no
em sembla bé, i ara li ho dic molt seriosa, no em sembla bé que
faci demagògia dient que abaixant els imposts, no abaixaran...
no s’haurien d’abaixar les despeses. Qui recaptarà? Recaptarà
l’Estat i no sabem on ho repartirà, no, bé, després hi entraré.

Jo continuant amb la meva reflexió, en el sentit de dir que
aquests bons resultats també en la dita que anam per bon camí,
tot i que queda molt per fer, crec que seria un poc el resum,
aquí els resultats el que permeten és que també puguem seguir
garantint, dins les limitacions i dins el marc que tenim, la
continuïtat de l’augment de les polítiques socials, de l’augment
de les polítiques públiques que fa aquesta comunitat amb la
política fiscal que té marcada des de principi de legislatura.

Després també vull fer una reflexió, sobre que el Partit
Popular diu: si abaixàssim imposts, aquests recursos quedarien
a les butxaques de les famílies i, per tant, podrien viure millor.
És una manera de veure-ho, però hi ha una altra manera de
veure-ho, que és la que creu el Govern que s’ha de fer: s’ha de
mirar què tenen les famílies, després d’aplicar les polítiques
que fa aquest Govern o les que també es puguin fer en el sector
privat, on també el Govern també hi ha mitjançar, pujada de
salaris, pujada de rendes, això és sense dubtes els millors
ingressos o la millora de les famílies que hi pugui haver. I a
més a més amb l’augment de cotitzacions, amb tot el tema de
pensions, etc.

Les deduccions fiscals, que ja he explicat abans, que van a
determinats col·lectius, a determinades famílies, com obtenir un
lloguer, un lloguer més barat o assegurar estudis fora de l’illa,
millor qualitat d’estudis, etc., això sense dubte millora la
qualitat de vida de les persones. Jo crec que el que s’ha de
mirar no és tant els doblers que queden a les butxaques de les
famílies, sinó tot el que acaben tenint les famílies: reducció de
llistes d’espera, més professorat a les escoles, més ajudes o
beques al menjador, ajudes als llibres, totes les polítiques que
es fan. Crec que és això el que s’ha d’acabar mirant i s’ha de
posar damunt la balança.

Per tant, el discurs d’abaixar imposts és molt demagògic,
molt electoralista, no em cansaré de dir-ho, crec que enganen
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els ciutadans. Però enganen molt els ciutadans, ho torn dir,
quan diuen que abaixant els imposts podríem recaptar més, fins
i tot, o que no diuen, més ben dit, no diuen que abaixant
imposts, per regla de despesa hauríem d’abaixar els serveis.

I quant a què augmentaríem la recaptació, no sé a quins
imposts es refereix vostè, si es refereix a IVA o IRPF, que són
impostos estatals i amb el model de finançament que tenim
actualment aquesta recaptació se’n va a Madrid, i després torna
amb un repartiment que tots coneixem, no sé quines garanties
té. Però bé, abaixar ITP, però jo vull recordar el que hem fet
amb l’impost de transmissions patrimonials, l’hem apujat un
1% més..., un 11% per a béns, per a transmissions que superen
1 milió d’euros; qui pot fer una transmissió d’1 milió d’euros
pot pagar un 1% més de l’impost. Per tant, crec que la reforma
fiscal que va plantejar aquest Govern és totalment justa,
justificada i que contribueix a la justícia social i és un debat que
ja hem tengut molt... i jo crec que també tots estau cansats i no
em vull entretenir més.

Vull dir que, en resum, el plantejament que fa el Partit
Popular en aquest tema és totalment demagògic i enganyador,
sobretot el que més em preocupa és que enganen els ciutadans,
perquè a més ens tenen molt mal acostumats, quan governen a
qui més maltracten és als ciutadans. La passada legislatura...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

A la passada legislatura hi havia moltes maneres de fer les
coses, el Partit Popular va decidir la pitjor, és veritat que
veníem d’una crisi, d’una baixada d’ingressos, això no li
negaré, però hi va haver un finançament de l’Estat que va
compensar via mecanisme del FLA aquests ingressos, això va
contribuir a augmentar deute, el que vostè vulgui, però sí que
el Partit Popular va decidir retallar els serveis de les polítiques
als ciutadans. Per tant, no enganin els ciutadans, si abaixen
imposts, sabem el que faria el Partit Popular, ja ens té
acostumats. Jo crec que això està gravat dins la memòria dels
ciutadans i m’agradaria que fossin francs quan plantegen aquest
tema.

Jo veritablement em qued amb el que ha dit la diputada de
MÉS per Menorca, el que fa falta en aquest país, i ja no només
parl en termes de comunitat autònoma, és no baixar, no és un
plantejament de baixada d’imposts demagògic o electoral, sinó
la realitat de la reforma fiscal per assegurar les suficiència
d’ingressos a tots els nivells d’administració, per assegurar un
bon serveis públics i que es produeixi un progrés social de la
ciutadania.

El Sr. Aguilera em demanava quin seria el nivell de
recursos que hauríem de tenir per tenir aquest sistema de
finançament, jo li he dit que això és una xifra molt mala de
calcular. Però només li diré una cosa, quan presentam el
pressupost, les dades que donàvem, a nivell de salut estam a un
5,1% del PIB, ens agradaria evidentment poder arribar, l’ideal
seria un 7%. Aquí podem calcular els recursos si vol, però són
moltíssims. Evidentment això no es pot fer en un any, hauria de
ser de forma progressiva.

En temes d’educació estam a un 3% del PIB, l’ideal seria un
5%, o en podem fixar un altre, en això ens hauríem de posar

d’acord amb quin seria el nivell ideal tant d’educació, de salut,
de serveis socials i aquí és on hauríem de fixar el nivell
d’ingressos que hem de menester. Però hi ha moltes formes
d’obtenir aquests ingressos, una és precisament flexibilitzar la
regla de despesa, i que aquest superàvit, en lloc d’anar a
amortitzar deute, pugui anar a incrementar polítiques socials,
més autonomia fiscal com defensam, hi ha moltes maneres. Per
tant, és molt difícil de calcular el que vostè em demana.

Jo per no allargar més, jo crec que la comunitat autònoma
ha plantejat aquesta..., bé, en principi la compareixença era per
ser transparents i retre comptes, aquests indicadors crec que són
indicadors de la salut de les finances, que aprofitant la
conjuntura econòmica és positiu que vagin en aquest sentit,
queda el tema del deute públic que encara segueix elevat, però
també hi fem, amb un exercici de responsabilitat, una petita
contribució a abaixar aquest deute. Però sobretot el que és
important defensar, després de presentar els números i la
liquidació, és que hem de continuar fent tots els esforços
possibles en tots els sentits i per això també flexibilitzar la regla
despesa, o millorar el sistema de finançament, és millorar
l’estat de benestar, consolidar i incrementar aquest nivell de
despesa per fer progressar la societat de les Illes Balears, i que
és això pel que treballam. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 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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