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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, Sr. President, Maria José Camps substitueix Silvia
Limones.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President, Miquel Jerez substitueix Rafael
Nadal i Homar.

Compareixença de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques per tal d'informar sobre el
Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per a l'any 2019 (escrit RGE núm. 11785/18).

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, l’ordre del dia consisteix en la compareixença de
la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per tal
d’explicar els pressuposts de la seva conselleria per a l’any
2019, segons l’escrit RGE núm. 11785/18.

Assisteix la consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques, Sra. Catalina Cladera i Crespí, acompanyada de la
Sra. María Begoña Morey Aguirre, secretària general de la
conselleria; del Sr. Joan Carrió Vidal, director general de
Pressupost i Finançament; del Sr. José Luís Gil Martín,
director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni; del
Sr. Pedro Jiménez Ramírez, director general de Funció
Pública i Administracions Públiques; del Sr. Pere Perelló
Payeras, director general d’Emergències i Interior; del Sr.
Joan Martí Cerdà, Interventor general de la CAIB; de la Sra.
Maria Antònia Truyols Martí, directora gerent de l'Agència
Tributària de les Illes Balears; del Sr. Jaime Tovar Jover,
director gerent de l’Escola Balear d’Administracions
Públiques; de la Sra. Xesca Carreras Fiol, cap de gabinet; del
Sr. Daniel Álvarez Rodríguez, assessor de premsa; i del Sr.
Ares Fernández Lombardo, assessor parlamentari.

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

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

Gràcies, Sr. President, bones tardes senyores i senyors
diputats. Comparesc aquí, a la Comissió d’Hisenda, per retre
comptes del Projecte de llei de pressuposts de la comunitat
autònoma de l’any 2019 pel que fa a les seccions pròpies de
la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques.

Aquest projecte de llei de pressuposts generals de l’any
2019 va entrar oficialment al Parlament el passat dia 31,
després de ser aprovat pel Consell de Govern de dia 26
d’octubre.

Avui hem encetat aquest seguit de compareixences de tots
els consellers del Govern i en el cas que em toca parlaré de la
Secció 14, que és la pròpia d’Hisenda i Administracions
Públiques, i de les Seccions 31, 32, 34, 36, de la 78, que és
l’EBAP, i del centre gestor 500, que és l’Agència Tributària de
les Illes Balears.

És el moment ara de fer feina en els grups parlamentaris
per poder introduir les millores que es puguin considerar al
text original amb l’objectiu d’aconseguir encara millorar els
pressuposts de l’any 2019 i aconseguir un projecte més
consensuat i útil per a l’interès general dels ciutadans de les
Illes Balears.

Els pressuposts de la comunitat autònoma de l’any 2019
són els quarts de la legislatura i com els tres anteriors s’han
gestat en un entorn d’entesa i col·laboració entre els grups que
donen suport al Govern. Per tant, per quart any consecutiu ens
mantenim fidels al pacte de legislatura, als acords de
governabilitat que s’han confirmat a efectes pressupostaris
com a un full de ruta eficaç per poder aconseguir els objectius
que ens marcàrem el juny del 2015. Vull, per tant, agrair de
nou aquesta col·laboració i entesa que han estat claus en la
configuració d’aquest projecte de llei, uns pressuposts que
gestionen el present, però també pensat per enfortir les bases
del futur de les Illes Balears.

Els pressuposts del 2019 venen dotats amb un total de
5.457 milions d’euros, són 449 milions més que els
pressuposts del 2018, gairebé un 9% d’increment i representa
la xifra de doblers més gran destinada a pressuposts públics a
Balears.

Els eixos bàsics que defensen aquests pressuposts són:
consolidar les polítiques socials, que hem tornat a posar en el
primer ordre de les prioritats de l’agenda política durant
aquesta legislatura; reforçar la inversió pública com a eina de
dinamització econòmica; redistribuir la riquesa; disminuir les
desigualtats fent arribar els beneficis que aporta la millora
econòmica a la major part de la societat, i afavorir també un
federalisme intern a través de la millora del finançament dels
consells insulars que, a més, hi afegim els traspassos de
competències que s’han fet enguany i augmentam la
descentralització administrativa cap a les illes.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201811784
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201811785
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Vull posar de manifest que el sostre de despesa no
financer per a l’any 2019 arriba a 4.434 milions d’euros, la
qual cosa suposa que des del 2015 hem incrementat la partida
que destinam a polítiques públiques a Balears un 32%, més de
1.080 milions d’euros. L’entorn econòmic en el qual neix
aquest pressupost continua essent favorable, ens trobam en
una fase d’estabilització del creixement econòmic que ha
moderat les xifres del 2016 i 2017.

Acabarem el 2018 amb un creixement del PIB entorn del
3% i estimam que el 2019 se situarà al voltant del 2,7%.
Balears manté un vigor apreciable i un ritme superior al
creixement espanyol i al de la zona euro.

Els pressuposts del 2019, com no pot ser d’una altra
manera, també estan fets d’acord amb els objectius
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que marca
la llei i que marca l’Estat. Aquests objectius, en termes de
PIB, són 0,1% de límit de dèficit pressupostari; 28,1% de
deute públic i 2,7% de la regla de la despesa.

Pas a detallar ara els capítols i seccions pressupostàries
que integren i afecten la Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques incloses dins la Secció 14.

El pressupost total previst dins el projecte de llei del 2019
per a la Secció 14 arriba als 82 milions d’euros, amb un
increment gairebé de 5,3 milions d’euros respecte de l’any
2018, és a dir, un 6,9% més. Aquest increment es destina
principalment a la major dotació de les aportacions que el
Govern fa als municipis a través del Fons de cooperació local,
que més endavant explicaré amb més detall, i això és que les
transferències de capital per a l’any 2019 augmenten 2,6
milions respecte del 2018.

I per una altra banda, l’increment també s’explica, en bona
part, per la partida de personal, capítol 1 , que creix un 5,3
respecte del 2018, i això és a causa de dos factors: per una
banda, la consolidació de la carrera professional i, per l’altra,
la consolidació de l’increment salarial que s’ha produït a l’any
2018, que ha estat de l’1,75, així com la previsió de
l’increment salarial per a l’any 2019, que és el 2,25%, segons
l’acord pactat entre el Ministeri d’Hisenda i els sindicats
majoritaris de la Funció Pública a nivell de l’Estat, dins
l’acord estatal.

Secretaria General, passam a desglossar cada centre
gestor, començ per la Secretaria General, que disposarà d’un
pressupost de 18,9 milions d’euros, un 1% més que a l’any
2018. Des de la Secretaria General es paguen arrendaments
entre els quals l’edifici de Son Rossinyol, on tenen seu
diferents organismes o conselleries del Govern, i la
transferència també a l’Agència Tributària de les Illes Balears,
que és de 10,6 milions d’euros. En el capítol 6, les inversions,
en les inversions es produeix una baixada d’un 54,5%, motivat
perquè les obres del trasllat de les dependències de la
Direcció General de Funció Pública han finalitzat, que s’han
produït durant enguany, i això fa que aquesta partida ja no hi
sigui a l’any 2019.

La Direcció General de Funció Pública i Administracions
Públiques té un pressupost de 36 milions i ha augmentat un
10,1%. D’aquest centre gestor es paguen els sous als batles
dels municipis més petits, per un import d’1,3 milions
d’euros; l’aportació a la FELIB la qual es manté en 200.000
euros; el Fons de cooperació local el qual puja a 16,5 milions
d’euros i que s’incrementa respecte de l’any 2018 en 2
milions d’euros, d’acord amb un acord al qual hem arribat amb
la FELIB que amb tres consecutius, 2018-2020, s’augmentava
el Fons de cooperació local en 6 milions, a raó de 2 milions
cada any. L’aportació del Govern als ajuntaments també
s’inclou dins el Fons... quan parlam de l’aportació que fa el
Govern als ajuntaments també hem d’incloure el Fons de
seguretat pública, que es troba dins la Direcció General
d’Emergències i Interior, però que si sumam tota l’aportació
global que fem als municipis s’arriba a un 0,5% de recursos
propis consolidats de la comunitat autònoma, això és 20,2
milions d’euros que aportam de forma directa des del
pressupost de la comunitat autònoma, d’Administracions
Públiques cap als ajuntaments.

Dins el marc de la Llei de capitalitat, els pressuposts
recullen una partida de 6,5 milions d’euros de lliure
disponibilitat per finançar inversions per part de l’Ajuntament
de Palma, que suposa 1 milió més que l’aportació de lliure
disponibilitat que es va aprovar a l’any 2018.

La Direcció General d’Emergències i Interior té un
pressupost d’11,6 milions d’euros, un increment d’un 8% més
respecte del 2018. El pressupost d’aquesta direcció durant la
legislatura s’ha incrementat un 20%. Aquesta direcció general
té quatre programes els quals són emergències, seguretat
d’edificis, actuacions en policies locals i activitats
classificades.

El pressupost específic del programa d’Emergències
augmenta 763.000 euros, un 12% més respecte del 2018, fins
arribar a 7,14 milions d’euros. Aquest increment respon
principalment a l’augment de la transferència a GEIBSAU,
l’empresa que gestiona l’112, que creix un 13,2% per al 2019
fins a 5 ,42 milions d’euros, i també l’augment de les
inversions que es produeixen, com puguin ser la redacció dels
plans especials d’emergències, la millora del sistema de
transmissió de vídeo en temps real al centre 112 i el servei de
suport psicològic a les persones en situació d’emergències.

La pujada del programa pressupostari d’emergències des
del 2015 és d’un 24%, això és un augment d’1,4 milions
d’euros en aquesta legislatura, passant de 5,74 milions el
2015, a 7,14 milions el 2019. Arribam així al nivell de
pressupost dels anys 2010 i 2011.

Dins la Direcció General d’Emergències i Interior en el
programa d’actuacions en matèria de policies locals cal
destacar també la gestió del programa XPO, que és una eina de
gestió, coordinació i control informàtics de tots els cossos de
policia local de Balears, i també hem d’incloure dins d’aquest
programa, dins aquest programa d’actuació de policies locals,
2,5 milions d’euros que es destinen al Fons de seguretat
pública que és una aportació que va directa als municipis.
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L’empresa GEIBSAU, la que gestiona l’112, tendrà un
pressupost per a l’any que ve de 5,4 milions d’euros, amb un
increment d’un 11,39%. Durant aquesta legislatura aquesta
empresa ha tengut un increment d’un 20,5%, això és 1 milió
més d’euros en el seu pressupost. En el 2018 s’ha prioritzat la
revisió de l’equipament tècnic de l’empresa i s’ha posat en
marxa el concurs per a la licitació de la nova plataforma
d’atenció telefònica que n’ha de substituir l’actual que ja ha
cobert el seu cicle d’amortització. 

En canvi, en el 2019 la prioritat se centra a reforçar el
personal de l’112, precisament ja començarem a l’any 2018
que es crearan vint llocs de feina a l’112, entre gestors
telefònics, supervisors, tècnics, etc., que es dotaran de forma
progressiva, d’aquests el projecte de pressuposts de 2019
preveurà una importació dotació de places. En aquest aspecte
vull destacar que ja tenim en marxa el borsí de places de
gestor telefònic que s’ha obert aquest mes d’octubre, és el
tercer de la legislatura, i d’aquí han de sortir les persones que
cobriran les places de nova dotació. Si entre 2011 i 2015 la
plantilla de GEIBSAU es va reduir prop d’un 20%, aquest
govern està revertint aquesta reducció durant la legislatura
2015-2019.

La Direcció General de Pressuposts i Finançament, tot i
que és el cor del pressupost, és la direcció general més petita
de la conselleria, en el 2019 disposarà d’un pressupost de
806.000 euros, amb un increment del 10,7% respecte del
2018 que bàsicament obeeix a un augment del capítol..., als
augments que es produeixen en el capítol de personal, pel que
ja he destacat abans, d’increments de retribucions o
consolidació de carrera professional.

La Direcció General del Tresor, Política Financera i
Patrimoni, aquesta direcció general tendrà un pressupost de
9,3 milions d’euros, amb un increment d’un 6,3% més.
Gestionar diferents programes, com el parc mòbil, la central
de contractació, la Junta Consultiva de Contractació, la
contractació centralitzada, la gestió de la tresoreria i política
financera i la gestió del patrimoni de la comunitat autònoma.
La partida que augmenta més és el capítol 4, són les
transferències corrents, en concret la partida que es dota és la
Societat de Garantia Recíproca ISBA que inclou convocatòria
anual d’ajuts d’avals per a PIME i emprenedors, més la
cobertura dels costs dels avals adjudicats en anys anteriors, en
aquest cas l’augment és de 420.000 euros per destinar a
aquesta partida d’ISBA.

Es continua refermant, per tant, la implicació del Govern
amb la Societat de Garantia Recíproca ISBA com a un
mecanisme d’impuls d’iniciatives empresarials a Balears. La
major dotació es troba en el capítol 2, que és la compra de
béns i serveis, amb 4,2 milions d’euros i un increment d’un
1%; aquí s’hi troba el cost de l’arrendament del parc de
bombers de Palma, que s’ha revisat enguany, i el pagament
centralitzat de l’IBI a tots els edificis propietat de la comunitat
autònoma. Properament està prevista la cessió de l’edifici del
parc de bombers a l’Ajuntament de Palma i, per tant, aquesta
partida per als propers anys es preveu que també pugui baixar
de forma important.

Per primera vegada també es concedeix una subvenció
directa al Col·legi de Mediadors d’Assegurances que es
preveu per a l’any que ve una quantitat de 10.000 euros.

La Intervenció General, el pressupost per a l’any 2019 és
de 5,4 milions d’euros i preveu un increment d’un 5,5% que,
en gran mesura, és per mor de l’increment salarial, ja que és
un centre gestor que no té activitat econòmica i que
bàsicament es gestiona amb capítol de personal. Tot i així, en
el capítol 2 hi ha un increment d’un 17,8% per abastir o per
ajustar la despesa a les necessitats reals, sobretot per acomplir
el Pla d’auditories que anualment es realitzen sobre les
empreses del sector públic instrumental, i el control financer
que s’ha de fer sobre els fons europeus Feaga i Feder que
emmarca la legislació vigent. 

Aquest és el resum del pressupost 2019 per als centres
gestors que integren la Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques quant a la Secció 14, però també
gestionam altres seccions que ara pas a detallar. 

La secció 31, de serveis comuns, serveix per unificar
tasques de caire corporatiu que porta a terme el Govern per
millorar l’acció política i administrativa, per a l’any 2019
augmenta un 9,3%, fins arribar a 3,7 milions d’euros. Aquesta
secció dedica 2,5 milions del capítol 7 a transferències de
capital, també per dotar l’aportació al fons de provisions
d’ISBA, per un valor d’1,5 milions i a la devolució a l’Estat del
préstec de la posada en marxa de les infraestructures del TDT
del Pla Avanza, amb un cost d’1 milió d’euros. També s’ha de
destacar l’augment del capítol 6, d’inversions reals, d’un
133% fins a 660.000 euros per dotar el manteniment del
sistema SAP, que és el sistema de gestió de la facturació de
tota la CAIB, i el contracte de gestió electrònica d’expedient
de contractació. En el capítol d’ingressos d’aquesta secció
s’hi troben la major part de les entrades econòmiques que rep
la comunitat autònoma, llevat de les que provenen de deute.
Per tant, aquest apartat d’ingressos de la Secció 31 rebrà, el
2019, 4.115 milions d’euros prevists en el pressupost
d’ingressos no financers, amb un increment d’un 6,9%
respecte de l’any passat. 

La secció 32, d’ens territorials, recull els traspassos de
fons que el Govern realitza en els consells insulars derivat de
l’aplicació de la Llei 3/2014, de sistema de finançament
definitiu dels consells insulars, per a l’any 2019 i la liquidació
de l’any 2017. En concret aquesta secció té 428 milions
d’euros, un 18,4% més que a l’any 2018, és un increment
superior al dels dos anys anteriors, que va ser al voltant d’un
10%. Les transferències corrents creixen un 19,9%, fins a
374,6 milions d’euros per als quatre consells, per finançar els
quatre consells insulars, mentre que les transferències de
capitals incrementen un 9,2% per un valor total de 53,5
milions d’euros. En total, l’aportació als consells insulars
augmenta un 18,5% per a l’any 2019 i aquest augment és de
66,5 milions d’euros. Aquesta legislatura hem incrementat el
finançament dels consells insulars en un 57,4%, això són més
de 155 milions d’euros. I el finançament dels consells insulars
ha crescut anualment, des de l’any 2015, un 14,3 de mitjana,
quasi bé 40 milions d’increment de mitjana, així passam d’una
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aportació de 270 milions a l’any 2015 a una aportació de 425
milions a l’any 2019.

Un any més el Govern reforça el paper i l’autonomia del
funcionament dels consells insulars, ofereix suport al
funcionament del seu dia a dia i potenciam les inversions que
cal realitzar per tot el territori, ja sigui amb accions directes
liderades pel Govern o bé a través del consell de cada illa. A
més, dins aquesta quantia enguany també hi ha inclosa la
partida de 29,8 milions d’euros que financen les
transferències que s’han fet de competències enguany, que
serien, en el cas de Mallorca, serveis Socials, promoció
turística i joventut, i en el cas de Menorca, serien serveis
socials i promoció turística, i a Eivissa, promoció turística. 

Per illes, el càlcul desglossat per illes que surt d’aquesta
secció, seria que Mallorca rebrà un total de 300,7 milions
d’euros, gairebé 50 milions més que a l’any 2018; Menorca,
el finançament arribaria a 55,3 milions d’euros, 8 milions més
que a l’any 2018; Eivissa disposaria de 60,3 milions d’euros,
6 milions més que al 2018, i Formentera augmentaria en 2,3
milions, fins a tenir 9,1 milions d’euros. A més a més, dins
aquest finançament s’han d’incloure les liquidacions
respectives a l’any 2017, tal com dic, de la Llei 3/2014, i en
aquest cas la suma total de liquidacions del 2017 que rebran
els consells insulars és de 20,9 milions d’euros, això és 14,7
milions per a Mallorca; 2,7 per a Menorca; 3,1 per a Eivissa
i 390.000 euros per a Formentera. 

La secció 34 és la secció del deute públic, aquesta partida
puja 1 .137,5 milions d’euros, amb un augment d’un 11,5%
sobre l’any 2018, bàsicament és impulsat pel creixement dels
passius financers d’un 13,5%. Aquest augment es correspon
amb l’increment de les amortitzacions ja previstes del deute
al qual ha de fer front la comunitat autònoma per a l’any 2019,
tant del sector públic autonòmic com instrumental, i també hi
afegim la dècima de dèficit  prevista per al 2019 o que
preveuen aquests pressuposts per a l’any 2019.

També, fruit d’aquest major volum d’amortització, hem de
preveure un lleuger augment del capítol 3, despeses
financeres, que comporta el deute i que creixen un 8,3%, fins
a 116,2 milions d’euros. Els actius financers, per contra,
baixen un 21,1%, fins a 34 milions d’euros en un partida que
inclou els préstecs reintegrables que el Govern preveu, per
tant, d’empreses del sector públic instrumental, i també de
Societat de Garantia Recíproca ISBA per al manteniment de la
seva activitat.

No podem deixar d’expressar la importància que té el
deute dins el pressupost de la comunitat autònoma, que suposa
un 21% dels ingressos estimats. En aquest sentit, he de
recordar que la política financera responsable que el Govern
ha dut a terme des de l’any 2006 ha fet baixar el pes relatiu del
deu públic, de forma que el deute representava un 30,4% del
PIB a l’any 2015 a un 26,8% en termes de PIB a finals del
2019, aquesta és la previsió. Això suposa reduir e l pes del
deute en relació amb el PIB en 3,5 punts aquesta legislatura.

El 2018 també serà el primer any de la sèrie històrica en
què el deute baixarà en termes absoluts, amb una previsió que
acabarem el deute amb 8.869 milions d’euros, en concret
reduirem 133 milions d’euros en termes absoluts, ja que
incloem, hem previst dins aquestes xifres que els 45 milions
del crèdit extraordinari que hem aprovat per a les ajudes de la
comarca del Llevant es finançaran també amb endeutament.

El 2019 es mantendrà la línia d’estabilització i reducció
del pes del deute que hem dut a terme aquesta legislatura,
només es preveu un augment de 32 milions d’euros, com he
dit abans, per la dècima de dèficit  que està prevista en el
pressupost. És una quantitat raonable tenint en compte el
volum de deute que arrossega la comunitat autònoma; així,
parlam d’un volum de deute que es redueix de 8.802 milions
d’euros a l’any 2017, passarà a 8.669 milions d’euros a l’any
2018, i la previsió és que a l’any 2019 tanquem amb 8.702
milions d’euros. Aquí també he de dir que una part del volum
de deute que s’ha de concertar per a l’any 2019, el 50% es
preveu fer-se al marge dels mecanismes de liquidesa de
l’Estat, es preveu fer-se acudint a mercats o firmant préstecs
amb entitats financeres, serà el primer any que començarem
a desconnectar, amb el 50% del nou deute que hem d’assolir,
començarem a desconnectar dels mecanismes de liquidesa, i
que ja tenim l’autorització del Ministeri d’Hisenda.

Passam a la secció 36, que és la de Serveis Comuns de
Personal, que són les despeses de personal que no estan
recollides a les seccions corresponents, en aquest cas la
secció baixa un 67,6% i queda amb 12,1 milions d’euros, ja
que el crèdit que l’any passat es va fer necessari per cobrir la
carrera professional o l’augment salarial del 2,25 previst per
al 2019, ja s’ha imputat als diferents capítols de les diferents
conselleries o seccions.

Passam ara a l’EBAP, que és la secció 78, per a l’any 2019
disposarà de 4,4 milions d’euros, això és un 16,4% més que
enguany. Durant el 2018 i el 2019 a l’EBAP han estat anys
significatius, amb un creixement important motivat pel
processos d’oposicions que s’han dut a terme; són les
primeres oposicions a la Funció Pública de la comunitat
autònoma en deu anys i l’EBAP ha hagut d’adaptar la seva
organització a poder fer aquests processos.

El 2019 es continuarà amb aquesta línia i cal destacar que
en el capítol de personal preveu un reforç a diverses àrees amb
4 noves places, que es crearan: un instructor d’emergències,
per reforçar tota la creació, la futura..., bé, la creació...
reforçar tot el tema de l’Escola de Seguretat Pública; un
tècnic de reforç en els processos d’oposicions; un tècnic de
reforç de català; i un tècnic de formació en línia, que també és
una modalitat que fa l’EBAP.

Amb la gestió de les oposicions l’EBAP recupera una de
les seves principals raons de ser, a banda de ser el garant de la
formació contínua del personal de la comunitat autònoma, que
és oferir cobertura logística i organitzativa de les
convocatòries d’oposicions a funcionaris de la comunitat
autònoma.
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I ja per acabar, em queda descriure el pressupost de
l’Agència Tributària de les Illes Balears que, per a l’any 2019,
disposarà d’un pressupost de 10,6 milions d’euros, i això és un
augment d’un 2,4%, que, com bé sabeu, és per gestionar la
recaptació dels tributs cedits i propis que té la comunitat
autònoma i alguns tributs locals, segons els convenis firmats
amb els  ajuntaments, que són de l’ordre d’uns 50 convenis
firmats amb ajuntaments.

En aquest cas, el capítol de personal s’incrementa un 7,3%;
el capítol 2, de despesa de funcionament, un 8,2%; i sí que el
capítol 3, també, de despeses financeres, creix un 12,3%, fins
a 395.000 euros, que això és per assumir les despeses de les
pòlisses de crèdit que permet pagar bestretes mensuals als
ajuntaments amb caràcter previ que s’hagi produït la
recaptació del seu tribut municipal que correspon.

El 2019 l’Agència Tributària iniciarà el quart any del Pla
de lluita contra el frau fiscal 2016-2020, fet pel qual el reforç
de l’activitat inspectora és imprescindible per augmentar la
capacitat de detecció del frau, especialment en el pagament de
tributs com transmissions patrimonials o impost sobre estades
turístiques.

Fins aquí l’exposició que he detallat de les principals
partides dels centres gestors que conformen o administra la
Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, i ara qued
a disposició de les vostres aportacions, dubtes o comentaris.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Se suposa que podem continuar. Per tant, continuam.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit es
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris. La Sra.
Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques pot
contestar globalment totes les preguntes o les observacions
formulades, o bé contestar individualment, després de la
intervenció de cada portaveu.

Sra. Consellera?

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

Ho faré de forma global.

EL SR. PRESIDENT:

Es tria de forma global. Per tant, passam al Grup
Parlamentari Popular, té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Camps,
per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Donam la benvinguda a la consellera d’Hisenda, a la Sra.
Cladera, i al seu equip.

I jo crec que amb els pressuposts que avui es presenten,
certament hi ha alguns fets diferencials respecte d’altres
pressuposts i un dels fets diferencials, ara m’hi fixava amb la
seva intervenció, és que mentre que a la resta de pressuposts
es feia referència que aquests pressuposts, els pressuposts de
cada any, eren insuficients i sobretot eren insuficients perquè
no teníem un sistema de finançament autonòmic suficientment
bo o suficientment just per a les necessitats que teníem aquí,
a Balears, avui encara no hem parlat que tinguem un nou
sistema de finançament, dic que és curiós aquest fet, perquè
fins ara tot depenia que hi hagués un nou sistema de
finançament, que, per fi poguéssim tenir totes les necessitats
cobertes, i aquest sistema de finançament ara ja no és
necessari, no sé si és perquè hi ha un canvi de govern a Madrid
o si és perquè ja tenim prou doblers, com perquè les
necessitats estiguin cobertes.

Per tant, és una primera reflexió que faig perquè m’ha
resultat certament curiós.

I com deia la consellera, efectivament som davant els
pressuposts més alts de la història, 5.457,75 milions d’euros,
és a dir, mai no havíem tingut un pressupost d’aquesta
envergadura. Mai no havíem tingut tants de doblers i mai no
s’havia gestionat tan malament, perquè és clar la qüestió no és
tenir molts doblers, la qüestió no és tenir uns pressuposts
contundents, forts, la qüestió és que després el govern que ha
de gestionar aquests pressuposts ho faci amb la solvència
suficient, i aquí és quan falla i aquí és quan el Govern,
certament, no està a l’altura dels pressuposts que té, dels
doblers que li tenen encomanats.

I açò ho veiem en diverses qüestions i algunes en temes
prou sensibles, ho hem vist ara amb el cas de les emergències,
és a dir, el caos que hi ha hagut, la falta de coordinació en tota
la qüestió d’emergències que han estat necessàries aquests
dies. Vostè deia que la Direcció General d’Emergència
augmentava en 760.000 euros, deia, un increment d’un 13%,
vostè ens assegura que amb aquest pressupost el caos que hi
hagut aquestes setmanes no es produirà? És aquest pressupost
suficient perquè tinguem un servei d’emergències solvent?
Aquesta és la qüestió que ens hem de demanar.

Perquè, escolti, si vostè em diu que amb 2 milions més no
tenim cap problema, farem una esmena perquè hi hagi 2
milions per al Servei d’Emergències, perquè el primer és el
primer i el primer és que les persones que viuen a Balears
estiguin estalvis, que estiguin segures. Perquè em sembla molt
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sorprenent que augmentin 700.000 euros el Servei
d’Emergències només, només, i, en canvi, IB3 augmenti 10
milions d’euros, 10 milions d’euros que van directament a
IB3, 9,8 milions d’euros. És clar, és que, sembla, eh, és una
impressió que tenim, sembla que vostès prioritzen la
propaganda en lloc de prioritzar les necessitats més bàsiques
de la gent que viu aquí, a Balears. Ja dic, és una impressió que
tenim, però que realment està fonamentada amb els números
que vostè ens presenta avui aquí.

Una altra qüestió que també m’agradaria ressaltar, vostè
parlava de l’ATIB, l’ATIB passa de 10,3 milions a 10,6
milions, un increment ridícul. Vostè està convençuda que
l’Agència Tributària de les Illes Balears té el pressupost
suficient per dur un programa de lluita contra el frau solvent?
Recordi quan vostè anunciava a bombo i platerets el Pla
antifrau i ens deia que aconseguiríem 10 milions de
recaptació, i no només no vam tenir 10 milions més, sinó que
vam tenir 3 milions manco, ho recordi. Per tant, escolti, si
vostè em diu, escolti, amb 2 milions més, amb 3 milions més
l’Agència Tributària tindrà els recursos suficients per fer
realment i bé un programa de lluita contra el frau, nosaltres
farem una esmena perquè l’Agència Tributària tengui aquests
2 o 3 milions d’euros més, perquè el fonamental no és tenir ni
molt ni poc, és tenir el just, el que toca; perquè segurament
vostè, i açò ho haurà vist, i segurament en certes reunions del
Consell de Govern hi haurà hagut el seu debat, segurament es
gasten molts doblers en coses que són totalment supèrflues,
i si podem aconseguir eliminar aquesta despesa supèrflua i
posar-la a coses fonamentals, com per exemple la lluita contra
el frau o per exemple Emergències, crec que faríem una passa
important.

Hi ha una altra qüestió que em preocupa també i és, jo ja
parl a nivell dels pressuposts generals, em preocupa perquè, a
més, és un signe evident del seu programa polític, la
Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme passa de 63,93
milions a 54,11 milions, es redueix un 15,37%. La Direcció
General de Turisme passa de 30 milions a 18 milions,
m’agradaria saber a què es pot deure aquesta davallada, si és
que ideològicament vostès no volen turisme, que és la
impressió que nosaltres tenim, evidentment, i que, per tant, no
necessitam pressupost per a turisme, si és aquesta la qüestió
ens ho digui, i si hi ha una qüestió més tècnica que explica
aquesta davallada de 12 milions d’euros, ni més ni manco que
a la Direcció General de Turisme, doncs també ens ho digui,
perquè realment sorprèn. És que pràcticament queda reduïda
a la meitat la Direcció General de Turisme, jo ja sabia que
vostès no volien turisme, però així mateix, és clar.

O també sorprèn que els Serveis Socials davallin, passen
de 190 milions a 186, bé.

I una altra qüestió que també ens sorprèn molt, ja veu, vaig
de sorpresa en sorpresa, però sorprèn molt que, una vegada
que havíem agafat la línia de tenir superàvit, de començar a
reduir de forma... en termes absoluts el deute, tornin a tenir
dèficit, tornin a tenir més deute i tornin a la senda que no és
bona per a Balears, i no és bona quan tenim 1.400 i busques de
milions, segons les seves dades, que teníem. Tenint 1.400

milions d’euros més és precisament el moment que podem
reduir de ver l’endeutament, o vol reduir l’endeutament quan
no tinguem doblers, quan no tinguem recursos, quan ens
trobem en crisi? És ara, és ara que podem reduir
l’endeutament.

Hi ha una altra qüestió que també ens preocupa un poquet,
vostè fa agafar la Conselleria d’Hisenda, el Govern, quan
Balears tenia un creixement d’un 3%, i, segons les seves
dades, deixarà aquest Govern amb un creixement només d’un
2,7%, haurem davallat. És curiós perquè... dic açò perquè ja en
el segon trimestre del 2018 el creixement interanual és del
2,7% i baixant, per tant no sembla massa lògic que vostès
facin una previsió de creixement econòmic per al 2019 d’un
2,7. De fet, pel que he vist, hi ha altres previsions que em
semblen més raonables, per exemple, Hispalink diu que serà
un 2,4, o BBVA Research 2,6, però és que, probablement,
sigui més baix, és que probablement sigui més baix. Per tant,
vostè haurà fet o ens presenta un pressupost tenint en compte
un creixement d’un 2,7% el qual, molt probablement, tal
vegada no s’acompleixi, amb la qual cosa les previsions de
recaptació d’imposts tal vegada tampoc no s’acompleixin i,
per tant, el dèficit previst pugui ser major, i, per tant,
l’increment d’endeutament que vostè preveu tal vegada també
sigui major.

Ja dic, tot són previsions i, per tant, tot és possible, però
nosaltres posam l’accent aquí perquè realment les previsions
que tots els analistes ens diuen és que la reducció de l’activitat
econòmica de cada vegada és més patent.

Una altra qüestió que també m’agradaria analitzar, el mes
d’agost del 2018, les transferències de capital que havien
d’arribar, vostè les havia pressupostades en 166 milions
d’euros, bé, el mes d’agost del 2018 era de menys 54,7
milions d’euros. Com és possible que vostè, havent unes
transferències de capital negatives, 54 milions, vostè encara
pressuposti, per a l’any 2019, 210 milions de transferències
de capital? És açò aplicar el principi de prudència? Jo crec que
no.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, ha d’acabar.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Bé, i en qualsevol cas hi ha altres qüestions a les quals
també m’agradaria fer menció, com per exemple el tema dels
consells insulars, el tema de les inversions reals, ja ho
deixarem, en tot cas, per al segon torn.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula l’Hble. Sr. Carlos Saura, per un temps de deu minuts.
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EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Benvinguda, Sra. Consellera,
i a tot el seu equip a aquesta comissió per explicar els que
seran els pressuposts del 2019, a la Secció 14, com ha
explicat la Sra. Consellera.

Bé, jo no he de donar la cara pel Govern, però, bé, sorprèn
sempre escoltar les intervencions del Sr. Camps, crec que el
Govern no ha dit encara que no és necessari un nou sistema de
finançament, com no ha dit que no sigui necessari un nou
REB, crec que aquesta postura es continua mantenint i
almanco també els  partits que donam suport al Govern som
conscients que això és, si cal, més necessari que mai, malgrat
tinguem els pressuposts més alts de la nostra història. I
sorprèn escoltar també paraules com que mai no s’havia
gestionat tan malament i aquestes paraules sobre la qüestió de
les emergències, què poc va durar això d’”avui toca estar amb
el Govern”, que va expressar el Sr. Company a la pregunta que
li tocava fer a la presidenta.

I bé, sabíem que això podria passar i, efectivament, el
Partit Popular no defrauda en aquest sentit.

Sorprèn també, per una altra banda, això del Pla de lluita
contra el frau, jo sí tenc una pregunta, li volia preguntar, no
m’ha quedat clar, quant augmenta aquesta partida. Però sorprèn
que el portaveu del Partit Popular demani sobre això, ja que ell
mateix constantment defensa el frau, defensa l’enginyeria
fiscal, i avui mateix deia que els ajuntaments el que havien de
fer era baixar imposts perquè els vehicles es matriculassin allà
i no on tenen la seva activitat econòmica. El senyor portaveu
del Partit Popular defensa que la gent no pagui imposts i
cerqui tots els mecanismes per no pagar imposts, i si tenim
els pressuposts més alts de la història d’aquestes Illes és,
precisament, per la política fiscal que s’ha seguit, per l’impost
de turisme sostenible, per haver pujat els imposts al 3% de la
població més rica d’aquesta comunitat autònoma i per dur a
terme una sèrie de qüestions que, en política progressista, són
les més adients.

Després -i ja acab amb això-, pel que fa al Partit Popular hi
ha la conspiració antiturística, que diu que si hi ha 18 milions
per a la Direcció General de Turisme és perquè no volem
turisme. Supòs que en alguna declaració el Sr. Camps arribarà
a dir que el lema d’aquest any no serà better in winter, sinó
que serà don’t come, “no venguis”, a les fires internacionals,
però bé, ja no ens sorprèn res del Partit Popular. 

Jo, per altra banda, volia posar en valor aquesta pujada dels
pressuposts en 449 milions d’euros respecte de l’any passat,
crec que aquests pressuposts distribueixen la riquesa i que
amb l’acord al qual hem arribat amb el Govern fan una sèrie de
mesures que són un deute històric amb la nostra comunitat,
per exemple els 1.000 milions d’euros d’educació, que són
una inversió per a les generacions futures en una comunitat
autònoma que tenia molt de fracàs escolar.

També la inversió en el 0-3, amb més de 6 milions d’euros
i que, si es consumen finalment, als pressuposts generals de
l’Estat també hi haurà doblers en aquest sentit.

El rescat farmacèutic, per primera vegada hi ha una partida
per a això, també esperant que els pressuposts generals de
l’Estat es puguin aprovar i els nostres majors no hagin de pagar
aquest injust copagament.

L’Oficina d’Habitatge Buit, del qual avui mateix hem parlat
amb dues preguntes parlamentàries, per posar en moviment
aquests 859 habitatges buits que s’han declarat ja, pensam que
és una necessitat urgent.

I després tota una sèrie de mesures en matèria d’inspecció,
tant turística com mediambiental. Nosaltres estam contents
d’aquest acord, pensam que en matèria d’energia ja és hora que
el Govern faci una inversió potent en plaques fotovoltaiques
perquè l’administració ha de donar exemple en matèria
d’energia i, tenint en compte que s’aprovarà la Llei de canvi
climàtic i transició energètica, l’administració sempre ha
d’anar per davant i per això és fonamental també el que vàrem
acordar, que l’Institut Balear de l’Energia pugui comercialitzar
energia per lluitar amb l’oligopoli energètic que tant
condiciona les vides de la gent de la nostra comunitat
autònoma.

I també un acord que pensam que és fonamental que és que
el cànon d’aigües vagi on ha d’anar i no sigui com abans.

Volia preguntar-li, Sra. Consellera, quant augmenta
capitalitat, sobretot la partida de lliure disposició, no sé si ha
dit 1 milió d’euros, només volia aclarir aquesta xifra.

I... bé, també fer una menció, ja per acabar, al tema del
deute. Malgrat que es pugui reduir el pes del deute als
pressuposts i malgrat que aquest baixi, pensam que l’auditoria
del deute en aquest parlament és essencial per saber d’on ve
aquest deute, per saber quina part del deute podem considerar
il·legítim, i ressaltar que es poden acomplir les regles fiscals,
la regla de despesa i reduir deute a la vegada, quan el Partit
Popular deia que això era impossible, que només es podien fer
retallades per tal de pagar el deute i mentrestant a l’Estat
apujava el deute fins a xifres astronòmiques.

Per tant, aquests són els meus comentaris i els meus
dubtes ja els he expressat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc vull agrair la
intervenció de la consellera d’Hisenda i Pressuposts i la
presència de tot el seu equip.
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I en relació amb aquests pressuposts del 2019 jo crec que
són uns pressuposts que culminen tota aquesta legislatura, amb
les apostes que la consellera efectivament ha comentat i que
des dels acords pel canvi s’ha apostat des del principi de
legislatura, reforç de polítiques socials sobretot, inversió
pública que pugui anar cap a la dinamització econòmica, la
redistribució lògicament de la prosperitat compartida i, per
últim, la millora del finançament dels consells insulars.

He de dir que efectivament és cert, i és una obvietat, que
es disposa de molt més doblers que mai, que aquests
pressuposts són un rècord, però, a la vegada, també s’ha de dir
que veníem de molt enrere, que veníem de moltes retallades,
veníem de moltes bandes on s’havia de fer una recuperació
important de recursos, perquè tots crec que convendrem o
estarem d’acord que el finançament de l’educació pública era
absolutament insuficient, ara se superaran per primera vegada
els 1.000 milions d’euros, encara no som on hauríem de ser,
però sí que és vera que les fites s’han anat aconseguint.

El mateix podem dir de serveis socials; el mateix podem
dir sobretot de salut, on també hi ha hagut un esforç molt
important al llarg d’aquesta legislatura per incrementar el
pressupost i situar-lo on corresponia; el mateix podem dir en
polítiques econòmiques dirigides a comerç, indústria,
innovació, recerca, etc.

També vull destacar -i la consellera hi ha fet èmfasi-
l’esforç que s’ha fet quant a consells insulars i  quant a
corporacions locals, ajuntaments, crec que és important -i la
consellera ho ha destacat- l’increment tant del Fons de
cooperació local com del finançament dels consells insulars,
tant via participació en el finançament global de la comunitat
autònoma com per la via de les transferències que s’han fet al
llarg d’aquesta legislatura i especialment aquest any als
consells insulars.

De fet, el portaveu del Partit Popular parlava de baixades
a turisme i a serveis socials, ja li contestarà la consellera, però
crec que no tenia en compte que hi ha les corresponents
pujades a la secció 32, de consells insulars, perquè,
evidentment, el que es lleva per una banda és perquè va a altres
bandes, i si creiem en la descentralització administrativa no
pot ser d’una altra manera.

En tot cas, ja he vist un altre tarannà en els vaticinis que fa
ara el Partit Popular perquè com que tots els vaticinis que han
anat fent als debats de pressuposts, llavors, passat un any, els
han de rectificar perquè no se’n compleix cap ni un, aquesta
vegada crec que ha dit la paraula “tal vegada” el portaveu del
Partit Popular, com a deu o dotze vegades, “tal vegada no es
compliran, tal vegada no, tal vegada...”, ja s’ha curat en salut.
En tot cas, no es preocupi perquè en el debat de pressuposts
de l’any que ve ja serà una altra història.

 Sí que vull fer una referència, Sra. Consellera, Sra.
Cladera, al tema del finançament i del REB. Crec que sí és
important , crec que s’ha fet una extraordinària tasca per part
del Govern de les Illes Balears, encapçalada precisament per
la Conselleria d’Hisenda i Pressupost, s’ha treballat molt bé

i d’una manera important, tant pel que fa a la societat civil, als
sectors empresarials, d’anar tots a una, Govern, societat civil
i empresariat i sindicats per reivindicar el que és just. S’ha fet
també una feina tècnica molt important i crec que s’ha de
destacar, però és evident que aquí sí que continuam tenint una
problemàtica important. 

Aquests pressuposts s’han incrementat d’una manera
important, és veritat, els pressuposts que tenim a la comunitat
autònoma, una part, una petita part per part del finançament,
lògicament, del sistema de finançament, i l’altra part també
per la bonança econòmica, però estam encara lluny del que
necessitarien els nostres hospitals, els nostres centres de
salut, les nostres escoles, la nostra universitat, els nostres
sectors econòmics i l’impuls evidentment també de polítiques
socials que encara podria anar molt més enllà si tenguéssim el
finançament que pertoca i si tenguéssim el REB, que és ben
just que tenguem i, per tant, crec que és important parlar-ne i
reconèixer-ho.

En definitiva, per tant, endavant amb la feina, crec que eren
uns pressuposts que són, com he dit al principi, la culminació
de la tasca que s’ha fet al llarg de tota aquesta legislatura i que
expressen molt bé on s’ha posat la prioritat i l’èmfasi al llarg
d’aquests ja quatre anys.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Gràcies,
Sra. Consellera, per ser aquí  a explicar-nos la secció dels
pressuposts que li pertoca, a vostè i a tot l’equip que
l’acompanya.

Bé, com els diferents portaveus han dit, aquest és el
pressupost més elevat de la  història i són els darrers
pressuposts d’aquesta legislatura. Per tant, haurien de ser uns
pressuposts que s’invertissin de tal manera que també fossin
els més eficaços possible.

Avui jo crec que sí toca dir, que, malgrat no s’hi hagi fet
referència, vostè, com a consellera d’Hisenda, i des d’aquest
grup parlamentari sempre se li ha comunicat i s’ha fet saber al
Govern que qualsevol acció que vengui acompanyada d’un
millor finançament cap a les nostres illes, accions que s’han
dut a terme, tant per part del Govern com per part de la
societat civil, nosaltres sempre li donarem suport.

De la mateixa manera, consideram que s’ha de fer feina
amb el REB, crec que és un tema que avui en el Ple se n’ha
parlat i que és un tema que s’ha d’insistir des del Govern, sigui
quin sigui el color polític que hi hagi a Madrid, i s’ha de
defensar de la mateixa manera n’hi hagi uns o els altres.
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Nosaltres avui hem vengut a escoltar així com es
destinaran des de la secció 14 els pressuposts de 2019, sí que
per part del nostre grup parlamentari insistirem en la rebaixa
del tram autonòmic de l’IRPF a les rendes mínimes, és un
tema que sobretot, així com ha pujat amb la millora dels
pressupost, consideram que es pot igualar la renda al tant per
cent que es paga a l’Estat. També farem feina, igual que hem
fet amb les donacions i successions, perquè es pugui baixar al
mínim permès.

Un altre tema que crec que és evident que es posarà
damunt la taula en aquest pressupost és el tema de les
emergències. Des del nostre grup parlamentari hem estat i
consideram que s’havia d’estar devora el Govern, però també
hem volgut ser crítics, amb una crítica constructiva d’intentar
millorar els posicionaments o les actuacions o el futur de les
emergències. Ens agradaria saber, vostè ha dit que ha
incrementat un 12% el pressupost destinat a emergències, que
s’ha incrementat un 11,39 de l’empresa de l’112, però ens
agradaria saber si amb aquest pressupost millora tot el sistema
d’emergències a fi que sigui segur i es pugui actuar amb
rapidesa davant d’una emergència a la nostra comunitat, on hi
hagi una dotació de personal i material adient per poder actuar
en qualsevol cas.

M’agradaria saber si és partidària de la creació d’un ens on
pugui actuar en coordinació amb les forces de seguretat de
l’Estat, perquè s’actuàs de manera coordinada, en referència
amb tot el que envolta el Pla d’emergències. 

Com li dic, jo no li faré altra pregunta, hem escoltat què
ens ha dit i en tot cas en el torn de rèplica ja li comentaria.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN.

Només vull agrair la presència de la consellera, les seves
explicacions i el seu equip, i no faré ús de la paraula.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble.
Sr. Xavier Pericay, en la mesura que pugui fer ús de la paraula,
per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, gràcies, Sr. President, benvinguda consellera i a tot
l’equip. Seré breu, per raons evidents, però també volia fer
simplement un parell de consideracions, no d’ordre general,
que aquestes si de cas ja les tractarem en el debat de totalitat,
sinó més aviat referides pròpiament a la conselleria. De fet,

moltes de les preguntes que s’han fet ja em serveixen, per tant
m’estalviaré repetir-les-hi, i vostè mateixa amb l’explicació
inicial m’ha resolt algun dubte. 

Per tant, només em queda una pregunta per fer-li, que crec
que no ha comentat, referida a la quantitat assignada a la Llei
de capitalitat en aquests pressuposts.

I res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALCOVER I ORDINAS.

Gràcies, Sr. President. Primer voldria donar la benvinguda
a la consellera i a tot l’equip, gràcies per l’exposició.

I voldria començar dient que crec que, tant vostè com el
seu equip, l’equip d’Hisenda bàsicament, si han fet qualque
cosa en aquesta legislatura és com a mínim guanyar-se el
benefici del dubte; què vull dir amb això? Que si algú té
qualque dubte d’entrada ha de confiar, i així ho demostren els
resultats, perquè vostès, objectivament, han millorat tots i
cada un dels indicadors que ens va deixar el Partit Popular a
l’anterior legislatura. Per tant, davant del dubte, nosaltres
confiam, i no és que tenguem dubtes nosaltres, però sí que
aquí s’han exposat alguns dubtes que, bé, que els comentarem
també.

Jo quasi quasi em pensava que el Partit Popular li donaria
l’enhorabona per la política fiscal d’enguany, perquè també de
vegades... el Sr. Company va acusar de plagi fins i tot a la
política fiscal, a una pregunta de la presidenta, em pensava
diria qualque cosa, però veig que no ha estat així.

En tot cas, sí que hem de tenir clar i hem de conèixer qui
critica aquests pressuposts i amb quins arguments; qui critica,
aquí ens coneixem tots, és qui durant aquesta legislatura ha fet
desenes i desenes de previsions econòmiques i a dia d’avui
ningú m’ha dit que n’hagi endevinada cap. Aquest és el diputat
que ha abocat aquestes crítiques, ni una, eh!, ni una, i no n’ha
fetes deu, ni vint, ni trenta, en deu haver fetes un centenar de
previsions, no n’ha endevinada ni una, s’ha equivocat en totes,
i és mal de fer, eh!, és molt mal de fer equivocar-se en totes,
home!, qualque cosa, estadísticament has d’endevinar qualque
cosa, doncs no, no ha endevinat en cap. Per tant, el benefici
del dubte li donam, li donam completament. 

Ha dit textualment, podria comentar dues frases: “mai no
s’havia gestionat tan malament”; no ho sé, les darreres
liquidacions del pressupost de la comunitat acomplien els
quatre indicadors: dèficit, deute, període mitjà de pagament i
regla de despesa, cosa que, en temps del Partit Popular, això
no passava, això no passava. Per tant, una altra vegada benefici
del dubte.
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S’ha criticat el deute també, nosaltres ho valoram molt
positivament, valoram molt positivament aquesta reducció
d’aquesta legislatura del deute, passar d’un 30,4 del PIB a un
26,8 no és gens menyspreable, és moltíssim en una
legislatura; això es minimitza i fins i tot es critica, però crec
que evidentment s’ha de valorar. Critica que es faci una
previsió del 2,7, però jo vull recordar que aquí no s’ha
equivocat cap vegada d’entrada amb les previsions, per tant,
entenem que podem anar per aquest camí. 

S’ha parlat un parell de vegades d’emergències, i jo he
cercat dues dades, dues, dues dades que les voldria dir perquè
segurament vostè no les dirà, però jo crec que les he de
comentar perquè nosaltres valoram el fet que s’hagi pujat
aquesta legislatura un 24,33, segons els meus càlculs, la
direcció general..., bé, la direcció general no, e l programa
d’emergències, el programa destinat a emergències, i voldria
recordar, perquè aquí s’ha dit textualment “el primer és el
primer”, s’ha dit això, “el primer és el primer”. A l’any 2012
hi havia un pressupost de despesa no financera, que jo crec que
és en el que ens hem de fixar, perquè amb les despeses
financeres, dels actius financers encara sí, però dels passius
financers poca política es fa, per tant, si ens centram en les
despeses no financeres, hi havia un pressupost de 3.107
milions, a l’any 2015, quatre anys després, els quatre anys de
pressuposts del Partit Popular, hi havia 3.327, un 7,07%
d’increment. Per tant, si un a les despeses no financeres,
repetesc, si un prioritza polítiques, unes polítiques front de les
altres, evidentment, almanco pressupostàriament, aquestes
polítiques hauran pujat més del 7,07 i les que prioritzin menys
hauran pujat manco del 7,07. Pot ser no sigui exactament així,
però crec que, en línies generals, podem estar d’acord amb
això, si un puja del 2012 al 2015 un 7,07, si destina un 10% a
educació vol dir que ha prioritzat l’educació enfront d’altres
polítiques, això sembla de sentit comú.

El programa d’emergències de l’any 2012 al 2015 quan el
pressupost havia pujat un 7,07 va baixar un 1,82%, “el primer
és el primer”, s’ha dit aquí avui, eh?, s’ha dit aquí avui, i
maldament només sigui perquè consti en acta, crec que estic
obligat a dir-ho: ha estat a la web, eh?, senzill, si un sap
manejar això dels pressuposts és molt senzill, “el primer és el
primer”, del 2012 al 2015 un 1,82; del 2010 ja ni en vull
parlar, més d’un 18% es va abaixar. Per tant, valoram el fet
d’aquest increment del 24,33% a emergències.

Evidentment, nosaltres no li demanarem si amb això
garantim absolutament que... perquè aquesta garantia és
impossible, per tant..., evidentment ja no ho direm perquè
consideram que és impossible.

Crec que una demostració  de la bona gestió que ja dut
aquest equip de govern, principalment el d’Hisenda, ha vengut
confirmada pel fet que ara es permeti per part de l’Estat acudir
als mercats, això és una cosa que aquí s’ha dit poc. Vostè ha
comentat que l’any que ve el 50% s’acudirà als mercats, però
crec que ningú no hi ha fet menció, jo ho valor especialment,
perquè suposa que uns anys on teníem l’espasa de Dàmocles
del Govern, l’exigència del Govern o com es vulgui dir, del
Govern central, l’amenaça del Govern central, idò ara tendrem

evidentment més llibertat, més oxigen per poder respirar, i
això crec que s’ha de valorar positivament.

També s’ha comentat aquí que s’ha de valorar -i també ho
valoram especialment- l’increment en l’aportació de les
entitats locals i els consells insulars i, en general crec que -
com ja he dit-, és un bon pressupost.

També perquè quedi constància del que jo pens, perquè
també aquí s’ha dit que s’ha..., tenim, es tenen 1.400 milions
d’euros més, bé, aquí es parla de milions per dir... Des de l’any
2015 a l’any 2019 la despesa no financera -no financera- que
per a mi és l’important, perquè si hem d’amortitzar més als
bancs aquesta no ens serveix per a res per fer polítiques, i
evidentment als ciutadans tampoc no li serveixen gaire, ha
incrementat 1.087,5 milions d’euros, això són les xifres de la
Llei de pressuposts si un compara la de l’any 2015, que és el
darrer any o el darrer pressupost de l’any... del Partit Popular,
amb el darrer pressupost del pacte de progrés.

Per tant, crec que s’ha fet una molt bona feina de traducció
dels acords pel canvi durant aquests quatre anys de
pressuposts; crec que poc a poc s’han anat reflectint e ls
compromisos dels acords pel canvi, per tant, electorals, dels
partits que donen suport al Govern en aquest pressupost, i crec
que, d’aprovar-se aquests pressuposts, que no tenc massa
dubtes que es puguin aprovar i executar en un percentatge
elevat, crec que podrem dir al final de legislatura que, en línies
generals, amb un molt alt percentatge, els acords pel canvi,
que era el comprimís que s’havia adoptat per part d’aquest
govern, s’han complit.

Per tant, això crec que és el gran actiu que tindrà aquest
govern quan acabi la legislatura, independentment del que
passi, evidentment, a les eleccions, cosa que en l’anterior
legislatura, l’anterior govern no va poder dir en cap moment,
és més, deia exactament el contrari, no va complir res del que
havia previst.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Contesta la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Jo el que... un poc lligant amb el
darrer que deia el Sr. Andreu Alcover, és veritat que el
pressupost ha crescut més de 1.400 milions en la legislatura,
però que en despesa no financera, això que va destinat a
polítiques públiques, en 1.080 i pocs milions d’euros. Això és
l’increment que s’ha produït, evidentment gràcies al fet que hi
ha hagut una millora econòmica, una millora del cicle
econòmic s’ha traslladat a les polítiques públiques, i jo vull
posar en valor a què s’ha dedicat, fent un poc un marc que ja ha
sortit a la compareixença, però vull que... trob que està bé
remarcar cap on s’han prioritzat aquests recursos: més del
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70% d’aquest increment ha anat destinat a incrementar
polítiques socials, en concret 768 milions s’han destinat a
incrementar polítiques socials.

Recordaré les xifres perquè crec que val la pena l’esforç
que s’ha fet en aquesta legislatura per prioritzar les polítiques
socials.

L’àmbit de salut s’ha incrementat en 410 milions d’euros;
l’àmbit d’educació en 224, fins arribar a la xifra de 1 .000
milions; a l’àmbit de serveis socials, 34 milions; en ocupació,
57 milions; i en habitatge, 43 milions d’euros més que s’hi han
destinat. En total, 768 milions més que s’han destinat a
polítiques socials.

Això ha estat un dels eixos principals, la prioritat que s’ha
marcat en aquesta legislatura, els increments de pressuposts
que ens hem pogut permetre i que evidentment des del Govern
hem tengut molt clar a què s’havien de dedicar aquests
increments de pressuposts, aquesta millora de cicle econòmic
que sempre hem dit que s’havia de traslladar als  c iutadans
augmentant el seu benestar, augmentant la redistribució de la
riquesa, disminuint desigualtats i per això les polítiques
socials.

Per una altra banda, s’ha augmentat, s’ha fet un esforç molt
important a augmentar la inversió pública, recordaré que a la
passada legislatura va quedar totalment estancada i en uns
nivells molt baixos i en aquesta legislatura s’ha fet un gran
impuls, que evidentment darrere bona part d’aquest increment
va destinat a millorar també els serveis públics, les
infraestructures públiques, també va destinat a polítiques
socials, però també a altres àmbits com pugui ser el transport
públic , e l cicle de l’aigua, etc., s’ha augmentat un 50% la
dotació a les partides d’inversió pública. Crec que l’esforç
també és important. 

Com ja he dit a la presentació inicial de la compareixença,
també s’ha destinat a incrementar el finançament dels consells
insulars, 155 milions més, que això és un 57,4% més, que no
oblidem que darrere els consells insulars també hi ha
polítiques, polítiques socials, polítiques en infraestructures,
en serveis públics, etc.

Per tant, jo vull destacar que aquesta legislatura l’esforç
que s’ha fet s’ha enfocat molt bé -com sempre hem dit- a
reforçar, enfortir l’estat de benestar, millorar els serveis
públics i això sempre dins el full de ruta dels acords pel canvi,
com avui ja s’ha expressat molt bé aquí.

Dit això, el marc crec que no s’ha d’oblidar, en termes de
deute, que ha sortit, crec que també, a part que també hem fet
bona gestió en termes dels indicadors d’estabilitat i que no he
dit, però evidentment n’hi ha prou a recordar el 2017, que hem
tancat amb superàvit, per sota de l’objectiu de deute,
compliment de la regla de despesa i duim dos anys
consecutius, 2016 i 2017, acomplint les regles fiscals, crec
que això s’ha de posar en valor, que evidentment la bonança
econòmica també ha servit per a això, però crec que vull fer

una aturada en el tema del deute, que el Sr. Camps ha dit que
no havíem gestionat bé el tema del deute.

Jo crec que la gràfica que vostè té aquí, que s’ha estudiat,
ho diu molt clar: en aquesta legislatura s’ha estabilitzat el
deute, fins i tot s’ha reduït en termes absoluts ja que hem
baixat el nivell de deute, a final de legislatura el nivell de deute
serà més baix que el que era per exemple al 2017. L’any
màxim és l’any 2017 en termes absoluts, però que el 2019
baixarà i quedarà més baix que a l’any 2017, però l’important
és en termes relatius, i en termes relatius hem baixat
moltíssim més de 3,5 punts el volum de deute en termes de
PIB, i jo crec que això és una dada positiva. Crec que podem
dir que hem combinat millores de polítiques socials, millores
de la inversió pública, millores de la distribució de riquesa i
consolidació de l’estat de benestar, també amb gestió
econòmica.

I crec que això..., crec que al Partit Popular li costarà
reconèixer-ho, però crec que és positiu i ho vull posar en
valor perquè són les xifres que fins ara hem pogut manejar o
que hem pogut mostrar i que podem mostrar, vaja.

Quant als dubtes que vostè plantejava, deixaré el tema
d’emergències a part, perquè faré un..., ho ajuntaré tot, ja que
ha sortit a diferents intervencions, preferesc ajuntar-ho tot per
a no... perquè quedi més entès, però sí que parlaré de... -el Sr.
Camps tenia dubtes que algunes conselleries baixaven. Li ho
explicaré, crec que té..., es deu una explicació i tot té un
sentit: la Conselleria de Turisme baixa en termes numèrics,
però això té una explicació. En primer lloc, s’ha transferit la
promoció turística als consells insulars, això són 5 milions
menys que gestiona la Conselleria de Turisme perquè s’han
transferit als consells insulars.

Fins a l’any... fins a enguany, fins al 2018 hi havia una
transferència al Palau de Congressos, per finançar el Palau de
Congressos, de 8 milions, que es pagava des de Turisme al
Palau de Congressos, que enguany ja no hi és, són 8 milions
menys que no hi són.

Després també hi ha una baixada d’una despesa que no es
fa en termes de Pla mirall o amb fons finalistes, en Pla mirall
són 600.000 euros i amb fons finalistes, que no es gestionen
perquè s’han acabat, són 1,5 milions més que no es gestionen
enguany.

Per tant, Turisme ha deixat de gestionar 15 milions d’euros
que fins ara gestionava i que ara no gestiona, per tant, la
disminució s’explica en aquest sentit i, per tant, no hi ha una
disminució com a tal, sinó que realment hi ha un augment real.

En Serveis Socials passa el mateix, a la Conselleria de
Serveis Socials passa que també s’han transferit els serveis...
la transferència de serveis socials als consells insulars per una
quantitat de 20 milions d’euros. Això fa que si comparam, si
detreim aquesta transferència que s’ha produït durant el 2018,
Serveis Social gestionarà 15,8 milions més a l’any 2019, per
tant, hi ha un increment real d’un 9,6%, és la comparació real,
tot i que els números que es varen pressupostar, en el
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pressupost inicial de l’any passat i en el pressupost inicial
d’enguany hi ha aquesta baixada, en termes reals durant l’any
s’ha produït aquesta transferència i, per tant, Serveis Socials
realment també té un increment que va destinat a dependència,
bé, la consellera ja ho explicarà a la seva compareixença, però
que li explicarà el projecte; bàsicament temes de dependència
fonamentalment. 

Tema d’IB3, que sembla que incrementa, vaja, evidentment
incrementa, però explicaré l’increment, l’increment de 9,3
milions és, per una banda, 1  milió més que la conselleria
aporta a IB3, i després s’han pressupostat 8 milions de
recursos extraordinaris que es produiran, per unes devolucions
que ha fet l’Agència Tributària sobre temes d’IVA, per un litigi
que tenia IB3 amb l’agència estatal sobre el tema d’IVA, i ara
s’ha liquidat a favor d’IB3. Aquests recursos es poden
pressupostar i, per tant, millora la situació financera de
l’empresa d’IB3. Això, evidentment, l’empresa ho destinarà a
renovació tecnològica, producció pròpia i a començar a
internalitzar alguns serveis, com comença aquest anys amb els
lingüistes que es comencen a internalitzar. 

Després alguns dubtes que sortien, abans d’entrar en tema
d’emergències, hi havia el tema de capitalitat, que hi havia
interès. Capitalitat, el pressupost ..., bé, la Llei de capitalitat
parla de 30 milions de compensació entre totes les
institucions autonòmiques, això és Govern i consell insular,
però aquí es compensen una sèrie d’inversions que ja fa el
Govern o que pugui fer el consell insular. L’aportació
pressupostada des de la Direcció General de Funció Pública
i Administracions Públiques per a l’any 2019 és de 13,74
milions d’euros, i això és 1 milió més que l’any passat;
d’aquests ja alguns estan destinats a projectes finalistes i per
lliure disposició són 6,5 milions que li queden a l’Ajuntament
de Palma d’aquests 13,74 per destinar, o que decidirà dins el
Consell de Capitalitat l’Ajuntament de Palma a què ho destina,
i segueix havent-hi 1  milió més que l’any passat de lliure
disposició. L’any passat eren 5,5, enguany ha quedat amb 6,5
per decidir l’equip de govern. 

Quant a l’auditoria del deute, que vostè ha plantejat, Sr.
Saura, dir-li  que, bé, que la comissió està en marxa, però sí
que vull aclarir que el deute no és il·legítim, en tot cas hi pot
haver projectes d’inversió, projectes de despesa que la decisió
que es va prendre en el seu moment pot ser subjectiva, hi
podem estar més o menys d’acord i podem entendre que els
recursos estan més o menys ben emprats en aquest tema, però
que el deute que ha concertat la comunitat autònoma, que va a
la caixa comuna, a la Tresoreria, s’ha de tornar, i no podríem
deixar de tornar-lo o de pagar-lo, hem de cobrir aquest tema
perquè el consideràssim il·legítim; una altra cosa és que
qüestionem les polítiques o els projectes que varen finançar
amb aquell deute i a què varen destinar aquells recursos, però
evidentment això entenc que dins la Comissió de l’Auditoria
del Deute ja es treballa.

Anant al tema d’emergències, en primer lloc, ja algun
diputat s’ha dedicat a analitzar-ho, però jo recordaré algunes
dades. Bé, primer de tot, diria, Sr. Camps, que ha fet una
mica..., ha entrat en una mica de demagògia i poc rigor en

aquest tema, com si 1 milió més pogués arreglar algunes
catàstrofes o tragèdies que han passat a aquesta comunitat
autònoma, i crec que això són, com vaig explicar a la
compareixença, són temes més complexos.

De totes maneres, evidentment, hem d’estar dotats d’un
bon servei d’emergències en aquesta comunitat autònoma,
d’això no hi ha d’haver cap dubte, i una tragèdia o una
emergència d’aquest tipus més clar ens ho posa a tots, però a
tots, perquè a la passada legislatura, quan es va decidir retallar,
bàsicament sobretot..., bé, es va decidir retallar moltíssim,
però sobretot el sector públic instrumental i es va fer..., es va
decidir que s’havia d’acomiadar gent i moltíssima gent del
sector públic instrumental, l’empresa 112 va ser la primera o
una de les que va patir molt: es varen acomiadar 10 persones,
es varen amortitzar 12 places, es va retallar, en total,
pràcticament un 20% la despesa de personal, i en pressuposts
també un 20%. 

Això, evidentment, com jo he explicat avui matí, o ho he
dit en algun moment, fa que el tema de l’112 que puguem
trobar en aquesta legislatura la situació no sigui només una
qüestió puntual d’aquest moment, sinó que és un tema
estructural al qual no s’hi han dedicat suficients recursos, i
vull posar de manifest què va passar a la passada legislatura. Jo
reconec que hi ha temes que s’han de millorar, ho vaig dir a la
compareixença, ho he dit avui matí, i es fa un esforç en
aquesta legislatura, s’ha augmentat el pressupost..., el que es
pressupostarà el 2019 un 20%, i en temes de personal també
s’haurà fet un esforç progressiu, especialment també a partir
del 18-19 que s’augmentarà el pressupost en un 20%.

Per tant, crec que quan parlam de serveis públics hem de
parlar..., primer hem de tenir memòria del que ha passat, qui ha
danyat més en aquesta comunitat autònoma els serveis públics,
i no vull entrar més en això perquè ho he dit a moltes
compareixences, però crec que precisament el que hem fet en
aquesta legislatura és restaurar el màxim possible els serveis
públics i hem prioritzat en polítiques socials, hem prioritzat
en inversió i encara hi ha molts de temes pendents,
evidentment.

Aquesta comunitat en termes històriques, per moltes
raons, no?, no només l’època de retallades del Partit Popular,
però també perquè no hem tengut un finançament suficient, no
tenim el nivell de serveis públics a tots els nivells que ens
agradaria o que ens permet comparar amb altres comunitats
autònomes, però reconeixent que s’ha de millorar el servei
d’emergències, i  especialment l’112, o el servei
d’emergències com el servei de l’112 que vull dir que en
aquesta legislatura s’ha fet i s’ha de seguir fent, però no
oblidem tampoc d’on venim.

Jo a la compareixença ja vaig reconèixer, a part d’aquest
tema, millores que s’han de fer en el tema d’emergències,
crec que el que ha sortit, el que ha passat malauradament amb
la tragèdia de Sant Llorenç posa de manifest que hem de tenir
un bon servei d’emergències, que la seguretat és el principal,
és un tema bàsic; és veritat que sempre pensam en les
polítiques socials, però la seguretat també és un tema bàsic
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que quan la perdem, la valoram. Una de les conclusions a la
quan podem arribar aquests dies, no?, i amb un poc més de
serenitat després del que ha passat evidentment hem de tenir
uns bons serveis d’emergències dotats, preparats, formats. 

En aquest sentit jo una de les propostes que ja vaig fer, a
part que s’han de revisar els plans d’emergències tant els que
fa la comunitat autònoma com els que puguin tenir e ls
ajuntaments, també sí que crec que s’ha de fer també formació
a la població, la població  no té consciència de risc a
determinades zones on viu, però sí que som partidaris -
contestant la pregunta que ha fet la diputada d’El Pi, Maria
Antònia Sureda- que sí que som partidària, i ho vaig dir ja a la
compareixença que vaig fer dia 23, que s’han d’organitzar les
emergències, crec que és el moment de fer un pensament, una
reflexió d’organitzar les emergències d’aquesta comunitat
d’una altra manera per millorar la coordinació, per millorar
l’eficiència, la coordinació, perquè és veritat que aquesta
comunitat autònoma, si miram tots els nivells d’administració
que tenim, local, autonòmic, insular, sense..., evidentment
també comptant amb la de l’Estat, tenim molts de recursos,
tenim molts d’efectius, no?, des d’un IBANAT, bombers,
emergències, policies locals, protecció civil, però que si els
organitzàssim una mica millor crec que podem funcionar
millor de cara al futur. 

Que això, ho vull dir clar, no vull dir amb això que a la
tragèdia o a la catàstrofe de Sant Llorenç haguéssim pogut
actuar millor; jo vull posar en valor que en aquella emergència
es va actuar amb molts  de mitjans, no es varen escatimar
recursos i es va fer molt bona feina des del moment que es va
decretar o es va veure, no?, la catàstrofe i la tragèdia. Però sí
que som partidaris, el Govern n’és conscient, i s’ha d’engegar
aquesta feina i aquesta reflexió per arribar també al punt
d’organitzar les emergències d’una altra manera.

Podem tenir referències que puguin ser altres comunitats
autònomes, altres comunitats autònomes han avançat més en
aquest sentit, han organitzat agències d’emergències, han fet
una llei d’emergències que crea una agència d’emergències,
com puguin ser que ens van per davant València, Madrid o
Navarra. Per tant, crec que també són exemples que hem
d’estudiar. 

I jo sí que demanaria, que és un tema que evidentment ha
d’assumir, ha de liderar el Govern, però que també necessitam
un consens de tots els partits perquè, a més, això toca moltes
institucions, molts nivells d’institucions i crec que és
important que tots hi contribuïm de forma positiva. Aquí jo
esper trobar, doncs, a tots els partits i especialment a El Pi
que sí ja s’ha manifestat en aquest sentit.

Per mi no em deix res, però bé, com que hi ha una altra
rèplica... D’acord, ho deixam aquí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al torn de rèplica. Pel Grup Parlamentari
Popular el Sr. Antoni Camps, cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, primera
qüestió que m’agradaria que quedàs molt clara, el Sr. Saura
crec que té una confusió, ell confon voler pagar menys
imposts i una altra cosa és defraudar, ell ho confon. Perquè jo
sempre he defensat pagar menys imposts, en tot cas qui ha
defensat el frau ha estat el Sr. Echenique, quan no pagava la
Seguretat Social del seu assistent, o el Sr. Íñigo Errejón, quan
va estafar la Universitat de Málaga, o el Sr. Monedero, que va
estafar a Hisenda prop de 450.000 euros, o el Sr. Pablo
Iglesias, que té comptes a paradisos fiscals, o el Sr. Jarabo,
que també va defraudar a Hisenda; aquests sí que volien
defraudar a Hisenda. Jo sempre he defensat pagar els mínims
imposts possible. I una cosa és una cosa i l’altra és una altra.

Quant al tema de les emergències, de què parlàvem fa una
estona, només algunes dades. Els pressuposts del 2015 fins al
2019 s’han incrementat un 35,24%, en canvi el pressupost
d’emergències ha augmentat només un 24%. Per tant, si el
pressupost d’emergències són on són és perquè vostès han
prioritzat altres coses, que no passa res, però és evident que
han prioritzat altres coses i aquest ha quedat per davall; no
passa res, però és així, aquesta és la realitat. Per tant no digui
que és una qüestió  estructural sinó que és una qüestió que
vostè no ha volgut resoldre, i per tant ha incrementat el seu
pressupost un 24% quan els pressuposts generals en total
augmentaven un 35,24%. Però, és més, l’any 2015,
pressuposts del Partit Popular, emergències representava el
0,14% del pressupost; 2019, amb 7,1 milions, representa
només el 0,13% del pressupost, menys que amb el Partit
Popular. Aquestes són les prioritats que vostès tenen, i açò
són dades, no són opinions, són dades.

Una altra qüestió que també m’agradaria ressaltar: el deute.
Miri, vostès hauran augmentat el deute en 370 milions d’euros
quan acabin aquesta legislatura; de 2015 a 2019 l’increment de
deute serà de 370 milions d’euros, tenint 1.400 milions
d’euros més cada any, pràcticament, respecte de l’anterior
legislatura, de pressuposts. És a dir, la qüestió és que podent
davallar l’endeutament que tenim perquè han tingut els doblers
suficients per poder-ho fer, vostès no ho hauran fet; ja està, no
passa res, és el seu programa; vostès es volen endeutar, volen
gastar, ja està, no passa res.

Una altra qüestió que també m’agradaria demanar. Les
despeses financeres passen de 107 milions d’euros a 116
milions d’euros; açò és a causa que el 50% dels nous préstecs
seran en el mercat lliure?, o a què es deu que augmenti en 9
milions d’euros la despesa financera? 

Una altra qüestió. Ha tingut vostè la gran sort que ha pogut
arribar a 1.000 milions d’euros el pressupost d’educació,
perquè si s’hagués incrementat el que incrementava el
pressupost global hagués hagut de posar més de 1.000 milions
d’euros en els pressuposts d’educació, és a dir, mentre que els
pressupostos generals pugen un 8,9%, els pressuposts
d’educació només pugen un 6,9%, i aquesta és la seva
prioritat; han prioritzat altres coses i no han prioritzat
educació. 
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Finançament dels consells insulars. Els pressuposts de...,
o les transferències que vostès fan als consells insulars han
augmentat a pesar seu, han augmentat gràcies a la Llei de
finançament dels consells insulars que vostès van votar en
contra.

I ja per últim -i el president ja me mira-, abaixada
d’imposts, efectivament. Nosaltres no podem aprovar uns
pressuposts que no recullin una davallada d’imposts suficient.
Hem presentat una reforma fiscal jo crec que prou sòlida,
prou contundent, i a més que abasta pràcticament tots els
imposts; crec que és una proposta adequada per a Balears que
ara es pot fer perquè ara hi ha marge, i entendríem... i
nosaltres evidentment als pressuposts farem les esmenes
convenients perquè es pugui aprovar aquesta reforma fiscal, i
crec que vostès acabarien la legislatura amb un èxit, amb un
èxit. Ens haurien fet cas en el tema del deute, tot i que a
darrera hora el tornen a augmentar; ens haurien fet cas en el
tema del dèficit, ens haurien fet cas en el tema de la regla de
despesa, i finalment ens haurien fet cas en el tema de la
davallada d’imposts. Només falta açò, davallin els imposts i
els ciutadans els ho agrairan.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt ràpidament. Sr. Camps,
vostè ha repetit una i altra vegada en aquesta cambra que dóna
suport a la enginyeria fiscal, i que li pareix bé que els
ciutadans i les ciutadanes i les grans empreses s’estalviïn els
imposts que els tocaria pagar a les nostres illes o al nostre
país. Nosaltres no estam per això, pensam que la gent ha de ser
responsable, no com el seu partit, que té moltes condemnes
per corrupció; en el nostre cas hi ha zero condemnes, crec que
vostès tenen molt més a amagar que nosaltres. Només basta
mirar com pagaven les seves seus, amb doblers negres. Si la
seu del partit ja estava pagada amb doblers negres no sé què
més pagaven, i no sé si això ho sabia el jefe o no ho sabia el
jefe, el Sr. M. Rajoy.

I una altra cosa; reduir impostos és incompatible després
amb els discursos que mantenen els diferents portaveus del
Grup Parlamentari Popular, perquè si la Sra. Riera deia l’altre
dia que el pressupost d’educació havia de ser d’un 5% això és
incompatible amb abaixar imposts, perquè ni tan sols vol dir
que es conformava amb 1.000 milions d’euros sinó que volia
encara més, i no és possible tenir uns bons serveis socials, una
bona educació i contractar més professors o més
professionals a la sanitat pública si no hi ha imposts.

Ja contestada aquesta qüestió, Sra. Consellera, jo no pos en
dubte que s’hagi de pagar el deute, el que passa és que crec que
si hi ha una decisió il·legítima, si crec que hi ha una decisió de
dubtosa legitimitat, després el deute que s’ha produït per

aquesta decisió també pot ser considerat il·legítim, i una de
les qüestions bàsiques que ha d’investigar aquesta auditoria del
deute és com fer una bona avaluació de les polítiques
públiques, i crec que això és essencial. És a dir, no s’ha
d’improvisar més en aquesta comunitat autònoma sobre si és
necessari un palau de congressos, sobre si és necessària una
òpera que mai no va existir, o tots aquests projectes faraònics
que tant agradaven al Partit Popular. Crec que si es va prendre
una decisió política en aquell moment, el deute derivat
d’aquesta decisió és molt qüestionable. Una altra cosa és que
s’hagi de pagar o no o com ho feim de cara al futur perquè
aquestes situacions no es puguin produir en aquesta comunitat
autònoma.

Res més. Volem agrair la seva presència una altra vegada,
i a tot el seu equip. Ja ens anirem veient. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. No en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. No en faré ús.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Correspondria, pel Grup Parlamentari Mixt, al Sr. Xavier
Pericay, però s’ha hagut d’absentar. Per tant, passam al Grup
Parlamentari Socialista, Sr. Andreu Alcover, un temps de cinc
minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President, jo sí faré ús de la paraula. Gràcies,
Sra. Consellera.

Nosaltres repetesc que valoram molt aquesta capacitat
d’incrementar despesa i inversió i alhora reduir deute;
incrementar despesa vol dir retornar drets i per tant complir
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els compromisos que es varen adoptar, i alhora, insistesc,
retallar deute, cosa que és evidentment molt difícil. L’esforç
inversor no l’havia dit a la primera compareixença però també
evidentment el valoram molt.

Vull recordar, perquè aquí també s’ha posat en dubte, el fet
que un pressupost, com la pròpia paraula indica, pressuposa.
Vull recordar que a l’any 2017 el pressupost estava quadrat
amb un 0,5 de dèficit, que era el que marcava el ministeri i va
acabar amb superàvit. El fet que ara es trobi en un 0,1 no vol
dir que no es liquidi amb un altre superàvit, de fet, estic
convençut que si segueix aquest equip de govern probablement
sigui així, ara si es canvia, tal vegada hi ha un desastre, vull
dir..., i serà..., en fi.

El Sr. Camps no m’ha escoltat quan feia la comparativa del
pressupost d’emergències, perquè de l’any 2012 a l’any 2015,
ho repetiré perquè si no ho m’ha escoltat, quan el pressupost
va créixer un 7,07%, no és que incrementés més emergències,
és que es va reduir, va baixar un 1,82, que és molt mal
d’explicar, molt mal d’explicar, justament ara no hi és, no
passa res.

Fantàstic que digui literalment “jo sempre he defensat
pagar menys imposts”, quan a l’any 2012 ell va aprovar amb el
seu vot la llei de pressuposts que incrementava tots e ls
imposts que hi havia i n’afegia de nous.

I finalment una curiositat, però una curiositat que tal
vegada vostè m’ho pot explicar, segur que no i evidentment el
Sr. Camps ja no hi és, per tant, tampoc no ho podrà explicar,
ha dit un parell de vegades avui, és curiós això perquè en
aquestes coses jo m’hi sol fixar, ha dit un parell de vegades
avui que teníem 1.400 milions d’euros més, ho ha dit, ho ha
dit. Però, si ho recordam, durant tot l’any 18 han anat dient,
argumentari del PP, que teníem 1.350 milions d’euros més, a
què sí? Però és curiós perquè aquest pressupost d’enguany
incrementa el no financer en 352 milions, si eren 1.350, com
pot ser que ara siguin 1.400? És que agafen les dades com els
pareix, com els pareix. Aquí n’hi ha un que fa l’argumentari i
tothom prietas las filas ha de dir aquelles barbaritats, és igual
si són 1.500 o 1.200. Són 1.087,5, són molts, són molts, no
hi ha res a dir, són molts, evidentment gràcies a la bona gestió
i a la gestió dels ingressos d’aquest Govern evidentment, i
també de la bona marxa de l’economia, això és evident. Però
són els que són i és l’increment de despesa no financera.

Com és possible que de 1.300 ara passem a 1.400, quan el
pressupost de despesa no financera puja a 352 milions? Algú
ho entén, si algú ho entén i m’ho explica el convidaré al que
vulgui, però crec que no té explicació possible, més enllà que,
evidentment, agafen els números com sempre ho han fet, de
qualsevol manera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per contrarèplica té la paraula la Sra. Consellera.

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

Seré ràpida perquè veig que tothom ja té ganes d’acabar.
Però bé, una cosa que no he dit a la primera rèplica és que
aquest increment de polítiques socials que s’ha fet en aquesta
legislatura ens ha permès augmentar el nivell de despesa
social, acostant-nos al nivell de despesa social en termes per
càpita al nivell de la mitjana estatal. Vull dir que és un avanç
important que hem fet en aquesta legislatura i que vull posar
en valor.

Tot i això, tot i que no li ho he dit abans al Sr. Camps,
evidentment aquest Govern no renuncia i ho ha dit i ho seguirà
dient, no en faltaria d’altra, no renunciam a millorar el sistema
de finançament. Només recordaré que som la segona
comunitat en aportar recursos al sistema i la desena en rebre,
cada any, quan liquidam el sistema, ens surten aquestes dades
i, per tant, tot i que aquesta legislatura hem disposat de
recursos perquè hi ha hagut una millora econòmica,
evidentment el sistema de finançament ha de millorar, ha de
ser més just i ha de complir com a mínim el principi
d’ordinalitat per a Balears, això vol dir evidentment tenir més
recursos per poder assumir millors polítiques, per abaixar el
deute, o per bàsicament millorar les polítiques i les
inversions.

Evidentment, tampoc ho he dit a la primera, no renunciam
a un règim especial, com havia plantejat algun diputat i com ja
he dit moltes vegades, tenir mesures per compensar la
insularitat en temes de transport, mesures fiscals i inversions
públiques.

El Sr. Camps ja no hi és i és per demés discutir amb ell el
tema del deute, però les dades, la gràfica que té està clar que
el deute en termes relatius baixa en aquesta comunitat aquesta
legislatura i també en termes absoluts. Per tant, crec que en
això hem fet una bona gestió, tot i que evidentment el volum
de deute que té aquesta comunitat és molt elevat i això és un
pes que tenen les nostres finances i que alguna cosa s’ha de
fer. Per això de vegades a qualque moment hem demanat que
s’hauria de fer una condonació del deute quan es plantegi el
finançament autonòmic, la reforma del sistema de
finançament.

La despesa financera que augmentava que m’havia demanat
el Sr. Camps, el petit augment que hi ha és perquè es preveu
que l’euríbor pugui augmentar durant el 2019, sobretot a partir
del segon semestre i, per tant, hi ha d’haver una previsió per si
es produeix aquesta pujada d’interessos.

Quant a la baixada d’imposts, que el Sr. Camps ha dit
pràcticament el darrer i fora temps, serà que no és tan
important per al Partit Popular la baixada d’imposts, perquè ho
ha dit quasi fora de temps. Però sí vull recordar i vull que
quedi en acta, que la baixada que proposa el Partit Popular són
retallar 255 milions d’euros. Per tant, quan parla de què no
hem incrementat o que hem deixat de fer o que podríem fer,
que digui exactament on hem de retallar o què hem de deixar
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de fer o com ho hem de moure, perquè si no el pressupost es
desquadra, el principi bàsic pressupostari que convé que el Sr.
Camps apliqui i, per tant, quan el Partit Popular proposa una
retallada d’imposts que digui on ha d’anar la baixada de les
despeses que suposa aquesta baixada d’imposts.

Quant al Sr. Saura, jo estic totalment d’acord i crec que
també és una assignatura pendent i ho reconec, treballar en
l’avaluació de polítiques públiques, en aquesta comunitat
aquesta assignatura està pendent, no necessàriament a través
d’una comissió del deute, però sí que s’ha de treballar i s’ha
d’avançar per millorar l’eficiència dels recursos públics.

Quant al tema d’emergències i en relació al que deia el Sr.
Camps, hem de completar que altres serveis associats en
temes d’emergències aquesta legislatura s’han millorat, a
l’IBANAT per exemple s’ha recuperat tot aquell personal que
s’havia acomiadat i, per tant, també són més recursos que
disposam a l’hora de gestionar una emergència.

I ja per acabar, perquè crec que tots ja estam cansats, però
perquè també vull que quedi en acta, és que vull agrair a tot el
meu equip, a part de què sigui aquí, la gestió que ha fet
d’aquests tres pressuposts i del pressupost que queda del 2019
i especialment al director general de Pressuposts, que és qui
ha fet possible que poguéssim elaborar quatre anys
pressuposts i uns bons pressuposts per a aquesta comunitat.
Per tant, que quedi en acta el meu agraïment a tots ells.

I moltes gràcies a vosaltres per la paciència i per les hores
que són.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Una vegada acabat el debat, volem agrair la
presència de la Sra. Consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques i dels seus acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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