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I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i
Hisenda per tal d'explicar les accions de govern que pensa dur
a terme (RGE núm. 4000/96).

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia. Comença la sessió de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts. En primer lloc, benvinguts a aquest nou període de
sessions. En primer lloc deman si hi ha substitucions. Sí?

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Margalida Ferrando substitueix el diputat Carlos Cañellas.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, jo demanaria una mica de silenci perquè no he
sentit res. Vol repetir?

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Sí, Margalida Ferrando substitueix el diputat Carlos
Cañellas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 

(...)

Gràcies.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Avel•lí Casasnovas substitueix Manuel Jaén.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Compareix l'Hble. Conseller d'Economia i Hisenda, Sr.
Antoni Rami Alós, que ve acompanyat dels següents càrrecs de
la conselleria: el Sr. Manuel Ferrer Massanet, Secretari General
Tècnic, i el Sr. José Antonio Rosselló Rausell, Director General
d'Economia. Sr. Conseller, té vostè la paraula per fer
l'exposició.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats;
comparesc davant aquesta comissió en un context en què tots
els membres del Govern exposen davant els ciutadans de les
Illes i davant els seus representants polítics les línies d'actuació
que pretén adoptar cada conselleria.

En el cas de la Conselleria d'Economia i Hisenda, les
nostres línies d'actuació vénen, en gran part, determinades
per les de la resta dels membres del Govern, ja que el nostre
primer objectiu és ajudar-los a aconseguir els objectius que
entre tots establim en el Govern i que proposa i executa
cada conselleria; la nostra feina és, bàsicament, la de
procurar el finançament de les seves activitats i administrar
conjuntament amb cada conselleria la seva activitat
financera.

Així doncs, vull ressaltar que el primer objectiu que el
meu departament s'ha fixat com una clara prioritat és aquest,
el que ja he dit, ajudar a les altres conselleries a aconseguir
els objectius del Govern de les Illes i allò que ens podem
plantejar és com feim això.

En primer lloc, tal vegada perquè és la tasca que es
culminarà durant les pròximes setmanes, voldria fer una
referència a l'elaboració dels pressuposts. Sempre d'acord
amb les necessitats establertes pel Govern a proposta de les
diferents conselleries, el nostre propòsit és garantir la
continuïtat en la creació d'infraestructures, en el seu
manteniment i en la prestació dels serveis públics bàsics.
D'altra banda, hem de tractar de reduir la despesa general,
sobretot aquella que no suposi un benefici per als ciutadans,
amb l'objectiu de mantenir i millorar el nivell de qualitat de
la prestació dels serveis públics.

En la mateixa línia de servei, la Conselleria d'Economia
assumeix amb fermesa el compromís de contribuir a
potenciar la implantació de les noves tecnologies i
l'aprofitament de totes les innovacions que puguin fer de la
nostra comunitat autònoma una regió capdavantera en el
desenvolupament del sector quaternari.

Aquesta activitat ofereix a les Balears la possibilitat de
rompre l'històric aïllament que ha impedit sempre al nostre
arxipèlag competir en igualtat de condicions. Encara que
aquest aïllament es mantengui en els sectors de l'agricultura,
del comerç i de la indústria, el nostre arxipèlag té, no
obstant això, l'oportunitat d'accedir ara a una xarxa mundial
i competir en igualtat de condicions en totes aquelles
activitats que es puguin desenvolupar a distància utilitzant,
en major o menor grau d'intensitat, les noves tecnologies de
la informació, les comunicacions i l'audiovisual.

Des del Govern no es planteja aquesta aposta per les
innovacions telemàtiques amb la intenció d'invertir milers
de milions en xarxes, perquè al mercat ja hi ha qui
assumeixen aquesta tasca amb eficàcia. Des de l'Executiu i
des de la Conselleria d'Economia es vol estimular la societat
perquè usi les noves tecnologies i conegui el profit que se'n
pot treure. A més a més, pretenem afavorir la interconnexió
dels agents econòmics dins tot el territori de la Comunitat i
convertir les Illes en una zona d'utilització intensiva de les
telecomunicacions, desenvolupant els conceptes de
l'estratègia BIT.
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Amb la mateixa filosofia de servei, la Conselleria
d'Economia es proposa impulsar l'activitat de la Direcció
General d'Economia que, a través de l'Institut Balear
d'Estadística, de l'Institut Balear d'Economia i del Centre
Balears-Europa, oferirà informació i eines útils d'anàlisi a tota
la societat i als agents econòmics.

Un altre dels objectius que ens hem fixat és aprofundir en la
recerca i gestió de fons de la Unió Europea, amb la finalitat de
treure el màxim profit de la seva execució i combinar aquesta
tasca amb un servei útil d'informació al ciutadà i a les empreses
de les Illes.

Entre els compromisos que es varen assumir davant els
electors de les Illes abans de les passades eleccions
autonòmiques figurava el propòsit de desenvolupar una política
econòmica que aconseguís establir un nou marc de fiscalitat i
finançament per a la Comunitat Autònoma. El nostre Govern es
va proposar, com a un objectiu de primer ordre, com no podia
ser d'una altra forma ja que així ho declarava el programa
electoral del partit que dóna suport a aquest govern, que
negociaria el nou sistema de finançament autonòmic d'acord
amb els principis d'autonomia i suficiència financera,
corresponsabilitat fiscal i d'acord, també, amb el criteri
poblacional.

Fa només dos dies, el Govern central i les desset autonomies
que conformen l'Estat espanyol aprovaren a Madrid, i en el
marc del Consell de Política fiscal i financera, el sistema de
finançament que s'aplicarà el període 1997-2001. Es tracta
d'una qüestió complexa i per aquest motiu he demanat la meva
compareixença davant el Ple d'aquesta cambra per explicar el
nou model que assoleixen les Balears i la responsabilitat que
se'n deriva per al Govern d'aquestes illes.

Per damunt dels beneficis quantitatius que es puguin derivar
d'aquest acord, consider que hem de destacar els avanços
qualitatius que el nou sistema suposa i que impliquen un
aprofundiment en la nostra autonomia. Fins ara, la nostra
comunitat disposava d'autonomia en la despesa, però estàvem
condicionats per un pressupost d'ingressos que, en gran part,
determinava el govern de Madrid. Ara, amb la introducció de
la corresponsabilitat fiscal, les Balears tendran un elevat grau
d'autonomia sobre els seus ingressos, i el nostre compromís és
aconseguir que s'adaptin a les necessitats específiques de les
Illes.

Aprofitarem les noves competències tributàries per
concentrar els nostres esforços en millorar el control del
sistema d'administració tributària, l'eficàcia de la seva
organització i el rigor de la seva gestió. Ens plantejam que no
és just que hi hagi ciutadans que evitin contribuir d'acord amb
la seva capacitat; en aquests sentit, i juntament amb l'Agència
tributària, complirem amb l'obligació d'establir els mecanismes
per propiciar la justícia i establir el sentiment que tots
contribuïm com pertoca al finançament dels serveis que gaudim
cada dia i que ofereix  la nostra comunitat  com a senya
d'identitat i que ens proposam millorar la seva qualitat dia rera
dia.

Però, d'altra banda, no hem d'oblidar tampoc que el nou
model de finançament autonòmic ha incorporat també un
altre reconeixement clau per a les Balears: el criteri
poblacional. Era una vella aspiració d'aquestes Illes,
àmpliament expressada i reivindicada; ara, a la fi, s'ha vist
admesa i suposa una fita històrica per a tots els ciutadans
d'aquesta comunitat. El reconeixement que el finançament
autonòmic ha de girar al voltant del nombre d'habitants de
cada comunitat autònoma era irrenunciable per a les
Balears, que des de la seva responsabilitat de govern ha
defensat la idea que un major volum d'habitants determina
la necessitat d'accedir a un grau de finançament més alt. O
hi ha algú que pugui rebatre l'argument que les escoles es
construeixen segons la població que hagin d'acollir i no
d'acord amb els quilòmetres quadrats de superfície que
tengui un territori o del grau d'esforç fiscal?

I una vegada que hem aconseguit un sistema de
finançament que aproparà les nostres condicions a les de la
mitjana nacional, ens hem de plantejar les pròximes
negociacions de traspassos de competències en matèria de
sanitat i educació. En aquests processos, el Govern balear
mantindrà els mateixos criteris que ha fet servir fins ara: la
reivindicació d'unes transferències de responsabilitats de
gestió suficientment dotades econòmicament. En aquest
sentit, la conselleria farà feina per elaborar una correcta
avaluació de la quantia necessària per després garantir la
prestació d'un bon servei als ciutadans, tant en el cas dels
traspassos de l'Estat a l'Administració autonòmica com del
Govern cap als consells insulars.

I també com a projecte clau d'aquesta legislatura, volem
intensificar la reclamació d'un règim econòmic i fiscal
diferenciat per a les Illes, sempre des d'un innegable i
inqüestionable punt de partida: les particulars condicions
que suposa el fet insular.

La insularitat sempre determina una economia fràgil.
Normalment es relaciona amb subdesenvolupament, però en
el cas de les Balears ha derivat cap a un monocultiu
econòmic, el del sector turístic, que implica un greu risc.

La pressió exercida damunt els escassos recursos
naturals del nostre territori insular, bàsics per a l'oferta
turística, fa que cada vegada augmenti el perill d'esgotar
l'aigua, el paisatge, el territori i els atractius del medi
ambient.

És evident que el nostre arxipèlag té un alt grau de
desenvolupament, però també és cada vegada més evident
que ha de menester un sistema que iguali les seves
condicions a les de les regions peninsulars si vol diversificar
el seu desenvolupament i garantir el futur de la seva
economia i el de tots els que en formam part.
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Podria repetir davant aquesta comissió, una altra vegada, els
arguments que ja s'han exposat en aquesta cambra o incidir en
el continu treball del Govern per documentar la reclamació de
mesures destinades a compensar els costs de la insularitat.

Potser aquestes idees siguin difícils de fer entendre a la
Península, però crec que cap ciutadà de les Balears no podrà
negar l'evidència que s'ajusten a la nostra realitat, i crec que cap
partit polític de les Illes no pot deixar de banda la reivindicació
d'un tracte just i equitatiu per a la població d'aquesta comunitat.
I és per això que vull demanar als diputats de tots els grups
parlamentaris, en especial als del Grup Socialista, el seu suport
en la reclamació del reconeixement del fet insular i en totes
aquelles iniciatives que el Govern pugui impulsar per obtenir el
règim econòmic diferenciat que aquestes illes mereixen.

El règim diferenciat és, possiblement, l'única oportunitat
que té nostra comunitat per apartar l'espasa de Damocles que
amenaça la nostra economia, la nostra riquesa i el nostre
benestar. Què passarà si el turisme esgota el seu cicle a les
nostres illes? Crec que ens ho hem de plantejar.

Per això, consider de vital importància que aquesta sigui una
petició conjunta i unànime de tota la societat balear,
representada per les diferents forces polítiques presents en
aquesta cambra, i jo m'oferesc perquè sigui així. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Podem tenir una suspensió fins a 45
minuts per recomençar la sessió, i es podran formular preguntes
i observacions, indistintament, a qualssevol, sigui al conseller,
sigui als seus acompanyants. Jo, abans...

Quinze minuts? Idò d'aquí a quinze minuts recomençarà la
sessió. Gràcies.

Recomença la sessió. Preguntes i observacions. Pel Grup
Parlamentari Mixt té la paraula la diputada Sra. Maria Antònia
Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyor Rami, vull donar-li
l'enhorabona...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, demanaria una mica de silenci, gràcies. Pot
continuar, Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

En primer lloc, vull donar l'enhorabona al conseller per
la intervenció; podríem estar d'acord amb tot el
plantejament que aquí s'ha fet i tan sols tenim uns certs
dubtes sobre les xifres de què s'ha parlat. S'ha dit, aquests
dies, -no entrarem en la política que pensa dur la seva
conselleria, que creim encertada- no entenem del tot la
satisfacció amb què s'ha venut el que és un acord a nivell de
l'Estat, perquè allò que ens estranya és que totes les
comunitats diuen el mateix, que estan molt satisfets amb la
nova finançació i, quan totes estan tan satisfetes, realment
es estrany que la nostra en pugui sortir beneficiada.

Tampoc no entenem que es digui que seran 40.000
milions de pessetes i després es digui en cinc anys, perquè
hagués estat el mateix dir que serien 80.000 milions en deu,
o 8.000 en un; però, és més, aquests 40.000 milions en cinc
anys no són, realment, vuit cada any, sinó que els darrers
anys serien molts menys. 

També ens agradaria saber si aquesta quantia és una
correcció del dèficit històric que ha patit la nostra comunitat
o si, realment, es correspon al que serà un augment de la
pressió fiscal, perquè s'ha dit que no n'hi hauria en dos anys,
però, bé, dos anys són dos anys i cinc anys, que són els
nombres que s'han presentat, és una altra cosa.

També ens agradaria saber en quins estudis es basen per
dir que realment és tan avantatjós per a la nostra comunitat,
perquè nosaltres, realment, aquesta xifra, i ja no d'aquí a
cinc anys, sinó pel primer any, 8.000 milions, signifiquen
menys d'un 10% sobre l'IRPF. 

Creim que és positiu el tema de tenir en compte el criteri
poblacional, però no creim que sigui realment molt
avantatjós per a la nostra comunitat; crec que el més
avantatjós seria tenir en compte una altra dada
importantíssima per a la nostra comunitat i que sí que
realment afectaria molt el resultat final de la suma, que seria
la població flotant que patim a l'illa de Mallorca i que ens
afecta a tots i cadascun dels serveis i que, realment, és
bastant més important que la població.

També ens ha preocupat el tema de les taxes sobre vols,
que afectarien un tema bàsic que són les nostres carreteres,
com són el transport marítim i l'aeri. 

Ens agradaria saber com pensa el conseller de totes
aquestes dades i, per una altra part, felicitar-lo per la política
que pensa dur, en general, d'estalvi i reducció de despeses
i donar-li l'enhorabona per la capacitat de venda del
producte que ha tengut, perquè, realment, entre allò que s'ha
aconseguit i allò que s'ha venut, se li ha de donar
l'enhorabona.

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat?
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LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sí, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Conseller, té vostè la paraula per contestar.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Moltes gràcies. 

Bé, he anotat vuit qüestions. Vostè diu que totes estan
contentes, llavors n'hi ha alguna que no surt ben parada. Bé, jo
diria que totes no estan tan contentes; hi ha tres comunitats que
varen rebutjar l'acord i n'hi ha d'altres que, bé, estan contentes
per les compensacions que se'ls han donat fora del sistema de
finançació, però el sistema de finançació suposa, d'alguna
forma, rectificar una situació que era discriminatòria i que hi
havia abans, per la qual hi havia unes comunitats que rebien
una finançació per càpita molt per sota de la mitja; en el cas de
les Illes Balears estàvem en el 75% de la finançació mitja per
càpita i, en aquest sentit, haver introduït el concepte de
finançació per càpita, que era un concepte jurídic estrany en el
sistema de finançació autonòmica, haver-lo introduït dins el
sistema de finançació, jo crec que és un fet molt important, ja
no només per ara, sinó també pel futur.

Per altra banda, introduir el sistema de corresponsabilitat
fiscal en el sistema de finançació autonòmica sense límits -
perquè en teníem un de fa dos anys, d'atribució d'un 15% del
rendiment de l'IRPF, però tenia uns límits mínims i màxims que
asseguraven que si un sortia de la llista, idò se li tallaven les
ales- en aquest moment, el sistema de corresponsabilitat fiscal
no té límit màxim, només hi ha límits mínims; per tant
s'assegura que cap comunitat perdrà una quantitat molt
important en el cas que la corresponsabilitat fiscal no els vagi
bé, però no es tallen les ales a aquelles comunitats que per tenir
una economia més àgil, més dinàmica que la mitja de l'Estat
puguin créixer i puguin recuperar llocs en la seva finançació per
càpita que, en aquests moments, en el cas de Balears és molt
inferior, és la segona més baixa d'Espanya per davant de
Múrcia. En aquest sentit, el fet d'haver creat una política de
consens entre Múrcia, València i Balears jo crec que ha estat
molt interessant, molt positiu per a les Illes Balears de cara a
aconseguir aquest fet.

Bé, vostè estava preocupada, també, per l'increment de
la pressió fiscal. Diu: "vostès han dit que en dos anys no
l'incrementarien". Bé, exactament no és això el que hem dit;
allò que hem dit és que no ens hem plantejat, encara, que és
allò que hem de fer amb les noves competències tributàries
de què disposarem a partir del gener del 97 amb el nou
sistema de finançació. Fins ara, en allò que ens hem
concentrat és en obtenir aquestes competències; una vegada
les obtinguem, entenc que el següent pas és estudiar-les,
veure-les, com evolucionen, com funcionen, quines coses
podem fer i quines no, quines repercussions poden tenir
determinades mesures que puguem introduir i, una vegada
tenguem clar un projecte clar d'actuació fiscal, podrem
actuar. Evidentment no ens plantejam un increment de la
pressió fiscal, sobretot en l'IRPF, però, bàsicament, en els
principals imposts que configuren la tributació cedida per
part de l'Estat i que hem tengut capacitat normativa a través
d'aquest sistema de finançació, consideram que està prou
alta i que, a més, si alguna dinàmica s'ha d'obrir en aquestes
noves competències normatives serà, en tot cas, la contrària,
la de rebaixar imposts; però, en aquest sentit, jo crec que
hem de ser prudents i que no poden dir que farem res i que
allò que hem de fer és estudiar com evoluciona això i com
funcionen aquestes competències.

El tema dels 40.000 milions. Bé, els 40.000 milions són
una estimació a cinc anys i provenen de l'estimació que
nosaltres hem fet sobre la base de les dades d'imports i
evolució d'aquests imports cap al futur que ens ha facilitat
l'Administració de l'Estat. Evidentment no són 8.000 cada
any; hem de pensar que hem de canviar el xip, la forma de
pensar; fins ara pensàvem sempre que l'Estat ens pagava una
subvenció; ara no és una subvenció el que hem aconseguit,
el que hem aconseguit és un sistema que ens permet
participar dels rendiments fiscals de l'activitat de les nostres
illes i, per tant, hem de començar a pensar en termes
d'estimacions de rendiment dels imposts. Així doncs, tot
això està determinat per com evolucionarà el rendiment dels
imposts que vénen cedits, per com quedarem després de la
negociació de les competències d'educació en relació a la
mitja nacional de finançació per càpita i, per tant, com
evolucionaran els fons de garantia, de solidaritat, que s'han
establert en el propi sistema de finançació autonòmica i que
garanteixen uns límits mínims al creixement de totes les
comunitats autònomes.

Quant a les taxes sobre vols, bé, doncs és una notícia
que, com la majoria de vostès, hem conegut fa molt poc
temps i que estam en la fase d'analitzar què és això i,
evidentment, estam molt preocupats, sobretot perquè es
produeix una distribució territorial d'aquesta taxa que afecta
especialment els territoris insulars. En aquest sentit, doncs
demanarem la informació corresponent i tractarem que, si
s'arriba a aplicar aquesta taxa, doncs es faci d'una forma
discriminatòria cap als territoris insulars. En qualsevol cas,
crec que és un factor més per donar suport al règim
econòmic i diferenciat per a les Illes Balears.

I no sé si em deix alguna cosa. Vull agrair-li les seves
felicitacions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sra. Munar té
la paraula.
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LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. Rami. Sí, ha deixat el tema de la població
flotant i la seva possibilitat, el dia de demà, d'incloure'l. Em
contestarà, si vol, després.

Vull dir-li que per part nostra tendrà tot el nostre suport,
com a Grup Mixt i com a Unió Mallorquina, en el qual hi hagi
una discriminació positiva cap a la nostra illa en el tema de les
taxes. 

El tema dels 40.000 milions, com vostè bé ha explicat, no és
exactament això, sinó que hi ha molts de factors a analitzar.
Crec que els han d'analitzar vostès i els haurem d'analitzar
nosaltres. I el que m'ha preocupat és que digui que encara no
ens hem plantejat el que significa que hi ha possibilitats en
matèria del que han rebut de les competències, si bé després ha
dit que, en tot cas, no incrementarien sinó que baixarien. Jo
crec que serien els primers en la història que ho han aconseguit;
sempre se n'ha parlat, de rebaixar imposts o (...) que ens hem
adonat que mai no ha passat a cap tipus d'administració. La
veritat és que tendrà l'oportunitat de ser el primer en la història
i també comptaria amb el nostre suport.

El fet de la finançació per càpita i el que es tengui en
compte la corresponsabilitat fiscal és una cosa que sempre hem
demanat, per tant ens sembla positiu i la primera de les
preguntes jo crec que no té una resposta clara, perquè, realment,
totes les comunitats estan contentes; és lògic que tres
comunitats no hagin signat; són les tres comunitats d'un color
polític totalment oposat i era el que els corresponia fer, i vostè
mateix m'ha dit que les altres tendran altre tipus de
compensació, el que significa que, realment, si no els donen per
un lloc els donen per un altre; per tant la suma és el mateix,
realment no sortim tan beneficiats. No obstant això, la seva
obligació és defensar el que el seu govern de Madrid fa, ho
entenem perfectament. En tot allò que ens afavoreixi com a
ciutadans mallorquins tendran el nostre suport i en tot el que no
sigui així tendran la nostra crítica. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, en torn de
contrarèplica, si vol...

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Sí, el tema de la població flotant, bé, aquest tema és que hi
ha un problema bàsic, que és que no existeixen estadístiques
homogènies a nivell nacional que puguin mesurar la població
flotant, ja no només a Balears, sinó a la resta del territori, o
sigui que, difícilment, es pot introduir com a concepte jurídic
la població flotant en un acord de finançació autonòmica. El
que és evident és que com a concepte polític sí que pesa la
població flotant i, de fet, està pesant en la mesura que
recuperam posicions dins el sistema de finançació autonòmica.

No sé si està preocupada pel fet que encara no ens hem
plantejat el tema de la competència tributària perquè li he
dit que, en tot cas, ho baixaríem i, per tant, té pressa, o és
que està preocupada perquè no ens ho haguem plantejat i
que això és una amenaça velada de pujar-ho. En tot cas no
ens preocupa gaire ser els primers en prendre alguna
mesura, perquè ja hem estat els primers en prendre moltes
altres mesures i si la poguéssim prendre en aquest àmbit,
doncs estaríem molt contents, entre altres coses com a
ciutadans.

I allò que totes estan contentes, bé, no ho sé; supòs que
hauran canviat de postura en arribar les notícies aquí, però
jo vaig veure a la televisió, ahir o abans d'ahir, vaig veure el
Sr. Chaves i estava bastant disgustat i la veritat és que no he
vist declaracions d'altres comunitats autònomes, però no
tothom està tan content. De totes formes jo crec que
injustament perquè, efectivament, jo diria que totes les
comunitats autònomes, totes les administracions de les
comunitats autònomes surten guanyant amb aquest model;
jo crec que per unes vies o per altres aquest sistema és
millor, i quan dic que surten guanyant totes estic parlant en
termes quantitatius, però en termes qualitatius ja sí que ho
puc afirmar absolutament; bé, també és una qüestió política:
totes aquelles comunitats que creguin en el sistema
autonòmic que tenim a Espanya jo crec que poden estar
satisfetes perquè la introducció de la corresponsabilitat
fiscal i l'atribució de competències normatives tributàries a
cada comunitat autònoma és un aprofundiment en el títol
vuitè de la Constitució i suposa que l'autonomia de la
comunitat autònoma no es limiti a l'àmbit de la despesa, que
és l'autonomia que hem tengut fins ara, sinó que sigui
comprensiva tant de l'àmbit de la despesa com dels
ingressos i, per tant, entenc que totes les comunitats
autònomes que creguin en el sistema autonòmic haurien
d'estar contentes per aquest aprofundiment en el sentit
autonòmic del nostre Estat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida té la paraula el Sr. Diputat Eberhard Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. 

El Sr. Conseller ha fet una intervenció jo crec que
deliberadament breu i que, el primer de tot, convida a
explicitar coses i a detallar propòsit de govern que, en
definitiva, és l'objecte de la compareixença i en aquest sentit
començaria, d'acord amb el seu propi ordre d'intervenció,
amb el tema del pressupost del 97 i estic content que hagi
fet la matisació en parlar de la despesa corrent (...)
d'aquelles no beneficioses per a la societat perquè,
efectivament, hi ha despesa corrent que sí té un benefici
social i sobre la població concret i perfectament avaluable.
Però, naturalment, quan es parla de retallar despesa corrent
jo crec que immediatament la pregunta és: on creu que falla
l'Administració autonòmica en el tema de despesa corrent i
si té, realment, qualque tipus de projecte relatiu al seu retall.
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Segona, voldríem saber, de cara al pressupost del 97 també,
entre altres coses, quina serà la seva política respecte al tema
del deute, si continuarem amb polítiques fèrries com les que
varen presidir la redacció del pressupost del 1996, si tendrem
un marge de maniobra més ample, quina és la seva idea i, més
globalment, si a una comunitat que, com vostè sap, la despesa
autonòmica per habitant, ja que parlam tant d'aquest tema, és
molt petita i la despesa autonòmica respecte, per exemple, al
producte interior brut, és de les proporcions més baixes, si no
la més baixa, de l'Estat espanyol, si realment vostè comparteix,
una mica, la filosofia que a mi m'ha paregut que impregnava el
Govern en anys anteriors: com menys despesa autonòmica
millor i, en definitiva, que quasi bé l'Administració autonòmica
ha de, quasi, com a desaparèixer i deixar que els agents
econòmics duguin el pes de la producció i distribució de la
riquesa en aquesta comunitat. 

A mi m'agradaria que vostè es pronunciàs sobre aquesta
qüestió i el convidaria i està relacionat i ho trec perquè està
relacionat, també, amb aquest tema, el convidaria a ser molt
prudent amb el tema de l'exercici de la capacitat normativa en
matèria fiscal, perquè és molt fàcil apuntar-se a determinats
criteris però nosaltres, des del nostre grup, pensam que
l'Administració autonòmica sí té coses a fer i necessita recursos
per fer-les i que l'activitat econòmica de la nostra comunitat, en
aquests moments, el que més necessita no són estímuls a un
creixement en termes quantitatius sinó, en tot cas, a una
modulació d'aquest creixement i a cuidar aspectes de caràcter
qualitatiu.

Segon tema sobre el qual m'agradaria un pronunciament clar
és el tema de les transferències als consells insulars i el seu
finançament. Vostè s'ha mostrat sensible al finançament de les
transferències que ens siguin transferides de l'Estat, però aquí
la Comunitat Autònoma és transferida i transferidora i, en
aquest sentit, a mi m'agradaria saber si vostè estaria disposat,
com a conselleria, a endegar un estudi tranquil i seriós sobre si
efectivament les competències transferides als consells insulars
estan prou dotades, estan o no generant dèficits als consells
insulars i en quina mesura i, a partir d'aquest estudi, que jo crec
que és una cosa perfectament raonable, avaluéssim si
efectivament hem de procedir a la revisió dels criteris de
finançament amb un termini de temps o amb un altre. Es va
adoptar una decisió, com vostè sap, ara fa un any en aquest
tema de pròrroga durant un període de temps bastant llarg; jo
crec que no ens faria mal, a ningú, que es fes aquest estudi i es
fes una avaluació seriosa sobre aquests possibles dèficits en
l'exercici de les competències transferides als consells insulars.

Sobre les taxes de transport és, evidentment, una qüestió
quantitativament no a magnificar, però és tan radicalment
contradictòria amb la reivindicació del règim fiscal especial,
és a dir, és una cosa filosòficament tan contradictòria,
insistesc, que a mi m'agradaria veure una mica més de to
reivindicatiu i no una..., és a dir, les seves paraules
acompanyades no d'aquesta música de miserere sinó amb
una música d'intentarem, demanarem, exigirem que això
s'apliqui amb un criteri discriminatori, en un sentit positiu,
per a les Illes Balears.

Respecte al tema del règim fiscal especial -tema sobre el
qual, probablement, la música de miserere no estaria de més,
la veritat- jo els vull explicar la nostra posició, que supòs
que quan arribi la tramitació parlamentària es farà més
palesa i, en aquest sentit, nosaltres, conceptualment, el tema
del règim fiscal especial, en el sentit de superació de costos
d'insularitat, d'element estimulador de la diversificació de
l'economia i, per tant, de la capacitat de l'economia per
crear, entre altres coses, llocs de feina estable, podem estar
d'acord. El que passa és que, en la seva redacció textual,
nosaltres veim elements d'estímul indiscriminat de la
maquinària econòmica que, des del nostre punt de vista,
podrien suposar un perill cert pel deteriorament ecològic de
la nostra comunitat autònoma. Veim elements de paradís
fiscal que, tant vostès com nosaltres, sabem que no passaran
en la vida; hi ha elements de carta, també, a Papá Noel en el
sentit del finançament autonòmic que també tots sabem que
no passaran, tampoc, en la vida. Per tant, tots hem de ser
conscients que, en la seva actual redacció, això no té un
excessiu futur, però m'agradaria saber i que ens informàs, en
aquesta compareixença, del fet com veu vostè les
possibilitats reals de tramitació d'aquest règim fiscal
especial i, en definitiva, de quina és, des del seu punt de
vista, la posició del seu partit i del Grup Parlamentari del
Partit Popular al Congrés dels Diputats, respecte d'aquesta
qüestió. Informi aquesta cambra perquè supòs que és una
persona que té fil directe i un coneixement molt concret i
molt detallat d'aquesta qüestió.

Sobre el tema de les noves tecnologies, etc., nosaltres
pensam que el Govern manté un plantejament equivocat en
el tema del Parc BIT; no és la manera adequada de fomentar
la introducció de les noves tecnologies, però supòs que
també seria massa demanar un canvi de filosofia, en aquest
sentit, perquè és una cosa ja molt reiteradament debatuda.

Ens interessaria tenir dades sobre un element que vostè
no ha tocat en absolut, que és la política respecte a les
empreses públiques, si hi ha cap projecte de privatització, a
part, naturalment, del ja conegut d'Agama, etc., si hi ha un
disseny de política respecte a les empreses públiques per
part del Govern autònom, en general.
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I sobre el tema del finançament, jo estic content que anunciï
una compareixença en plenari sobre aquest tema; aquestes
reunions a què vostè va del Consell de Política fiscal i financera
són una mica opaques per a la resta dels ciutadans, és a dir, fins
i tot els partits que no tenim consellers d'economia i hisenda
anam una mica de bòlit per seguir la qüestió i te n'assabentes
una mica per com es va manifestant el partit, etc., però falta
transparència en aquestes negociacions, supòs que per afavorir
la possibilitat del consens, però falta transparència i, per tant,
a mi m'agradaria que efectivament es fes aquesta
compareixença i m'agradaria que vostè tengués el detall de
facilitar, prèviament a aquesta compareixença, aquests
escenaris, aquestes projeccions que vostès han fet sobre el
proper quinquenni, de repercussió a les Balears d'aquest nou
model autonòmic, que el facilitàs prèviament als grups
parlamentaris de tal manera que puguem tenir un debat en
plenari, en aquesta compareixença, el més profitós possible i
amb el major coneixement de causa sobre quina és la seva visió
d'aquesta qüestió. És un detall parlamentari que jo li agrairia.

Nosaltres, sobre aquest tema del finançament autonòmic,
ens hem manifestat en el sentit que és un model que avança, és
un avanç important respecte al model anterior, és un model més
adult, que s'avança en la corresponsabilitat fiscal, que és una
qüestió fonamental en l'autonomia política de les comunitats
per dirigir les seves finances i un aspecte tan cabdal com són
els ingressos autonòmics. Hem manifestat un emperò important
de caràcter general, que és el tema dels mecanismes de
solidaritat. Vostè ha dit que han desaparegut els límits màxims;
això en principi no és dolent, és a dir, el que tengui ales que
voli, però això fa més exigible que mai l'arbitri de mecanismes
de solidaritat perquè si, efectivament, no aconseguim que es
vagi fent adult el nostre model de finançament autonòmic
paral•lelament al fet que cap autonomia se senti discriminada,
agreujada, etc., etc., jo crec que farem un mal negoci i posarem
en perill, precisament, aquest procés de maduració i de major
contingut polític del sistema de finançament autonòmic. Jo,
naturalment, com a ciutadà de les Illes Balears i com a força
política de les Illes Balears, estic satisfet que aquest nou model
hagi de produir un major finançament per a la nostra comunitat
autònoma, que ara és qüestió que sigui emprat de la millor
manera possible. 

I sobre el tema poblacional, del qual s'ha parlat tant,
efectivament, i parlant de vendre, una mica, medalles, és molt
important el tema, és a dir, la seva reivindicació, durant molt de
temps, ha estat la consideració de la població de fet. No és això,
el que s'ha aconseguit. D'altra banda és molt difícil arbitrar un
mecanisme acurat i rigorós que contempli la població de fet, és
a dir, que no és que li faci retret, simplement vull remarcar el
que, en definitiva, aquí ja ha quedat palès en l'anterior debat,
que no és aconseguir el que s'havia demanat en termes de
població, sinó d'una manera molt parcial. 

Bé, bàsicament això són les qüestions que m'agradaria que
m'aclarís en la seva rèplica. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té vostè la paraula
per contestar.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Moltes gràcies. Vegem, hi ha moltes coses...

EL SR. GROSSKE I FIOL:

És que és l'hora de la Junta de Portaveus.

EL SR. PRESIDENT:

Hem quedat que la retardarien una mica.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Tractaré de contestar-li molt ràpidament perquè hi ha
moltes qüestions.

Vegem..., pressupost del 97; em demana on retallarem.
Bé, no hi ha uns criteris generals de retallada específica i,
per tant, no li puc contestar així directament; li puc
contestar explicant-li una metodologia que és una
metodologia constant, que ja s'ha anat aplicant any rera any
i que, bé, en la mesura que van canviant les persones, doncs
els canvis de persones a vegades determinen més interès o
menys, i determinen actuacions distintes, etc.; es tracta
d'aprofitar una mica una metodologia que allò que tracta és
de reduir despesa que es consideri que no és necessària, que
es pot aconseguir amb menys despesa, que es pot aconseguir
el mateix amb menys despesa, moltes vegades
informatitzant actuacions s'aconsegueix més qualitat i es
talla una forma de créixer les despeses, etc. Jo li diria que
són mesures que, en qualsevol cas, no seran espectaculars
i que, en definitiva, el que volen és mantenir els costos de la
Comunitat Autònoma controlats.

Vostè em demana, bé, dues preguntes o dues qüestions,
consideracions, que jo quasi uniria. Una és la invitació a la
prudència en la capacitat normativa i fiscal i, per altra
banda, el deute serà zero o serà positiu. Bé, totes dues
qüestions tenen la mateixa resposta: tan el deute com
l'actuació, la capacitat normativa i fiscal és la que hagi de
ser; igual que en un empresa un empresari va al banc a
buscar préstecs quan les actuacions que se li deriven
d'aquest préstec són més rendibles que el cost del préstec,
doncs la Comunitat Autònoma també, quan hi ha actuacions
que socialment són més rendibles que el cost del préstec,
doncs va a préstec o va a reclamar imposts als seus
ciutadans. 
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Per tant, això, any rera any, nosaltres prenem aquesta
decisió de com financiar la nostra comunitat autònoma i, per
altra banda, es poden fer uns plantejaments a més llarg termini
que any rera any. En qualsevol cas els hem de fer en el sentit
que l'administració autonòmica balear està immersa dins el
conjunt d'administracions públiques espanyoles que estan
compromeses davant el compromís a què es va arribar a
Maastricht, de convergència de l'economia europea i, per tant,
nosaltres també tenim la nostra quota de participació en el fet
que el dèficit no s'incrementi i que el nivell d'endeutament de
l'Estat no s'incrementi. En aquest sentit, l'any 1992 ens vam
comprometre amb uns nivells determinats d'endeutament i de
dèficit que jo diria que som de les poques comunitats que hem
complit, i no només l'hem complit sinó que, a més, tenim un
cert marge d'actuació, cosa que altres comunitats han depassat
àmpliament, fins i tot han hagut de renegociar aquests marcs
que van aprovar l'any 92 i, en qualsevol cas, l'incompliment
aclaparador ha estat el de l'Estat des de l'any 92 fins ara i que
s'ha de recuperar ara, en un any, el que no s'ha fet en els cinc
anys anteriors.

Aquí tenc una nota que posa agents econòmics..., despesa...

EL SR. GROSSKE I FIOL:

(...)

(Rialles)

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Bé, el finançament del... Val, molt bé; jo crec que sempre
que tenguem les coses clares ens posarem sempre d'acord, o
sigui que, si vostè té les coses clares, ens posarem sempre
d'acord.

EL SR. PRESIDENT:

Jo demanaria als senyors diputats i al conseller que no
estableixin un diàleg pel bon funcionament de la comissió, que
respectin els torns d'ordre de paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Moltes gràcies. En relació al finançament, entenc que vostè
ha demanat pels tres consells insulars. Bé, vostè demana un
estudi sobre si les competències estan ben avaluades en la seva
finançació o no; jo crec que estudiar mai no és dolent i, per tant,
fer un estudi em sembla molt bé i, per tant, no tenc res a oposar
al fet que es faci un estudi d'aquestes característiques.

Quant a les taxes de transport, doncs jo crec que ja li he
contestat abans a la Sra. Munar. I quant a la música jo ho
sent, cadascú té una forma d'expressar-se; n'hi ha uns que
són guapos, n'hi ha uns altres que són lletjos i jo tenc la
forma d'expressar-me, no crec que sigui ni més ni menys
eficaç que d'altres; jo crec que la força dels arguments està
en la seva raonabilitat i no en les formes amb què
s'expressen.

Quant al règim econòmic i fiscal, hi ha moltes coses.
Vostè diu que és un estímul indiscriminat, que pot atacar el
medi ambient, que hi ha elements de paradís fiscal, que és
una redacció sense futur, que quines possibilitats hi ha. Bé,
evidentment el règim econòmic i fiscal jo diria que es va
redactar amb la voluntat de fer un catàleg i, a més, un
catàleg -jo diria- que ni tan sols és exhaustiu; a mesura que
va passant el temps nosaltres anam pensant en afegir-li
coses, al catàleg, i un catàleg és un catàleg..., després ja
veurem què sobreviu, d'això. Evidentment, és un règim en
el qual la posició de Balears és la de demanar el màxim i la
posició de l'Administració central és la de retallar el màxim;
jo crec que, en aquest procés, el no a tot ja el tenim i, per
tant, quan més puguem aconseguir millor. Què
aconseguirem?, doncs començarem a negociar en la
tramitació parlamentària d'aquesta llei i ja veurem què és
allò que sobreviu. 

Jo, de tota manera, crec que només que puguem
aconseguir que en una llei es reconegui el dret de les Illes
Balears a tenir un tracte diferenciat, que es reconegui en el
marc jurídic de les lleis espanyoles que el fet de ser insular
determina un handicap, uns límits per a uns ciutadans, i que
el concepte de solidaritat que està establert en l'article 138
de la Constitució no parla de producte interior brut per
càpita sinó que parla d'equilibri econòmic -i el concepte
d'equilibri econòmic és un concepte molt més ampli que la
dada producte interior brut per càpita- en aquesta mesura, el
fet que es desenvolupi una llei que reconegui que equilibri
econòmic és tractar amb igualtat de condicions els ciutadans
que viuen a unes illes en relació als ciutadans que viuen a la
península, doncs jo crec que, només això, serà un èxit
extraordinari. Si, a més, aconseguim moltes més coses,
millor i, evidentment, la meva participació com a conseller
d'aquest govern és tractar d'aconseguir el màxim i, en aquest
sentit li assegur que per nosaltres no quedarà.

Quant a les noves tecnologies, bé, ha fet una afirmació
que conté una incorrecció en el seu mateix plantejament;
vostè diu: "el Parc BIT no és la forma de fomentar l'ús de
les noves tecnologies"; hi particip completament, jo també
ho tenc claríssim, això, i no només jo, tot el Govern; el que
es fa no és, només, fer el Parc BIT, són moltíssimes coses
més que estan dirigides, sobretot, a formar la gent, que la
gent estigui sensibilitzada sobre la necessitat de l'ús de les
noves tecnologies, que la gent no només estigui
sensibilitzada, sinó que es pugui formar, tengui al seu abast
formes d'adquirir coneixements per conèixer què és això i
com es pot aprofitar, s'ha d'impulsar l'ús d'això, posar en
marxa projectes que actuïn com a projectes demostratius,
com a projectes paradigmàtics i, en aquest sentit, des de
l'Administració, tenim una gran tasca a fer, perquè els
primers projectes d'alguna cosa sempre són arriscats i jo
crec que és positiu que aquests primers projectes arriscats
siguin les administracions que corrin amb aquest risc. 
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Per altra banda, jo crec que el projecte del Parc BIT no és
més que una part d'aquesta estratègia, l'estratègia que hem
denominat BIT; l'estratègia BIT no és només fer el parc, sinó
que el parc forma part d'aquesta estratègia i és, jo diria, la part
visible cap a l'exterior; en la mesura en que creim que la
qualitat de vida de Balears, el medi ambient, la climatologia,
etc., la qualitat de vida, en definitiva, és un factor competitiu
molt important per aquestes illes per atreure activitats de fora
perquè venguin a residir aquí, el projecte de Parc BIT és un
projecte que té un element de fer conèixer aquesta qualitat de
les Illes Balears per atreure aquesta activitat, o sigui, que jo
diria que el projecte del Parc BIT té més un valor de
màrqueting internacional que un valor en sí mateix de
divulgació, de desenvolupament de l'ús de les noves tecnologies
a Balears. Queda clar.

Política sobre empreses públiques, bé, efectivament no
només no he parlat d'això, sinó que no he parlat de moltes coses
més, i en bona mesura perquè crec que aquesta política és ben
coneguda aquí, al Parlament, i no hi ha canvis especials a
introduir. Efectivament hi ha privatitzacions previstes, com la
d'Agama, la de Seamasa i potser en deixo alguna. Hi ha una
voluntat de reduir al màxim l'estructura empresarial que té la
Comunitat Autònoma i, en la mesura que l'Administració,
sempre que fa d'empresari, surt bastant mal parada per bones
que siguin les seves intencions, nosaltres creim fermament que
l'Adminstració ha de fer una activitat de foment, sobretot de
foment en aquestes noves activitats que poden diversificar la
nostra economia o que poden mantenir la poca diversificació
que tenim en la nostra economia, però que ha de fugir, tot d'una
que pugui, d'intervenir en el mercat directament en activitats
productives, perquè el mercat es preocupa molt més de defensar
els seus doblers quan són seus que quan són de l'Administració
pública.

I quant al finançament autonòmic, jo també estic content
que vostè estigui content de la compareixença. Facilitarem tota
la informació que puguem donar-los abans d'aquesta
compareixença i després d'aquesta compareixença i quan sigui.

La idea de corresponsabilitat estimula la necessitat de posar
en marxa mecanismes de solidaritat? Bé, és que dins el sistema
de finançació que s'ha aprovat ja hi ha aquests mecanismes de
solidaritat, i això, possiblement, és una de les raons per la qual
algunes comunitats estan contentes perquè inicialment, en
aquest document, no estaven tan desenvolupats aquests
mecanismes de solidaritat amb les comunitats autònomes que
tradicionalment no han tengut un motor econòmic molt
important, que han tengut processos de creixement del seu
producte interior brut baix i, per tant, en la mesura que això els
garanteix que no perdran finançació autonòmica i que no
perdran correlació d'una forma molt important en relació a les
comunitats que sí que creixen més que la mitjana, jo crec que
el nou sistema de finançació és un sistema que pot tenir
contenta a molta gent. 

I no s'ha aconseguit el criteri de població perquè demanava
la població de fet, o la població flotant, o turística o com li
vulguem dir... Bé, jo crec que no és cert, això; una cosa és
per què demanam una major finançació i una altra cosa és
com hem d'instrumentar jurídicament l'acord. Mai no es pot
instrumentar jurídicament l'acord amb la via de reconèixer
uns valors a la població suportada o la població turística;
sempre ho haurem de fer amb conceptes, amb valors
estadístics que siguin homogenis en el territori, que estiguin
reconeguts, censats homogèniament en tot el territori. Per
tant, demanar que el criteri "població turística" formi part
dels conceptes jurídics del sistema de finançació és demanar
coses que no són raonables i, per tant, és perdre credibilitat
a l'hora de negociar. Nosaltres, a l'hora de negociar, el que
hem demanat és que precisament pels majors costos que ens
suposa no només la població turística, sinó els costos
d'insularitat, l'Administració autonòmica ha de fer unes
despeses majors, ha de crear unes depuradores que no són
per la població que està durant tot l'any, ha de fer unes
carreteres que no són per la població que hi viu tot l'any, ha
de fer uns serveis públics que estan dimensionats per una
població més gran i, precisament per això, no té cap sentit
que continuem tractats com hem estat tractats durant els deu
darrers anys i que ens han situat en una finançació per càpita
per sota de la mitja espanyola. Nosaltres el que demanam
és: "escolti, allò just és que tots els territoris d'Espanya
estiguin igualats en la finançació per càpita" i, per tant, en
la mesura que donam passes cap això, guanyam finançació
i, per tant, recollim la finançació necessària per atendre
totes les nostres necessitats. Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. Sembla que s'havia de reunir la
Junta de Portaveus, en aquest moment. Prefereixen que
facem un recés per poder assistir a la Junta de Portaveus, o
continuam?

Feim un recés, per tant, de deu minuts? El temps que
duri; en principi deu minuts. Gràcies.

Transcorreguts els deu minuts de recés, recomençarem
la sessió. Abans de continuar, de tota manera, aquesta
presidència vol fer constar les disculpes al Sr. Conseller, a
l'equip que l'acompanya a la comissió i als representants
dels mitjans de comunicació per aquesta interrupció que,
evidentment, és aliena a aquesta Mesa. 

Per tant, continuam amb el debat. Té la paraula el
representant d'Esquerra Unida, Sr. Grosske.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Estic segur que deixaré
qualque cosa, perquè ara, tornar (...) sobre el debat és una mica
difícil, però vaja...

(rialles i remor de veus)

...a sí?, idò estic content de la interrupció. 

Bé; temes. Sobre el tema del pressupost del 97, la veritat és
que me'n vaig bastant a les fosques sobre el pressupost del 97,
però supòs que quan ens el presenti ja hi haurà ocasió de
debatre els seus criteris de formulació.

De tota manera, vull dir-li que la resposta que m'ha donat al
tema de l'endeutament m'ha semblat correcta; és a dir,
efectivament, l'endeutament i el muntant mateix de la despesa
i la política fiscal estan al servei d'una política i, per tant, en
funció dels objectius polítics s'arbitren unes mesures o unes
altres de caràcter fiscal o de política de deute. Això està molt bé
perquè, jo no sé si és absolutament sincer, però a mi m'ha
agradat perquè la veritat és que, de les compareixences del seu
antecessor en el càrrec, un treia la impressió que la cosa era al
revés, és a dir, que allò essencial era que la despesa, el deute,
donàs uns determinats paràmetres i la política estava al servei
dels paràmetres i no els paràmetres al servei de la política. No
sé fins a quin punt la coincidència és real, però la resposta m'ha
semblat, com a mínim, correcta. No sé quin dels dos s'ha de
començar a preocupar, a partir d'aquí.

El tema de l'estudi sobre el finançament dels consells
insulars i, efectivament, si es produeixen dèficits i en quina
quantia, jo el prenc de la paraula, és a dir, la seva manifestació
que sempre és bo tenir els estudis i tal, jo li prenc la paraula; jo
ho entenc com una decisió de la qual esper que pugui donar-nos
noves, als parlamentaris, a partir d'aquesta data, i també li
agraesc el fet que s'hagi prestat a facilitar les prospeccions i
l'estudi de la seva conselleria sobre l'aplicació del nou model de
finançament autonòmic abans del debat que la Junta de
Portaveus ha fixat, per cert, per dia 8 del mes d'octubre.

Sobre el tema del règim econòmic i fiscal especial, jo crec
que aquí sí que hi ha hagut més llum i més explicitació. Jo crec
que hi ha una certa coincidència, clara, per part del Govern, que
la seva redacció actual la veritat és que és un vaixell tocat sota
la línia de flotació, i vostè ha manifestat una esperança que es
pugui..., diu: "el no a tot ja el tenim", o sigui que la posició del
Govern ja la sabem, també, del Govern de l'Estat, és a dir, el no
a tot; a partir d'aquí vostè manifesta l'esperança de, a les coses
raonables, treure-les endavant i jo crec que, fins i tot, aquí hi
pot haver un grau de coincidència perquè jo crec que el fet de
contemplar la insularitat i compensar-la és un mandat, fins i tot,
constitucional, i aquí jo crec que hi ha vies per trobar-nos i, en
aquest sentit, jo crec que el règim econòmic i fiscal especial,
desvestit de tota aquella aparença d'armada invencible de la
qual va ser dotat pels gestors d'aquest règim econòmic i fiscal
especial, i derivada a allò que seria el nucli de la compensació
d'aquest cost d'insularitat, jo crec que podem trobar, potser, una
via de coincidència.

 Sobre el tema de les privatitzacions sí que constatam,
finalment, que hi ha -afortunadament- una diferència
radical, és a dir, jo no compartesc aquest criteri seu que
l'Administració pública sigui una empresària tan dolenta;
podria ser una constatació estadística però no una necessitat.
Jo crec que es pot gestionar bé personal funcionari i
personal laboral al servei de l'Administració pública, i que
sigui una gestió rendible i que sigui una gestió productiva,
i es pot tenir una política empresarial de l'Administració
pública que realment presti un servei als ciutadans i, per
tant, una filosofia de com més privatitzacions millor, jo, la
veritat, no la compartesc, però sí, evidentment, una política
d'eficàcia en la gestió de les empreses públiques i
d'utilització d'aquest instrument, precisament, en aquells
sectors o en aquelles activitats o en aquelles matèries on
realment sigui necessari, no, tampoc, d'una manera
indiscriminada perquè, naturalment, tampoc no és com més
empresa pública millor. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Moltes gràcies per les seves felicitacions i per les seves
paraules. Jo pens que són consideracions que són molt
positives, les que ha fet vostè, i només destacaria dos punts
que em preocupen; igual que abans estava content que estàs
content, ara em preocupa que estigui preocupat perquè
estam d'acord. Jo crec que no ha de ser preocupant, que
estiguem d'acord, mai; jo crec que el Govern té l'obligació
de ser govern de 714.000 habitants, segons el cens de l'any
95, i en la mesura que aquí hi ha els representants d'aquests
714.000 habitants, hem d'estar contents quan tots estam
d'acord en alguna cosa, i em preocupa que per a vostè sigui
preocupant el fet d'estar d'acord; jo crec que hauria d'estar
content, d'estar d'acord amb qualsevol plantejament.
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Per altra banda ha quedat tranquil quan diu:
"afortunadament hem trobat un àmbit de desacord, que és que
l'Administració pública és sempre mala empresària"; bé, no sé
si ho he dit amb aquestes paraules, però si ho he dit amb
aquestes paraules ho hauria de matisar. Jo crec que
l'Administració pública, com ha dit vostè, estadísticament
demostra ser mala empresària; jo crec que els empresaris no
depenen de ser públics o ser privats: hi ha molts de mals
empresaris també en el sector privat; l'única diferència entre
l'empresa pública i la privada és que els mals empresaris
privats, quan comencen a perdre doblers, a no ser que en
tenguin molts, idò desapareixen més tard o més prest, mentre
que els empresaris públics dolents poden romandre a l'empresa
i mantenir unes pèrdues exorbitants basades en uns criteris que
sempre són subjectius i que es poden mantenir pels segles dels
segles i, mentre el ciutadà vagi pagant els seus impostos, idò
l'empresa està assegurada i, en aquest sentit, aquest és un
mecanisme pervers que, en utilitzar-lo, s'ha de ser molt curós i,
en definitiva, jo crec que la utilització de les empreses
públiques de l'àmbit mercantil per part de l'Administració s'ha
de fer amb una extraordinària prudència i amb una
extraordinària cura per impedir que això ens costi molts de
doblers a tots; per tant, aquests doblers es treuen dels ciutadans
i els ciutadans són els que, en definitiva, creen empreses i creen
ocupació i el creen eficaç, amb viabilitat o futur, etc.; per tant,
de treure recursos per crear empreses que només generen
pèrdues, i quan treim recursos també treim recursos per la
creació d'empreses per part del sector privat, jo crec que és una
actuació que s'ha de fer amb molta cura i, en aquest sentit, això
afecta també les xifres de creixement de la pressió fiscal i de
creixement de l'endeutament. 

Jo crec que hem de buscar un equilibri; potser no estarem
d'acord en quin és el nivell d'equilibri adequat, però bé, això
segurament ens fica en una disquisició que és més filosòfica i
més propera a la discussió sobre el sexe dels àngels que sobre
la realitat. La realitat és molt més senzilla de decidir i sobre els
fets concrets hom té més clar si ha d'actuar o no ha d'actuar.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM té la paraula el diputat Sr. Sampol i Mas.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. El tema del finançament el
tocarem amb profunditat el proper dia 8; tanmateix
m'agradaria fer-ne una pinzellada, ja que se n'ha fet
referència, i em sap molt de greu no poder estar content, ni
tan sols estar content que estiguin contents, i no voldria ser
la discòrdia d'aquesta reunió tan contenta, però la veritat és
que el que es produirà en aquest nou model de finançament
és que, tot i que s'arribin a complir -cosa que esperam i
desitjam i no dubtam que es compliran- les previsions que
no hi haurà una desviació superior al 90% del finançament
per càpita, la veritat és que, tot i que hi hagi aquests factors
correctors, encara estarem més d'un 30% enfora del
finançament respecte d'altres comunitats autònomes; és a
dir, que vostè ha expressat la teoria sobre el finançament
autonòmic, que el nostre grup comparteix, que és que, a
iguals competències, igual finançament per càpita: una
escola val el mateix aquí i val el mateix a qualsevol altra
comunitat autònoma, per tant ha de tenir les mateixes
pessetes per nombre d'alumnes; aquest és, un poc, el criteri;
així i tot, l'actual model encara ens donarà aquesta desviació
que, en alguns casos, serà superior al 30%; i, curiosament,
aquests que encara tendran un 30% més, en alguns casos, de
finançament, a més a més tendran un fons de compensació
interterritorial, que aquest sí que ha de ser un mecanisme de
solidaritat; però és que, a més a més, tendran uns fons
estructurals molt superiors als que tenim a les Illes Balears
perquè estaran dins l'objectiu 1, que se'n du el 80% del
pressupost de la Unió Europea; però és que, a més a més,
continuaran tenint, segurament, unes inversions de l'Estat i
uns serveis públics de l'Estat molt superiors als que tenim a
les Illes Balears. 

Per tant, per utilitzar un símil gràfic, podríem dir que
nosaltres hem passat de recollir les miques que queien de la
taula a asseure'ns a la taula. Aquesta vegada ens hem
assegut a la taula i se'ns dóna pa i aigua; bé, i a la primera
menjada quedarem assaciats de pa i aigua, però els altres
continuaran amb un aperitiu, primer plat, segon plat i
postres. El problema és que, a més a més, ara ens
demanaven cafè, copa i puro i els hem dit: bé, aquesta
vegada, cafè, copa i puro no, i s'han enfadat molt. Aquesta
és, un poc, la situació, perquè s'ha de desemmascarar
aquesta falsa solidaritat que existeix. S'ha de separar el
finançament de les competències d'allò que és solidaritat,
que té uns mecanismes que són els fons de compensació
interterritorial i els fons estructurals de la Unió Europea.

Bé, respecte d'això, el que no és qüestionable és que hi
haurà un augment de finançament. De fet ja hi ha hagut un
augment en els ingressos, aquests darrers anys, fruit d'un
augment de la recaptació per tributs cedits. El darrer any el
Govern no va necessitar recórrer al deute públic o a
l'endeutament i hi ha unes previsions de finançament
optimistes. Paral•lelament s'anuncien uns retalls, per part de
l'Administració de l'Estat, a diputacions i ajuntaments i, per
tant, també a consells insulars; el Pla d'Obres i Serveis ja
s'ha anunciat, per part del Govern de l'Estat, que hi haurà un
retall important del 10 o el 15%; això afectarà, finalment,
els ajuntaments, que veuran disminuir la inversió. Per tant,
la pregunta és: ja que duen uns anys recaptant per damunt
les previsions i ja que hi haurà un augment del finançament,
hi haurà una compensació, hi haurà una redistribució,
d'aquest augment dels ingressos cap als ajuntaments i cap
als consells insulars? És una llàstima que haguem prorrogat
el sistema de finançament definitiu dels consells insulars
perquè jo crec que seria un bon moment de revisar el
finançament dels consells insulars i treure'ls de les penúries
econòmiques en què es troben.
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Per passar ja a un altre tema, dels sectorials que ha tocat,
voldríem dir, des de l'acord que és molt positiu el foment del
sector quaternari i allà on es podrien prendre moltíssimes
mesures, també volem manifestar una certa discrepància;
nosaltres entenem el treball a distància com això, el que és
treball a distància des del propi domicili o des d'una segona
residència i, en aquest sentit, nosaltres creim més en actuacions
que serien de rehabilitació d'habitatges, de més de 50.000
habitatges desocupats que hi ha només a Mallorca, establir
programes de finançament de la connexió en xarxa -és cert que
ja existeixen xarxes i que no s'hi ha d'invertir més, però sí
facilitar aquestes connexions en xarxes, i promoure una oferta
a nivell europeu o a nivell mundial d'aquestes possibilitats. Em
sembla que, de moment, les actuacions estan quedant en una
promoció urbanística de luxe i amb l'etiqueta d'ecològica. En
definitiva, si Mallorca és un castell, vostès, en lloc de vendre el
castell amb unes bones dotacions i amb uns serveis
d'excavacions arqueològiques, d'art, de natura, vostès han
començat per promocionar el castell amb un fantasma, perquè
el Parc BIT de moment és això, és un fantasma que, acabat el
màrqueting, no sabem en què quedarà.

Tema transferències. És important, el tema, perquè aquestes
previsions optimistes d'augment dels ingressos que els fan estar
tan contents podrien tornar-se en llàgrimes si competències tan
important com educació i sanitat venien molt mal dotades. I què
passa amb la Universitat?, quins problemes? El problema és un
paper o 500 milions de problemes? Això es veurà prest.

Bé, respecte al règim econòmic i fiscal diferenciat només li
puc dir que compta amb el nostre suport i que esperam, fins i
tot, ja tenir, com a mínim, un vot al Congrés de Diputats quan
es tramiti perquè, possiblement, si anam d'aquesta marxa, ja
serem al Congrés de Diputats quan es tramitarà el règim
econòmic i fiscal diferenciat, perquè el tema és aquest: està
aprovat pel Parlament de les Illes Balears i s'ha de tramitar al
Congrés de Diputats, i els grups que aquí varen votar a favor se
suposa que votaran a favor allà. Una altra cosa és que durant la
tramitació en ponència hi hagi les esmenes i correccions que es
considerin oportunes.

Bé, l'ha justificat, el règim econòmic i fiscal, i estam d'acord
amb la necessitat de diversificar el desenvolupament, mesures
per disminuir el cost de la insularitat i he posat entre cometes
una frase: "què passarà si el turisme s'esgota a les nostres
illes?". No; toquem fusta; això podria passar per una calamitat
imprevisible o podria passar per una persistent acció del
Govern, que allò que fa és incrementar l'oferta per damunt de
la demanda, i aquí no és el moment d'entrar en debats filosòfics,
però hi ha el debat entre el liberalisme o intervencionisme; els
liberals fan polítiques de dretes i diuen que tenen una
sensibilitat social i mediambiental; ara aquí es tracta
d'intervenir i es tracta d'evitar aquestes grans promocions que
avui en dia els seus ajuntaments encara continuen aprovant i
encoratjant des de la mateixa Presidència del Govern.

I, per acabar, un comentari sobre els fons europeus. Els
fons europeus, la tramitació dels quals, com a mínim, depèn
de la seva conselleria, són d'una total opacitat. Aquest
diputat du cinc anys i encara no hem pogut entrar en els
fons europeus. No sabem com els gasten; hi ha un
encreuament de programes i la veritat és que ho fan molt bé
per amagar-nos qualsevol control dels fons europeus; i un
comentari: crec que el Govern balear hauria de tenir una
funció de presentació i de tramitació de projectes europeus
de la Comunitat Autònoma, però de tota la Comunitat
Autònoma, no de l'Administració de la Comunitat
Autònoma, i hauria de facilitar les condicions per què
ajuntaments i consells insulars poguessin presentar
programes i continuar-los fins al final i, avui en dia, això és
materialment impossible. 

Em sap greu no haver estat tan content com vostè i esper
que, en la seva rèplica, m'alegri un poc aquesta migdiada.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Conseller, té la paraula per
contestar.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Moltes gràcies. 

Si no està content, jo tampoc no estic content, o sigui, no
es preocupi per això. Vegem; sistema de finançació
autonòmic; vostè fa un plantejament que és dir: bé, el que
hem guanyat no serveix de res perquè encara estam
malament, encara hi estarem, durant aquest quinquenni, en
la mesura en què anirem millorant poc a poc i es planteja un
procés gradual d'anar sortint de la situació actual; doncs, no
hem guanyat res perquè encara estam malament, encara
estam per sota de la mitja. 

Bé, jo crec que el senyor representant del Partit
Socialista ho han de discutir; si volen continuar governant
junts ho han de discutir perquè ells discrepen molt, en això;
pensen que el nou sistema no és solidari, precisament
perquè hi ha comunitats que començam a recuperar
posicions sobre la situació mitjana. Jo crec que s'han de
plantejar algunes coses perquè tenen moltes discrepàncies
els dos coaligats de govern en el Consell Insular sobre
temes que són crucials a la societat balear, com és aquest
tema de sistema de finançació autonòmica o el sistema del
suport sobre el règim econòmic i fiscal. 

El que està clar és que un mai no se'n va al llit pobre i
s'aixeca ric. El procés és un procés diari, s'ha de treballar
per anar millorant i, bé, per aconseguir donar la volta i
arribar a aquest objectiu que plantejam en aquests moments
com a just per a les Illes, que és el de la igualació de la
finançació per càpita, doncs és un procés que no
aconseguirem ni en un any, ni en dos anys, ni en tres anys,
entre d'altres coses perquè estam immersos en una situació
d'austeritat pressupostària i, per tant, la possibilitat de
recuperar finançació, posicionament, en relació a altres
comunitats autònomes, si l'hem d'aconseguir d'una forma
ràpida només la podem aconseguir sobre la base de reduir
la finançació de les comunitats que estan per sobre d'aquesta
finançació mitja per càpita; plantejar treure doblers a altres
comunitats és gaire bé fer una declaració de guerra i, per
descomptat, nosaltres tampoc no plantejam això; plantejam
que la progressivitat del sistema, de la solidaritat del
sistema, està, sobretot, en la forma de finançar la despesa
pública general de totes les administracions i, en aquest
sentit, el sistema tributari espanyol és un sistema progressiu
que fa pagar més a aquell que més capacitat de pagar té,
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però la forma en què s'ha de distribuir la despesa pública
autonòmica en la mesura que les autonomies som lliures, tenim
absoluta llibertat de despesa -nosaltres aquí podem decidir fer
depuradores per al turisme o podem decidir fer col•legis per als
residents- és una decisió nostra, no és una decisió que hagi de
tenir en compte el sistema de finançació autonòmic espanyol;
en la mesura en que no es pot dir que els serveis que ha de tenir
una comunitat autònoma són uns serveis determinats, l'única
cosa que es pot dir és que els serveis d'una comunitat autònoma
si van dirigits cap a alguna cosa és per a donar serveis als
ciutadans que són qui els paguen. Per tant, difícilment es pot
argumentar que la finançació sigui en relació a alguna cosa
distinta que al nombre de ciutadans que hi ha en una regió
determinada.

Per tant, estam d'acord en el fet que el model al qual hem
d'anar és el model en el qual la finançació estigui igualada, la
finançació de serveis públics des de l'Administració autonòmica
i, bé, l'acord que hem signat és un acord que ens apropa, jo crec
que més ràpidament del que sembla, cap a això; en la mesura
que ho puguem aconseguir jo crec que podrem estar contents
tots i, en qualsevol cas, em preocupa que alguns..., en fi, que hi
hagi qui no pensi això i que hi hagi qui pensi que ja estàvem
molt bé abans, que els deu anys que hem passat els hem passat
a la glòria i que, per tant, hauríem de passar deu anys més de la
mateixa manera.

Quant al fet que els consells insulars participin d'aquests
guanys, el que he dir és que no és una cosa que jo li pugui
contestar aquí, en aquest moment; jo estic encantat que hi
participin els consells insulars, els ajuntaments i tothom que
pensi que té necessitats públiques que nosaltres podem proveir
des de l'Administració pública, però això és una cosa que s'ha
d'analitzar dins totes les conselleries, dins el Govern, dins el
Parlament i que, a partir d'aquí, es prendran les decisions
necessàries; aquest és un exercici que es fa any rera any en la
discussió dels pressuposts.

Quant al foment del sector quaternari, m'explica, una mica,
els mateixos arguments que m'ha explicat el representant
d'Esquerra Unida i jo, d'alguna forma, li reprodueixo la mateixa
contestació que li he fet a ell. 

Quant a les transferències d'educació i sanitat, evidentment
treballam per tenir la valoració més alta possible de cara a
tenir una bona finançació d'aquests serveis, i tengui la
seguretat que no acceptarem aquestes competències si no
estan finançades amb una dotació que considerem suficient;
almenys hem de pensar, també, que no és només acceptar
una dotació suficient sinó pensar que els nostres ciutadans
tenguin o no tenguin uns millors serveis quan aquesta
competència sigui autonòmica. Ho dic perquè, a vegades, en
veurem -i ens hem vist- obligats a acceptar competències
que les haguéssim volgut més ben finançades, però el que
passa és que l'alternativa era rebutjar la competència i que
encara estiguessin menys finançades si continuaven en mans
de l'Estat, com podria ser el cas de la Universitat. La xifra
de 4.500 milions de pessetes ens sembla una xifra
impensable fa només tres mesos i impensable, per
descomptat, al llarg dels darrers dos anys, en què hem estat
negociant aquesta xifra, però les perspectives que aquesta
universitat es mantingués depenent de l'Estat és que potser
serien pitjors que si l'acceptam per 4.500 milions de
pessetes i, en aquest sentit, li vull dir, Sr. Sampol, que no es
preocupi pels 4.500 milions de pessetes, que és un
compromís ferm. 

Quant al règim econòmic i fiscal, vostè posa en dubte
que el PP el signi. Bé, si totes les crítiques que ens ha de fer
són crítiques cap a coses que han de passar en el futur ja va
bé, perquè això significa que no hi ha res per criticar del
passat, o sigui que no es preocupi: deixem passar el temps
i ja veurem si el Grup Parlamentari Popular a l'Estat vota a
favor o no vota a favor d'aquesta llei, no avancem
esdeveniments.

Quant al fet que el turisme..., aquesta pregunta que
quedava surant en l'aire -bé, no és una pregunta- que jo crec
que hem de mirar el futur amb optimisme i no ens hem
d'angoixar amb preguntes angoixoses: què passaria si el
turisme punxés a Balears no és una cosa que tenguem
previst ni que vegem immediat, però jo ho plantejava abans
com a una qüestió que no podem deixar de plantejar-nos des
de la responsabilitat de govern, i en aquest sentit jo el que
li agrairia és que, en la mesura que aquest argument és un
argument base que plantejam junt amb la Llei de Règim
econòmic i fiscal, jo el que li agrairia és que no digui que
l'única cosa que pot fer punxar el sector turístic és l'actuació
del Govern, perquè així els ho posam molt fàcil a Madrid;
han dit: doncs no actuïn així com estan actuant, i ja està, ja
tenen tots els problemes resolts de cara a la Llei del Règim
econòmic i fiscal. Jo crec que hi ha problemes molt més
greus que aquells que es puguin derivar de l'actuació del
Govern i aquí tenim el fet que la competència turística de
fora de Balears creix, té cada vegada més èxit, el Carib està
cada vegada amb uns preus més propers als preus que
oferim nosaltres des de Balears i el cost de la mà d'obra allà
és molt més barata, i per descomptat no podem aspirar, ni
volem aspirar a fer competitius, a contestar el dumping
social que rebem dels països del tercer món.
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Per altra banda, aquests països, en la mesura que poden fer
devaluacions competitives i nosaltres, des de la unió econòmica
i monetària, difícilment podrem respondre aquestes actuacions
de devaluacions competitives, haurem de basar el nostre
turisme no en uns preus molt baixos, amb una qualitat baixa,
sinó tot el contrari: elevar la qualitat per poder mantenir uns
preus que facin rendible l'activitat turística.

Per altra banda hem de tenir por que el nostre turisme és un
turisme que prové dels anys 50-60 i això determina una
infraestructura determinada, uns hotels que tenen una edat i que
es van construir amb la filosofia amb què es construïen els
hotels els anys 50, 60, 70, mentre que els països de la
competència els construeixen ara i ho fan amb criteris dels anys
90 que, en la mesura en què vivim en un món que cada vegada
és més petit, no són molt diferents dels criteris que tenim aquí
a Balears, dels criteris mediambientals i de conservació i de
plantejament urbanístic, d'aquells que puguin tenir a aquests
altres llocs, entre d'altres coses perquè les inversions dels nous
hotels les fan els mateixos empresaris europeus, europeus
mallorquins.

Bé, hi ha altres possibilitats que ens poden fer flaquejar el
nostre sector turístic: el canvi en els gustos, l'apreciació que la
salut pot estar afectada per les reaccions solars, raons
econòmiques en el context del nostre mercat europeu, raons de
seguretat -el dia que hi hagi tres accidents a l'aeroport, de
qualsevol tipus, per un atemptat d'ETA, per un accident aeri,
per qualsevol cosa, i toquem fusta- doncs aquestes coses,
segurament cada un d'aquests aspectes per separat no tendria un
efecte dramàtic, però una fatal correlació d'aquests factors
podria fer entrar en crisi el nostre sistema econòmic basat en el
turisme i jo crec que aquest és un tema que hem de plantejar
junt amb la Llei de Règim econòmic i fiscal i, bé, no es
preocupin, que si el Govern ho fa malament ja tractarem de
rectificar al màxim per garantir que la nostra economia sigui
pròspera, però no em digui que l'únic risc per la crisi del sector
turístic és el Govern perquè llavors quedarem sense arguments
per defensar la necessitat d'una diversificació econòmica.

Quant als fons europeus, "no sabem com es gasten", doncs,
no sé..., no sé que dir-li; demani tota la informació que vulgui
i nosaltres li contestarem encantats; i quant al fet que
ajuntaments i consells insulars puguin presentar projectes,
puguin presentar-se a programes, evidentment el Centre
Balears-Europa està a l'abast no tan sols dels ens consorciats,
que em sembla que ho estan tots els consells insulars i alguns
ajuntaments... -bé, si no ho estan, supòs que no hi ha cap
problema perquè hi puguin entrar-, però encara que no hi siguin
institucionalment amb no sé quins òrgans de gestió, el Centre
Balears-Europa està a disposició, no tan sols d'ajuntaments i
consells insulars, sinó de tots els ciutadans de les illes i, per
tant, poden utilitzar els seus serveis i poden beneficiar-se de la
seva experiència en aquests temes i de les possibilitats que
posen a l'abast de tothom i, en aquest sentit, jo li diria que, des
del Govern, s'ha donat suport a projectes d'ajuntaments,
projectes, fins i tot, d'alguna empresa privada, que ha demanat
suport i serveis i jo, particularment, he treballat, directament,
fins i tot he estat a Brussel•les defensant i presentant projectes
d'empreses mallorquines que volien presentar iniciatives
determinades; o sigui, que el Govern no només està obert cap
al futur sinó que ha estat obert cap al passat.

I no queda res més; no sé si em deixo alguna cosa. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Sampol, vol consumir el seu
torn de rèplica? Té la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

El Sr. Quetglas m'ha dit que, per cortesia, li dediqui un
minut de rèplica al conseller.

Ha fet una referència als actuals socis de govern i, per
desgràcia, allà on tenim acords de govern encara no decidim
el finançament autonòmic. El que li puc assegurar és que, en
arribar el dia hi haurà ràpides reconversions, en aquest sentit
i, en tot cas, amb vostès tenim un altre problema, també, i
és que no estam d'acord en com gasten ni com gestionen els
recursos, però vaja, en el futur pot passat de tot.

Respecte al finançament dels consells insulars, estic
satisfet -anava a dir content, però és una paraula que, avui
particularment, no m'agrada- que comenci a estudiar a tema,
però m'agradaria que, a la vegada que l'estudia començàs a
fer pràctiques, i els pressuposts del 97 serien una bona eina
per començar a practicar un augment del finançament dels
consells insulars i ajuntaments, que bàsicament els retalls,
segurament, repercutiran damunt les inversions que s'han de
fer als ajuntaments.

És evident, o és possible, que 4.500 milions fos una
dotació impensable fa tres mesos. És exactament la mateixa
comparació que poden fer amb el sistema del finançament:
s'ha produït una millora substancial respecte del que teníem,
però per saber on estam i on quedam, i tot i valorar
positivament les millores, hem de fer el que feim amb el
sistema de finançament: pessetes-habitant, en el cas de la
Universitat pessetes per alumne i amb 4.500 milions encara
estam per baix de la mitja sense comptar les inversions
necessàries, és a dir, només en despesa corrent, i sense
comptar que la nostra universitat és jove i que té un
potencial de creixement molt superior a les altres
universitat, és a dir, possiblement en cinc, sis anys, anirem
als 17 0 18.000 alumnes, i si ara tendran dos o tres anys que
el finançament, possiblement, els sobrarà, d'aquí tres o
quatre anys ja serà totalment insuficient. No parlaré del
passat, sinó de futur, perquè el president em cridaria
l'atenció. 

I per acabar amb el tema del turisme, d'acord que són
necessàries unes mesures fiscals, però em parla només de
competitivitat en preus, i a la segona intervenció ha tornat
insistir en el fet que avui hi ha paquets turístics, cada dia,
tan competitius com els de les Illes Balears. El nostre futur
és el de competir en qualitat, perquè en preus, possiblement
prest, ens aniran per davall; i aquí hi ha el risc, el risc que el
Govern no actuï; aquest és tema, és a dir, jo no li he
recriminat les actuacions del Govern, sinó precisament les
no actuacions, aquest deixar fer en el sector turístic; avui és
imprescindible l'intervencionisme, i vostès, si volen anar
cap aquest augment de qualitat, hauran de deixar un poc el
seu liberalisme per fer una certa intervenció. Moltes gràcies.



508 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 23 / 25 de setembre del 1996

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Conseller, té la paraula per
consumir el seu torn de contrarèplica.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Sí, bé, ha parlat d'universitat i ha parlat de turisme. Jo crec
que hem reiterat una mica el que havíem parlat i, si no li sap
greu, passem al torn següent. L'única cosa que vull dir-li és que
m'ha semblat que vostè estava repetint el que jo he dit ara i el
que havíem dit abans: la negociació, precisament, de la
valoració del traspàs de la competència de la Universitat es va
basar, precisament, en els arguments que vostè m'explicava ara
i, una altra vegada, els seus socis de govern en el Consell
Insular no els compartien en absolut. Tenen molts de
problemes, per arribar algun dia a governar alguna cosa més
que el que governen ara; jo no sé si el que governen ara també
es posen d'acord, però si es posen d'acord igual en tots els temes
igual que es posen d'acord en els temes que surten aquí, ho
tenim molt malament, els ciutadans d'aquesta illa.

La Universitat, evidentment, nosaltres la reclamàvem pel
que fa a la finançació per càpita, però el problema no és,
normalment, la praxi política no és elegir entre el que és bo o
el que és dolent, que és el que vostè em planteja, és elegir la
millor de les alternatives que tens, i les alternatives que tenim
són únicament dues: o rebre la Universitat en les condicions
amb les quals hem aconseguit portar-la, o no rebre-la i que es
quedi allà on està, i si ha de quedar allà on està, doncs en els
darrers..., la Universitat té disset anys, em sembla, d'història, i
en els darrers disset anys ha rebut una finançació que és la que
determina el cost actual a l'hora de traspassar-la; el que la
Universitat rep ara, en aquests moments, són 3.050 milions, em
sembla, i, per tant, el que canviam és si la Universitat pot tenir
per a l'any que ve 4.500 milions de despesa, de cost efectiu, o
mantenim la xifra de 3.100 milions de pessetes; nosaltres,
encara que amb la xifra de 4.500 milions de pessetes no estam
satisfets en el sentit de dir que hem aclarit les necessitats
financeres de la Universitat d'aquí a l'any 2004, que seria l'any
horitzó en el qual podríem arribar a tenir una població
estudiantil com la mitja nacional, encara que amb aquesta
dotació de 4.500 milions de pessetes, segons com l'administrem
pràcticament començarem a tenir dèficits a la Universitat l'any
2000, 2001, bé, l'alternativa és continuar amb la Universitat que
tenim ara, que és de 3.100 milions de pessetes i entre lo malo y
lo peor ens hem quedat amb lo malo.

Jo crec que podríem de passar a l'altra intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Continuant el debat, té la paraula,
en nom del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Quetglas i
Rosanes.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Convendrà que és difícil, en
aquestes hores i quan ja està tot dit, fer aquest torn
d'intervenció. Això no obstant, intentaré, telegràficament,
subratllar alguns dels aspectes, començant pel primer: això
és el Parlament de les Illes Balears i vostè és el Govern; ni
això és el Consell Insular ni vostè està a l'oposició. Li
pregaria que no practicàs l'oposició per institució
interposada. 

Jo esperava que en la seva primera intervenció davant
aquest parlament ens parlàs del pressupost que s'està
elaborant, de les seves prioritats, dels objectius, del fet que
el nou marc de restriccions pressupostàries els obliguen a
prioritzar d'una manera molt més fermada, molt més difícil,
i, aleshores, dins aquest exercici de priorització, quines eren
aquelles prioritats que el Govern subratllaria en el futur, si
seria la despesa social, si seria el medi ambient, si
subratllarien les qüestions d'infraestructures, aquests grans
trets, aquestes grans definicions que hom troba a faltar a una
primera compareixença d'un conseller d'economia i,
especialment, en vistes a l'elaboració dels pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma. 

Ni una paraula sobre la política del Govern en matèria
d'empreses públiques. Li vull recordar que el Govern té el
compromís de dissolució d'empreses públiques per llei de
pressuposts vigent: Seamasa, Institut balears de serveis a la
Joventut, fins i tot el mateix Foment industrial, que el
Tribunal de Comptes reclama la seva dissolució i, d'alguna
manera, un dels membres de l'anterior Govern, actualment
membre del Govern, també, però amb una altra cartera, el
Sr. Camps, va anunciar la reprivatització d'Agama, ...; ni
una sola paraula en matèria de política d'empreses públiques
ni en matèria de la seva dissolució o reprivatització. És un
greu defecte, jo crec, d'aquesta compareixença.

Una pregunta en concret: serà vostè, de veres, a partir
d'ara, l'interlocutor del Govern en matèria de fons europeus?
Fins ara, la veritat és que la política del Govern ha estat una
política de dispersió, de dispersió dels fons, de dispersió de
la responsabilitat de la gestió dels fons, amb una doble
intenció evident: primera, evitar el control per part d'aquest
parlament de l'ús que fa el Govern dels fons europeus, i
segona, una altra més subtil però no menys evidents, que era
la de sostreure de la gestió dels fons europeus aquelles
unitats que estaven cridades, pròximament, a ser
transferides als consells insulars i, d'aquesta manera, la
vinculació d'aquests fons a determinades àrees de gestió
buidaven de contingut, si més no, econòmic, aquestes
competències de cara a la seva futura transferència als
consells, i parl, en concret, d'agricultura i dels fons que
anteriorment estaven adscrits a la gestió d'aquesta
conselleria i després varen començar a ser diluïts entre
altres conselleries de tal manera que alleujaven la càrrega de
les transferències del Govern de la Comunitat Autònoma als
consells insulars en un sentit absolutament contrari a aquell
que vostè ha anunciat.
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I sobre aquest tema, jo li voldria anunciar una cosa que,
realment, m'ha inquietat: m'ha inquietat que vostè, quan el Sr.
Sampol li ha parlat del repartiment de l'increment de
finançament autonòmic derivat del darrer acord a la Comunitat
Autònoma i la seva repercussió sobre els consells insulars,
vostè es limitàs a dir que sí, que ja ho estudiarien, que
transferències als consells insulars, també als ajuntaments, que
tothom s'hauria de veure beneficiat... Crec que el problema és
més seriós, més greu i més important. Els consells insulars
tenen competències autonòmiques, exerceixen competències
autonòmiques i, a més, de manera creixent. Per tant, si el
Govern, si s'aconsegueix, mitjançant un pacte autonòmic, que
el finançament autonòmic, és a dir, el finançament per a
l'exercici de competències autonòmiques, es vegi augmentat, és
absolutament imperatiu, inesquivable, que per mor de les
competències que exerceixen els consells insulars també rebin
una part, si més no, alíquota de l'increment en relació a les
competències que tenen transferides del creixement que sigui.

Això cau pel seu propi pes. No es tracta d'una acció
benvolent de la Comunitat Autònoma dient que ja ho
estudiarem, veurem com participen, també ens agradaria que
participassin els ajuntaments... No. Els consells insulars com a
exercitants de competències autonòmiques tenen dret, tenen
l'obligació de reclamar, i el Govern de la Comunitat Autònoma
l'obligació d'atendre aquesta reclamació, la participació, perquè
són gestors i executors de polítiques autonòmiques.

En aquest sentit, també, res no s'ha dit d'un tema eternament
ajornat en aquesta Comunitat Autònoma: el fons de
compensació interinsular, fons previst a la Llei de Consells
insulars, de la qual m'agradaria, també, sentir un pronunciament
sobre quines són les intencions del nou govern en relació a
aquest tema.

Sobre la qüestió de la insularitat i el règim econòmic i
fiscal i els costos de la insularitat, jo, sincerament, li he de
dir que crec que el seu plantejament és un plantejament
erroni per ingenu. Vostès diuen: miri, nosaltres plantejam,
feim un plantejament de màxims, nosaltres demanam la
lluna, feim la carta als Reis, com que l'obligació de qui
estigui a Madrid, sigui qui sigui, és rebaixar, ja rebaixarem
i el que haurem aconseguit ho haurem aconseguit. Això és
el plantejament que ens ha vengut a dir vostè que té i, a
més, no és la primera vegada que ho diu, és reiterat. Miri, jo
li diré una cosa, Sr. Rami, encara que siguin del Partit
Popular, jo pens que el Govern de Madrid no són beneits,
encara que siguin del Partit Popular, i vostè, supòs, entén
perfectament la meva al•lusió; no són beneits; per tant, no
s'hi ha d'anar, d'aquesta manera; això és una manera ingènua
i una manera desarmada de presentar-se. Si la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears creim -i som molts que ho
creim- que hi ha una manera, que és necessari compensar
determinats costos d'insularitat, jo li llanç a vostè una oferta:
facem un pacte pels costos de la insularitat, ara mateix,
facem un pacte, retiri vostè la història del règim econòmic
i fiscal i parlem-ne seriosament i facem una cosa que tots
siguem capaços de subscriure sobre aquesta qüestió i que
sigui seriosa. Nosaltres no aprofitarem l'avinentesa que, en
aquest moment, el Govern central no sigui del color polític
del Grup Parlamentari Socialista de les Illes Balears per
canviar de bandera i dir: ara donar suport al règim econòmic
i fiscal i ara veurem vostès com s'ho arreglen. Miri, no ho
farem. Intentam tenir coherència, entre altres coses perquè
som conscients que ben aviat tornarem a governar a Madrid;
per tant, haurem de mantenir una coherència en el discurs
que, efectivament, dubt molt que el Partit Popular hagi estat
capaç de mantenir, fins ara.

Per tant, en conseqüència, jo li llanç aquesta oferta i és
sincera; parlem de costos d'insularitat, parlem de costos de
transport, però si ho feim, feim-ho seriosament, perquè aquí
devora, a la sala de plenaris d'aquest parlament, el Grup
Parlamentari Popular, vostè potser no ho sap, va votar en
contra d'una proposta del Grup Parlamentari Socialista que
recollia, literalment, adreçar-se al Govern de Madrid per
una rebaixa dels costos de transport que, literalment, estava
recollida en el seu Projecte de llei de règim econòmic i
fiscal; i varen votar que no, i anava adreçada al govern
socialista, no anava adreçada al nou govern del Partit
Popular. Per tant, ens ho prenem seriosament, el tema dels
costos d'insularitat, o és una simple bandera
propagandística?; si ens ho prenem seriosament, parlem-ne
seriosament; si és una bandera propagandística, en el poder
o a l'oposició, Sr. Rami, no compti amb nosaltres.

Jo, amb aquesta qüestió, voldria treure un altre tema, el
tema de taxes aeroportuàries; facem un exercici, pensem
que fa sis mesos, el govern que fa sis mesos, o vuit, o deu o
un any, estava a Madrid, hagués posat una taxa sobre el vol
de trenta durets a tot passatger que passa per un aeroport
espanyol; què hauria fet, què hauria dit el Govern de la
Comunitat Autònoma?, quin ciri no hauria muntat?, i ara,
silenci..., demanarem..., ja ho veurem..., la timidesa pròpia
del fet que qui governa a Madrid són els mateixos i no ens
hi podem oposar, a aquest tema. Jo crec que és important
que aquesta qüestió la facem neta de posicionaments de cara
al públic, de posicionaments de cara a sortir a la foto més
grossa; parlem-ne seriosament, d'aquesta qüestió; parlem-ne
seriosament, de costos d'insularitat; retirin la fantasmada de
règim econòmic i fiscal i parlem seriosament d'una proposta
consensuada per totes les forces polítiques de costos
d'insularitat. Aquí ens trobarà.
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Tema de finançament. Bé, està clar que...; una altra qüestió
i no la puc evitar, és a dir, jo, a vegades, comprenc que per
ventura és per una qüestió d'inexperiència, Sr. Rami, i
possiblement és una qüestió d'inexperiència allò que el fa venir
aquí a ser apocalíptic i parlar -afortunadament els mitjans de
comunicació estaven..., hi havia poca gent i tothom estava
despistat- parlar de possibles atemptats aeroportuaris i passes
de malalties derivades del sol; jo crec que serien qüestions que
hauríem de deixar aparcades pel tractament de l'important que
és el nostre futur, però sobretot, sobretot, Sr. Rami, a mi hi ha
una cosa que, sincerament, m'ha dolgut; és una expressió que
vostè va dir a una primera entrevista que se li va fer en un mitjà
de comunicació poc després de ser nomenat conseller, on deia
que no donar suport al règim econòmic i fiscal venia a ser una
espècie de traïció; deia: els socialistes de Catalunya mai no
trairien el seu govern amb una cosa així. Miri, no ens
consideram traïdors, ens consideram absolutament lleials als
nostres electors i als ciutadans que ens han elegit i a aquells que
no ens han elegit, en defensa dels seus propis interessos;
senzillament els defensam d'una altra manera de la qual
nosaltres estam orgullosos. No els consideram traïdors, a
vostès, perquè els defensin d'una altra manera; per tant, jo li
agrairia que ho retiràs.

Tema de finançament. Bé, en parlarem amb més detall en la
seva compareixença. Jo crec que és una qüestió que també està
enfosquida per una campanya d'accelerada, de sortir a la foto,
d'anunciar grans avantatges, grans desavantatges, ...; en el fons,
Sr. Rami, vostè i jo sabem que ningú no sap què passarà amb
l'aplicació del mètode nou que s'ha signat; no ho sap ningú i
això el mateix document (...) ho reconeix, diu que no existeix
la capacitat de previsió ni del que costarà, ni de quin serà el
comportament del sistema, i és lògic que sigui així; aquests
200.000 milions de pessetes que diu el Sr. Rajoy que costarà el
sistema, que en el document no són enlloc perquè no es pot
saber i a més seria molt mal d'entendre, vostès diuen: a Balears
això representa 40.000 milions de pessetes; el conseller de
Múrcia l'altre dia, per la ràdio, deia 30.000; 40 i 30 ja són 70 i
ja només en queden 130 per a la resta. Els números no quadren.
A mi em dóna la sensació que seria molt millor ser sincers i dir:
aquesta proposta té aspectes positius, perquè és una passa
endavant en un camí que ja va ser començat la legislatura
anterior, el camí d'introduir el finançament autonòmic dins
l'IRPF, establir les bases de la corresponsabilitat fiscal, és una
passa més, és una passa positiva, és una passa que per una
societat i una economia dinàmica en creixement com la de les
Illes Balears millorarà previsiblement el finançament
autonòmic, la qual cosa, nosaltres -i ho dic aquí, amb les lletres
ben clares; ho puc dir més fort però no ho puc dir més clar, com
diu el seu líder- estam satisfets.

En allò que ja no estam satisfets, Sr. Rami, és que, amb
una concepció del que és un partit que aspira, i que, a més,
ho farà, a governar la totalitat de l'Estat, que s'hagi romput
el consens, per primera vegada, en allò que el procés de
finançament autonòmic i el procés de construcció de l'Estat
de les autonomies ha vengut fent. Per tant, nosaltres podem
estar d'acord en el fet que el sistema que s'ha signat pugui,
i introduirà, sens dubte, beneficis, que el procés de
corresponsabilitat fiscal, com deia abans un altre portaveu,
és un procés, és una pas cap a la maduresa del sistema i un
pas cap a la maduresa de les pròpies comunitats autònomes
en el seu comportament; per tant és un pas positiu, però en
la mesura que s'hagi fet sense comptar amb la totalitat de les
comunitats autònomes i, curiosament, amb l'oposició de tres
comunitats autònomes presidides per un mateix partit, que
no vol dir necessàriament l'oposició del partit, perquè el que
succeeix, Sr. Rami, és que cadascun dels responsables
autonòmics defensa la seva autonomia que és el que és lògic
i natural, en aquest context nosaltres, amb aquest sistema,
no hi podem estar d'acord, i menys quan el sistema
autonòmic resulta que és l'escenificació molt semblant a la
trampa que es produeix a determinats combats de (...), d'un
arranjament que s'ha fet entre el Sr. Aznar i el Sr. Pujol per
garantir la presidència del Sr. Aznar, i llavors posarem en
escena qui guanya aquest round, qui guanya el pròxim, qui
s'ha de retirar en el tercer round de la tercera volta, i això,
amb aquest sistema, lògicament, nosaltres no estarem
d'acord encara que puguem apreciar, com apreciam des
d'aquí, que hi ha avanços amb els quals nosaltres ens podem
manifestar moderadament cautelosos, perquè ningú no sap
de manera certa quin és el fi, quina és l'evolució que prendrà
aquest sistema; i jo crec que amb això intent deixar clar
quina és la nostra postura sobre aquesta qüestió perquè, Sr.
Rami, jo no li concedesc, a vostè, la capacitat hermenèutica
que té sobre les nostres posicions que, alguna vegada, ha
errat de bat a bat, ha errat en un 100%. Per tant, deixi'ns, a
nosaltres, explicar-nos, i no s'interposi, vostè, en els nostres
posicionaments per explicar-los davant tercers.

Només per acabar, una ingenuïtat que conté el document
de política fiscal signat, que és deliciosa, i jo la voldria
llegir a la comissió perquè és suficientment clarificadora;
diu: "La atribución a las comunidades autónomas de un tramo
del IRPF no va a suponer una pérdida neta de recursos para
el Estado, dadas las expectativas de crecimiento de la
recaudación en función de la política tributaria del Gobierno."
Ja sabem d'on surt aquest miracle que és que tothom surt
guanyant i ningú no surt perdent, perquè el simple fet que hi
ha una excel•lent política tributària del Govern, fa que tots
en tinguem més. Si això (...) així de partida, que li permet,
a vostè, dir que nosaltres tendrem 40.000 milions, al
conseller de Múrcia que 30.000 i al Sr. Rajoy que això, al
final, només ens en costarà 200.000, vostè, Sr. Rami,
convendrà amb mi que la base és molt poc sòlida. 
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I també li he de fer un altre retret. Miri, les renúncies que ha
fet com a govern de la Comunitat Autònoma no són escasses.
Aquest entusiasme que vostè manifesta després de les
modificacions introduïdes a un document al qual vostè mateix
va ser tremendament crític, no responen a la seva posició,
manifestada públicament, sobre la primera proposta; vostè
parlava de la introducció del criteri de l'usuari, de població
flotant; no està recollit; vostè parlava que aquesta comunitat
autònoma no podia estar d'acord que la capacitat normativa
sobre l'Impost sobre la renda de les persones físiques es limitàs
als subjectes passius residents i no a les causes objectives, a les
causes reals, a les obligacions reals de contribuir. Vostè es
queixava que limitar la capacitat normativa a l'impost de
patrimoni es limitàs al mínim (...) i a la tarifa i no als elements
d'efectes de determinat patrimoni per practicar una política
econòmica estimuladora o desincentivadora de determinats
comportaments, no era suficient. Vostè reclamava la capacitat
normativa del desenvolupament reglamentari sobre l'Impost de
transmissions patrimonials i actes jurídics documentals; i de tot
això, en el document definitiu, no hi ha res recollit. Per tant, el
catàleg de les seves renúncies és molt més important que la
manifestació del seu entusiasme que, per tant, ens hem de
pensar que està molt més sotmès a les necessitats de manifestar
l'entusiasme per mor que aquest és un acord emparat i presidit
per un govern del Partit Popular, que pel fet que els ciutadans
de les Illes Balears tenguin, objectivament, referències certes
que realment han sortit guanyant. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Conseller, per contestar té vostè
la paraula.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Molt bé, moltes gràcies. Bé, aquí hi ha moltes coses i
procuraré ser breu i ràpid.

El tema de pressuposts no n'he parlat; evidentment aquesta
és una compareixença per explicar les línies bàsiques d'actuació
de la conselleria. La discussió del pressupost la tendrem dintre
de ben poc i, per tant, entenc que no té gaire sentit començar a
parlar de pressupost quan d'aquí a quinze dies o d'aquí a un mes
tendrem oportunitat i obligació de parlar-ne.

D'empreses públiques és vera que no n'he parlat en el
discurs, entre altres coses perquè volia fer via, donades les
condicions cronogramàtiques que teníem per desenvolupar
aquesta discussió, però sí que n'he parlat en un torn de respostes
del Grup d'Unió Mallorquina, em sembla..., Grup Mixt. En
qualsevol cas és vera que hi ha la voluntat de dissoldre
Seamasa, l'Institut de la Joventut, Agama, i Foment industrial
també hi ha aquesta voluntat; el que passa és que hi ha una sèrie
de projectes dins Foment que potser obliguin a allargar en el
temps la dissolució de Foment.

Interlocutor en matèria de fons europeus; doncs nosaltres
podem ser interlocutors en bona mesura, però en la mesura que
la major part d'aquests fons europeus els executen altres
conselleries, doncs segons quins temes serem nosaltres i segons
quins temes no serem nosaltres.

Els consells insulars volen més participació financera.
Bé, ja li he dit que crec que no és un tema que li pugui
contestar jo ni que pugui resoldre jo des de la meva
conselleria i que se li ha de donar el tractament
corresponent.

Hi ha un sil•logisme, una forma de pensar, que és
preocupant i que, a més, contradiu la més llarga tradició,
fins i tot, en fi...; vostè estableix que "contra la obligación de
reclamar está la obligación de atender", i això és un concepte
que ha utilitzat vostè durant el seu discurs i, bé, jo li diria
que no, que és al revés, que "contra la obligación de
reclamar está la obligación de no dar", com és això? "contra
la virtud de pedir está el defecto de no dar" o com sigui; bé,
ja m'enten.

Quant al règim econòmic i fiscal vostè diu: bé, aquí estic
molt preocupat; del règim econòmic i fiscal vostè m'ha
acabat confirmant no confiar en nosaltres i, bé, no confiar
en nosaltres ho puc entendre com una postura política en un
moment  determinat, però és que vostè m'explica molt clar
perquè diu "no compti amb nosaltres", diu: "no, és que, com
que guanyarem les eleccions generals dintre de poc, doncs
haurem de dir que no quan estem a Madrid i, per tant, ja ho
deim ara, perquè..."; és l'argument que vostè m'ha dat. Bé,
ja està bé que siguem sincers i que tenguem clares les
posicions de cadascú, però, en qualsevol cas...  -Perdó?- ...
en qualsevol cas jo li demanaria, per enèsima vegada, i no
em cansaré de demanar-li, que entengui que quan jo parlava
de traïció en aquelles declaracions, evidentment no ho feia
amb l'accepció militar del terme traïció. La traïció és una
tipificació en els codis militars que té una valoració jurídica
precisa que, evidentment, no estava utilitzant
voluntàriament. Jo parlava del fet que no es defensaven els
interessos dels ciutadans de Balears i que es posava un partit
que obté diputats a les Illes Balears al servei d'unes sigles a
nivell nacional i en contra dels interessos dels ciutadans, i
aquest era el terme que utilitzava; si a vostè no li agrada no
tenc cap inconvenient en retirar-lo, si pensa que hi ha una
altra expressió que s'adapti millor, i li proposo que la me
substitueixi i la canviaré, la canviaré encantat.

Quant a la taxa aèria, que faríem un cirio i no sé què.
Miri, no sé, cadascú; això és el mateix que li deia abans al
Sr. Grosske, cadascú té la seves formes personals de
reaccionar. Jo crec que hem de plantejar el tema de la taxa
aèria tal i com...; això ho hem parlat abans aquí o ho he
parlat abans amb un periodista?; sé que ho he parlat abans,
però no sé amb qui; bé, en tot cas, si n'he parlat abans, ho
repetiré: jo crec que la taxa aèria és una mesura que no sé en
quin grau de desenvolupament està, no sé si és un globus
sonda o és una voluntat ferma, ja decidida i imparable de
l'Administració de l'Estat; demà he d'anar a Madrid al
Ministeri d'Economia i Hisenda i tractaré de saber què és
això i tractaré de posar els plantejaments que des de les Illes
i estic segur que des de Canàries, també, estaran encantats
de donar suport a aquesta actuació. Jo crec que és una
mesura que seria discriminatòria, perquè no afecta igual a
tots els territoris, afecta discriminatòriament els territoris
insulars i, a més, és una mesura més, afegida, a totes
aquelles situacions que provoca la nostra insularitat i que
cada dia en podem trobar exemples: el tema de les benzines,
el tema de..., bé, mil històries tenim en les quals veim que
el fet de viure en unes illes suposa uns costos a vegades
afegits, a vegades diferents, i quan són diferents, doncs no
hi ha la mateixa sensibilitat des de la Península per
considerar-los. Hi ha aquest cas de la taxa aèria que es
podria dir: no, és que això afecta tot el territori nacional; no;
afecta tot el territori nacional, és cert, però els insulars, en
estar restringits a la utilització del barco o de l'avió ens
afecta més.
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Apocalipsi. Bé, jo crec que, en relació a aquests comentaris,
han vengut precedits d'un comentari, de dir que d'aquests temes
el que no hem de fer és un discurs apocalíptic, però que allò que
no podem deixar de fer, des de les administracions, és plantejar-
nos tots els possibles riscs que existeixen en la nostra economia
i, en aquest sentit, jo crec que és un exercici positiu plantejar-se
això en veu alta, deixant ben clar que això no suposa que
haguem d'entrar en un procés de pessimisme històric cap al
nostre futur; al contrari, jo crec que encarar el futur exigeix
tenir una actitud positiva, una actitud optimista i pensar que els
riscs serem capaços d'evitar-los i que quan es presentin serem
capaços de superar-los. Però això no significa, sinó tot el
contrari, obviar els riscs i pensar que no existeixen.

Sistema de finançació. Els nombres no quadren, ningú no
sap què passarà, 40, 30 milions, en queden 130 per als altres,
etc. Bé, jo no sé com han calculat a Madrid aquestes xifres de
200.000 milions de pessetes; no sé si es refereix, fins i tot, a
una part dels fons que es plantegen en el sistema de finançació,
ni sé tampoc com ho han calculat a Múrcia. El que està clar és
que la Comunitat balear, la murciana, la valenciana, la catalana,
la madrilenya, són algunes de les més beneficiades per aquest
sistema, i en la mesura que hi ha altres polítiques, en l'actuació
en fons europeus hi ha regions que són objectiu 1, que són
objectiu 2, que són..., en fi, participen en quantitats molt
importants de fons de cohesió que el mateix pressupost de
l'Estat, en definitiva, gasta sobre el territori nacional, i també es
pot discriminar uns territoris sobre altres en la utilització del
pressupost de l'Estat i d'això n'hem patit, ben clarament, les
conseqüències en els darrers deu anys; bé, doncs cadascú sabrà
per què està content. Nosaltres avaluam el sistema de
finançació autonòmica com una cosa separada de tota la resta,
i només amb el sistema de finançació autonòmica, doncs
creiem que hem sortit afavorits per les raons que he exposat
abans. Això no significa que estem renunciant a demanar
inversions i a demanar que l'Estat compleixi amb la seva
responsabilitat en el territori balear, en el seu pressupost, o en
la defensa dels nostres interessos en altres àmbits.

Hi ha un altre tema que em preocupa molt, juntament amb
el fet que no puguem comptar amb vostès pel règim
econòmic i fiscal, que és que digui que el sistema de
finançació autonòmica trenca el consens de l'Estat de les
autonomies. Què vol dir trencar el consens? Trencar el
consens significa que Balears ha d'estar tota la vida
finançada al 75% de la mitja per habitant?, és això el que
significa? Significa que el consens de l'Estat de les
autonomies ha d'oblidar que les Illes Balears vàrem haver de
recórrer al Tribunal Constitucional, i a més vàrem perdre, ja
vaig dir als seus companys d'altres comunitats autònomes
que si volien assistència tècnica gratuïta els podíem facilitar
com es fa per presentar un recurs al Tribunal Constitucional
i perdre'l. De fet, el Sr. Felipe González s'ho sap molt bé,
perquè ha recomanat públicament a les altres comunitats
que no presentin cap recurs. Em quedo preocupat quan vostè
diu que s'ha trencat el consens de l'Estat de les autonomies,
perquè això té sentit que ho diguin altres fora d'aquestes
illes, però aquí m'hauria dir ràpidament quin és el nom que
he de substituir, perquè una altra vegada fem prevaler els
interessos de partit sobre els interessos dels ciutadans de les
Illes.

I que hem renunciat a moltes coses en el document del
sistema de finançació autonòmica? Evidentment que hem
renunciat a moltes coses. Sempre que nosaltres plantegem
un procés negociador -i això ho fan tots els que negocien
alguna cosa- comencen demanant el màxim, i després
acaben dient "aquest és un acord que a qui ha beneficiat és
a vostè, perquè jo he hagut de renunciar al màxim de coses",
etcètera. Vostè diu que no han recollit el criteri de població
flotant. Aquesta és una qüestió que ja hem tractat abans, i
que jo crec que està contestada; la població de residents,
limitar l'impost del patrimoni, capacitat normativa de tributs
cedits, etcètera; evidentment que nosaltres hem fet unes
paperasses tremendes reclamant coses, però jo crec que el
saldo és evident que és positiu per a les Illes, i que podríem
haver obtingut més coses, per descomptat, però jo crec que
el que hem aconseguit està molt bé. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Quetglas, abans de donar-li la
paraula em permetré recordar-li la recomanació que li feia
en veu baixa al Sr. Sampol. Té vostè la paraula.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, seré molt breu, Sr. President. Només vull fer
unes quantes precisions sobre els darrers aspectes als quals s'ha
referit el conseller. Quan jo parl de rompre el consens em
referesc al sistema que fins ara s'ha vengut articulant
l'estructuració de l'Estat de les autonomies, perquè és ver que
el Govern balear moltes vegades ha vociferat, i ha fet rodes de
premsa, i ha presentat recursos, etcètera, aquí; però a Madrid
sempre ho ha firmat tot silenciosament i s'ha sotmès als pactes
als quals, no sé si per raons d'estar sotmès a la seva disciplina
de partit o el que fos, ho ha fet. De fet no hi ha hagut cap
instrument de finançament autonòmic desenvolupat al llarg del
període anterior que el Govern balear no firmàs, cap. Per tant,
jo no sé de què parlam. I aquesta és la primera vegada que hi ha
un conjunt de comunitats autònomes que queden a fora, i això
és preocupant; a això m'estic referint, és a dir, m'estic referint
al fet que la vertebració de l'Estat de les autonomies és prou
important com per rompre's tot el que faci falta per cercar i
trobar el consens necessari, perquè si no, estam dotant el
sistema d'una feblesa que no és de cap manera desitjable.

Després vostè ha tengut un lapsus, amb el qual ha demostrat
que les coses no eren per fer sonar campanes. Sempre que un va
a negociar demanar el màxim i després, no ha acabat la frase,
i després es conforma amb el mínim. Això és el que ha passat
aquí. Jo crec que si en aquests moments el president del Govern
de l'Estat no fos el Sr. Aznar i continuàssim amb un govern
socialista, amb aquest resultat vostès tornarien aquí i dirien
"una altra vegada més Balears ha estat discriminada, i no hem
aconseguit el que ens plantejàvem" etcètera. És a dir, estic
denunciant que el seu és un discurs no coherent, subjecte a la
conjuntura política, i crec que això és un tema, honradament li
reclam, Sr. Rami, que crec que hem d'acabar. Si parlam
seriosament de finançament autonòmic, de posar-nos tots a fer
feina de cara a cercar un front comú per resoldre els nostres
problemes derivats de la insularitat, el primer que hem de fer és
desterrar aquests comportaments; i aleshores ens tendrà. I li
torn dir el que li he dit, i li preg que no m'ho tergiversi: Mentre
altres plantejaments com el règim econòmic i fiscal, continuen
sent només una bandera propagandística, no ens tendrà. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Antoni
Rami i Alós):

Moltes gràcies. Una precisió històrica: No és cert que mai
hi hagi hagut acceptació dels sistemes, i jo diria que és el
contrari: mai no hi ha hagut consens en el marc del Consell de
política fiscal i financera de totes les comunitats autònomes,
mai. I per explicar la història de Balears li hem de dir que
Balears s'ha abstingut alguna vegada a la votació del sistema de
finançació autonòmica, i fins i tot jo li avançaré més, ja posats
a parlar del futur, perquè aquí tothom ens critica el futur més
que el passat, jo el que li diria és que dubto molt que les
comunitats que rebutgen ara el sistema en el moment en què es
reuneixi la comissió mixta per acceptar o no el sistema no
l'acceptin; i penso a més que si algú arriba a no signar el
document del nou sistema de finançació autonòmica a la
comissió mixta, l'acusació que feia al grup socialista de Balears
es podrà estendre a altres comunitats autònomes, perquè no és
un xantatge, el document ofereix millores per a totes les
comunitats autònomes, no només per a unes, i si hi ha algú que
no signi manté una posició purament política, precisament del
que vostè ens acusa a nosaltres, per aspirar a la governabilitat
de l'Estat, o per aspirar ves a saber a què, en contra dels
interessos dels ciutadans de la seva regió. Per tant, jo estic quasi
segur que els governants de totes les comunitats espanyoles

realment el que defensen són els interessos dels seus
ciutadans, i per tant jo dubto molt que hi hagi ningú que no
accepti aquest sistema.

Quant al tema que aquí només fem plantejaments
purament polítics, jo el que li vull dir és que no crec que
sigui així, i que per descomptat jo personalment no tinc cap
intenció de fer-ho així. Jo si estic aquí és perquè vull
defensar els interessos dels ciutadans de Balears, i per tant
penso ajustar l'actuació meva en aquest govern en aquest
sentit, i no m'estimula cap altra actuació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Juaneda i Cabrisas.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Només vull agrair i
felicitar al conseller d'Economia i Hisenda per aquesta
compareixença, i dir-li que evidentment compta amb tot el
suport del Grup Popular per dur endavant totes aquestes
iniciatives i totes aquestes feines que porta a terme des de la
Conselleria. Nosaltres creim que tant en l'exposició inicial
que ha fet, com després en l'ocasió que ha tengut de replicar
als diferents grups ha deixat ben clar que des de la
Conselleria es fa una feina molt seriosa, molt rigorosa, i que
es du una línia plenament encertada i amb una eficàcia que
nosaltres valoram molt positivament, i per tant només -i
atesa l'hora també- volem reiterar-li que compta amb la
nostra més absoluta confiança, i l'animam que continuï en
aquesta línia perquè tindrà el suport del nostre grup. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies per la seva brevetat. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA
(Antoni Rami i Alós):

Moltes gràcies. Normalment s'hauria de fer més cas al
grup que més representa la societat balear que als grups que
tenen un nivell de representació menor, em refereixo al
nombre d'electors, i per tant m'hauria d'extendre en aclarir-li
els conceptes que haguessin pogut quedar no clars en el
sistema. Però en aquest cas consideram que els interessos
almenys d'aquests ciutadans de Balears, indiferentment dels
grups polític, és marxar com abans millor...

(Rialles)
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.., jo crec que podem donar per conclòs això, i donar-li
moltes gràcies, i dir-li que nosaltres també estem molt contents
del seu suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, abans d'aixecar la sessió. No vol continuar amb
el debat?  Em permetran que agraïm en nom de la Comissió la
compareixença del Sr. Conseller, els alts càrrecs que l'han
acompanyat, i a tots vostè per la seva paciència en aquesta
comissió molt especialment, i per la seva col•laboració.
S'aixeca la sessió.
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