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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem aquesta sessió
d'avui i demanaria en primer lloc si es produeixen substitucions.

EL SR. RAMON I JUAN:

Miquel Ramon substitueix Margalida Rosselló.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions.

I.1) Compareixença de l'Hble. Vicepresident i Conseller
d'Economia, Comerç i Indústria del Govern de les Illes
Balears, Sr. Pere Sampol i Mas, i del Sr. Director General
d'Economia, Sr. Antoni Monserrat i Moll.

L'ordre del dia de la sessió d'avui és la compareixença de
l'Hble. Sr. Pere Sampol i Mas, vicepresident i conseller
d'Economia, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears,
que també ve acompanyat per Il·lm. Sr. Antoni Monserrat i
Moll, director general d'Economia, a petició d'aquesta Comissió
no permanent de Balanç Fiscal de les Illes Balears. 

Per tant, en primer lloc donam la benvinguda al
vicepresident i també al director general i té la paraula Sr.
Sampol.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER D'ECONOMIA,
COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i
senyors diputats,  abans de comparèixer m'he llegit les
compareixences dels distints ponents que han passat per
aquesta comissió; algunes aportacions han estat
interessantíssimes i, per tant, evitaré repetir alguns dels
conceptes que ja s'han exposat en aquesta comissió, amb els
quals  estic d'acord. Tampoc no entraré a qüestionar les xifres
que fins ara s'han aportat pels distints  especialistes, sinó que
més bé m'agradaria fer algunes aportacions polítiques sobre les
conseqüències  d'una balança fiscal tan negativa com ja s'ha
demostrat en aquesta comissió.

Per tant, donaríem per bones les aproximacions que fins ara
s'han aportat en aquesta comissió, tant la del Sr. Miquel Àngel
Flaquer, que va estimar en uns 162.000 milions de pessetes la
balança fiscal negativa de les Illes Balears, tenint en compte
que el Sr. Flaquer va excloure el dèficit de la Seguretat Social,
fins a l'oscil·lació del Sr. Alenyà, segons la metodologia, entre
253.000 milions i 305.000 milions de pessetes, totes aquestes
dades referides a l'exercici de l'any 1998. Crec que estaria molt
en les estimacions que ja va fer el mateix govern de les Illes
Balears, al llarg de 1994 si no estic equivocat, que també ja va
fer unes estimacions de balança fiscal negativa per a les Illes
Balears entorn dels 200.000 milions anuals.

Únicament vull fer una observació, i és que, de tot el que he
llegit, fins ara únicament s'ha parlat de fluxes d'impostos i en
cap cas s'ha parlat de beneficis econòmics generats a Balears

i que no es reverteixen al territori; naturalment em referesc als
beneficis  generats per organismes autònoms de titularitat
estatal, com podria ser l'Aeroport de Palma o aeroports en
general, el ports de Balears, que generen un superàvit, uns
beneficis econòmics, a diferència de ports i aeroports que són
deficitaris, i ja no parlaré de beneficis d'activitats privades
perquè tampoc no és l'objecte d'aquesta comissió.

Efectivament i coincidint en la línia argumental, fins ara,
d'aquesta comissió, la balança fiscal seria la diferència entre els
tributs que paguen els ciutadans de les Illes Balears, ciutadans
i empreses de les Illes Balears, i allò que rebem en inversions i
serveis  per part de les distintes administracions públiques. En
el nostre cas jo faré abstracció de les transferències estatals a
ajuntaments i consells insulars. 

Les diferències es produeixen per desigualtats entre el
finançament autonòmic de les distintes comunitats autònomes,
el fons de compensació interterritorial, que beneficia les 10
comunitats autònomes més desfavorides, les inversions anuals
via pressuposts generals de l'Estat, la  despesa anual estatal a
cada comunitat autònoma en tot allò que es pugui territorialitzar
i, finalment, els fons estructurals de la Unió Europea.

Començaria per tant per analitzar l'actual sistema de
finançament autonòmic vigent, de l'any 1997 a l'any 2001.
Aquest és un tema de màxima actualitat, perquè precisament
estan a punt de començar les negociacions per al nou període
i, de fet, llegint les intervencions dels distints grups
parlamentaris  he observat que aquest era un dels temes que
preocupaven més a les senyores i als senyors diputats.

Jo d'entrada vull dir que qualsevol sistema de finançament
autonòmic és bo o dolent en funció dels resultats. Un sistema
que a priori  pot ser bo és dolent si al final de l'exercici no
representa una bona aportació de recursos per a les comunitats
autònomes, i, per tant, en aquests moments la pregunta de cara
a futures negociacions és si l'Estat vol posar més recursos
econòmics en mans de les comunitats autònomes o no. Jo crec
que aquesta és la pregunta clau independentment de si aquests
recursos vénen per una major participació de l'IRPF, imposts
especials, a l'IVA, etcètera. La pregunta és: l'Estat està disposat
a posar més recursos a les comunitats autònomes?

Amb l'anterior sistema, amb el sistema actual, més bé era  tot
el contrari. L'Estat no va estar disposat a perdre recursos; aquí
tenc el sistema de finançament actualment vigent i els llegiré
unes frases que són ben il·lustratives de quines eren les
intencions del Govern central. "La entrada en vigor del nuevo
modelo del sistema de financiación no puede significar una
reducción de los recursos presupuestarios de la Hacienda
central". És a dir, que no volia cedir recursos propis, i afegia:
"La atribución a las comunidades autónomas de un tramo del
IRPF, no va a suponer una pérdida neta de recursos para el
Estado". És a dir, que ja reconeixia a la introducció que aquí no
hi hauria un detriment de recursos propis cap a les comunitats
autònomes. Aleshores d'on sortien els recursos? És a dir, la
suposada millora del finançament de les comunitats autònomes,
d'on provenia? Llegim al mateix document; deia: "Eel
incremento de los recursos para las comunidades autónomas
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es factible a través de las siguientes vías: mejora de la gestión
autonómica, lucha contra el fraude fiscal, ejercicio por las
comunidades autónomas de sus facultades normativas en
materia tributaria", és a dir, que la millora del finançament
havia de venir de la participació de les comunitats autònomes
en millorar la gestió d'aquests tributs, en lluitar contra el frau
fiscal o en apujar els imposts en el tram transferit, una jugada
mestra per part del Govern de l'Estat: no renuncia als seus
ingressos i participa de la millora de la gestió que impulsaran
les comunitats autònomes per obtenir majors ingressos, amb la
particularitat que de cada 30 pessetes que s'incorporen a les
arques de les comunitats autònomes, via millora de la gestió o
via compromís contra el frau fiscal, per a cada 30, 70
repercuteixen al Govern de l'Estat, una jugada rodona per part
de l'Administració de l'Estat.

Així i tot, el sistema va introduir un aspecte positiu per a
Balears, que és la creació d'un fons de garantia. Les comunitats
autònomes que rebin amb aquest sistema un finançament per
càpita inferior al 90% de la mitjana rebran una compensació fins
arribar a aquest 90%, és a dir, per primera vegada, i jo reconec
que aquest és un tema positiu, s'introdueix una variable que
reconeix el finançament per càpita, i això és important en el cas
de les Illes Balears, de tal manera que si la recaptació no
funciona com està previst i no arribam al 90% de la mitjana,
l'Estat ens compensarà fins que el nostre finançament quedi
igual al 90% de la mitjana. En aquest moment jo no dispòs de
dades, i en tot cas el Conseller d'Hisenda, que crec que ha de
tancar aquest primer cicle, els podrà fer una primera estimació
d'allò que suposa el sistema per a les Illes Balears. Per tant, jo
no insistiré més en aquest tema i el Conseller d'Hisenda tendrà
més dades per aportar al respecte.

Entraria ara a comentar el que ha estat l'evolució dels
ingressos de les comunitats autònomes i de l'Estat en l'actual
quinquenni. El resultat però, fruit de l'esperit del model de
finançament autonòmic, és que els ingressos de les comunitats
autònomes han quedat bastant estancats, ho deia el mateix
document del sistema de finançament: "Las reformas
tributarias proyectadas para la presente legistatura
contemplan reducir la tributación con el IRPF", és a dir, que
al mateix temps que es feia descansar la millora del finançament
de les comunitats autònomes en l'impost sobre la renda de
persones  físiques, que en el document l'Administració de l'Estat
ja rep, ja advertia que faria unes reformes tributàries que
reduirien la tributació per l'impost de renda de persones físiques
i així ha estat, hem vist com s'han reduït especialment els trams
superiors de l'impost de renda per persones físiques i
naturalment això ha repercutit negativament en el 30% de l'IRPF
transferit a les comunitats autònomes.

No només això, sinó que l'Estat ha modificat la legislació
sobre tributs transferits, transmissions, actes jurídics
documentats, reduint els ingressos propis de les comunitats
autònomes, és a dir, si el nostre finançament descansava en un
tram de l'IRPF i sobretot l'impost de transmissions i actes
jurídics documentats i l'Administració de l'Estat unilateralment
modifica la legislació que dóna cobertura a aquests imposts i
provoca una reducció dels ingressos, és un acte de molta

generositat de l'Administració de l'Estat amb els contribuents,
però a costa dels ingressos de les comunitats autònomes. Ja es
pot ser generós amb els doblers dels altres.

Però, què ha passat paral·lelament amb els tributs estatals
en aquest mateix període?, és a dir, mentre els  ingressos de les
comunitats autònomes estaven pràcticament congelats o
evolucionant com a màxim d'acord amb l'augment del PIB, els
imposts que actualment són de titularitat exclusiva de
l'Administració de l'Estat s'han disparat fruit d'una bonança
econòmica; així tots els imposts que graven el consum, tant
imposts especials com l'IVA, han augmentat d'una manera
desproporcionada en comparació amb els tributs propis de les
comunitats autònomes. Per tant, no és de rebut el debat que
tenim en aquest moment. L'Administració de l'Estat culpa les
comunitats autònomes del dèficit públic que s'està produint,
perquè amb els majors ingressos l'Administració de l'Estat ha
pogut reduir el dèficit mentre que les comunitats autònomes no
han disposat d'aquests majors ingressos que tenia l'Estat en
aquest mateix període. Per tant, no és de rebut que en aquest
moment s'imposi el dèficit zero a les comunitats autònomes, que
no han tengut els  beneficis de què ha disposat l'Administració
de l'Estat.

Comentaria ara la participació en la despesa estatal, la
tercera qüestió de què els parlava, i un dèficit d'inversions
públiques, que ja és històric a les Illes Balears, en relació a la
mitjana d'altres comunitats autònomes. Crec que era el Sr.
Maluquer, que a la seva intervenció al·ludia a un estudi del Sr.
De Frutos, un economista, publicat fa uns anys, el qual
analitzava les inversions estatals per comunitats autònomes;
entre 1969 i 1988, les Balears tenien el dèficit major, que el Sr. De
Frutos va quantificar en 225.000 pessetes per habitant que
s'havien deixat d'invertir al nostre territori en relació a la mitjana;
volia dir que l'Administració de l'Estat devia a cadascun dels
habitants en aquest període aquestes 225.000 pessetes per no
haver invertit allò que seria la inversió lineal a totes les
comunitats autònomes.

Jo vaig tenir accés també, al mateix temps que vaig estudiar
aquest informe del Sr. De Frutos, a una altra font oficial de la
Direcció General de Planificació del Ministeri d'Economia i
Hisenda, que va calcular les inversions civils i estatals a
Balears, més o manco dins el mateix període, uns anys més tard,
concretament entre 1983 i 1990, va calcular que les inversions
estatals  a Balears en aquest període descendiren el 17%, mentre
que augmentava el 81% a nivell d'Estat. El resultat fou que en
aquest període 83-90, les Illes Balears reberen un 35% de la
mitjana estatal en inversions públiques en aquell període, un
35%. Aquesta constant s'ha mantengut en tots els pressuposts
generals  de l'Estat; jo cada any he anat analitzant la
territorialització de les inversions i amb major o menor mesura,
però fins ara cap any, les Illes Balears no han tengut una
inversió equivalent o superior a la mitjana, tots aquests anys,
és a dir, des de l'any 69 que analitza el Sr. De Frutos fins a
l'actualitat sempre els pressuposts generals de l'Estat han
invertit a les Illes Balears per sota de la mitjana. Ni tan sols els
anys en què es va construir l'Aeroport de Palma ens
equipararem a la inversió mitjana per comunitats autònomes.
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Això provoca un altre fet important: aquest dèficit acumulat
d'inversió pública té repercussions en la despesa corrent; la
construcció d'un hospital origina, després d'estar construït,
unes despeses de personal i manteniment; igualment la
construcció d'una línia ferroviària, la construcció d'un tren d'alta
velocitat, no només és aquella inversió pressupostada a un o
diversos exercicis, sinó que la inversió pública després genera
despesa pública, que no es produeix en la mateixa mesura en els
territoris allà on no s'ha fet la inversió pública.  Què vull dir amb
això? Que la manca continuada d'inversions públiques es
tradueix en una menor despesa pública que repercuteix
negativament sobre la qualitat dels serveis públics. Per tant,
aquí aquesta manca d'inversions sanitàries, aquesta manca
d'inversió històrica en educació, en transport públic, abans de
les transferències o fins i tot amb unes transferències mal
dotades, ha originat una manca de despesa pública en aquests
serveis bàsics. 

I arribats a aquest punt, crec que hauríem de fer unes
reflexions sobre la solidaritat interterritorial i faig una pregunta:
existeix cap justificació perquè els ciutadans de Balears rebin
una menor despesa pública, en sanitat, en educació, que els
altres ciutadans de les comunitats autònomes? El fet que les
Illes Balears siguem en conjunt més riques que qualsevol altra
comunitat autònoma, justifica que s'inverteixin menys recursos
per habitant en aquests serveis essencials? Jo intentaré
respondre amb una altra pregunta. Qui són els usuaris dels
serveis  públics? Qui ens trobam quan feim cua a urgències a
Son Dureta?, o quan anam a un centre d'EGB públic,
segurament hi trobam gent de tota condició econòmica, però
majoritàriament hi trobam les persones de menys poder
adquisitiu i això és molt important. Aleshores, per què una
família que té una renda de 100.000 pessetes, per posar un
exemple, rep de les administracions públiques menys recursos
econòmics a Balears que a una altra comunitat autònoma? Per
què una família que té el sou mínim interprofessional a les Illes
Balears rep menys serveis públics de les administracions que
Andalusia, Extremadura, qualsevol altra regió? Vull dir amb això
que aquest fals concepte de solidaritat perjudica especialment
les persones de menys poder adquisitiu de les Illes Balears.

Aleshores quina és la solució? La nostra proposta és allò
que es coneix com a anivellació de serveis: tots els ciutadans
han de rebre els mateixos recursos de les administracions
públiques, el mateix finançament per càpita a comunitats amb
les mateixes competències, els mateixos recursos econòmics per
habitant. La solidaritat és qui té més paga més, però tothom rep
igual. No és res més senzill que el finançament per població; per
ser més gràfic, és com si es troben dues persones i una du un
pa i l'altre no du res i decideixen ser solidaris i compartir aquest
pa, però en fan dues parts, una no la tallen per la meitat, fan una
part que són 3/4 parts i l'altra part que és 1/4 part i és el qui no
aporta res qui es menja el tros gros del pa i el qui aporta el pa
només se'n menja un quart. Si això es fa, bé, segurament la
persona que aporta tot el pa arribarà a patir fam, segurament no
es morirà de fam, però s'anirà debilitant progressivament i el
dubte està si al final serem útils a la persona que es menja la
major part del pa. Això  és el que passa en aquest moment amb
la distribució de recursos econòmics.

Per tant, el sistema més democràtic és una persona, un vot,
una pesseta o, si volen, un euro. Aquest seria el sistema més
democràtic. Encara més, encara més, els criteris haurien de ser
els  mateixos recursos per habitant, per a les mateixes
competències naturalment, i no només això, sinó que hauríem
de perseguir tenir en compte els usuaris del serveis. Què vull
dir amb això?, que hauríem de tenir en compte, per exemple
quan parlam del finançament de l'educació, els usuaris dels
serveis i tal vegada hauríem de tenir en compte els alumnes en
edat escolar; naturalment a les Illes Balears també ens
interessaria que es tengués en compte la població de fet i no de
dret, els usuaris dels serveis que els administracions públiques
han de mantenir, i aquí hem de tenir en compte que els usuaris
de molts d'aquests serveis són un 50% més de la població de
fet. La població turística o la població de treballadors de
temporada que estan uns mesos aquí, després se'n tornen a la
seva comunitat d'origen, però necessiten que projectem uns
centres educatius, que projectem uns centres sanitaris, unes
carreteres, unes depuradores, etcètera. Aleshores, a l'hora de
negociar un bon finançament autonòmic hem de reclamar els
mateixos recursos per habitant i tenir en compte els usuaris del
servei a l'hora de reclamar la inversió necessària.

Finalment em queda el capítol de la participació en els fons
estructurals de la Unió Europea. Amb l'entrada a la Unió
Europea s'incorpora un altre mecanisme de redistribució de
riquesa, els fons estructurals. Naturalment la distribució
d'aquests  recursos té unes conseqüències econòmiques. Es
distribueixen en funció del nivell de renda per càpita de les
regions; així, les regions declarades Objectiu 1, com saben són
les que no arriben al 75% de la mitjana de renda europea, les
regions Objectiu 1, deia, reben el 80% dels fons estructurals;
aleshores disposen de més capacitat d'inversió. Però el que em
preocupa aquí -i ho vull introduir perquè he vist que ningú no
ho feia però jo, com a Conseller d'Economia, Comerç i Indústria,
estic detectant el problema- és que això comença a tenir uns
efectes importants sobre l'economia, és a dir, els incentius
econòmics a l'agricultura o a les empreses dins les regions
Objectiu 1 situen les empreses o els productors agrícoles
d'altres regions no Objectiu 1 en una situació de desavantatge.
Jo crec que això pot tenir un explicació sobre la crisi de
l'agricultura que vivim a les Illes Balears, però suposa també
una amenaça per a altres sectors industrials, per exemple el
sector del Llevant peninsular, que és Objectiu 1; en aquest
moment suposa una competència importantíssima respecte al
sector del calçat de les Illes Balears mitjançant ajudes directes
a empreses, ajudes a la comercialització de productes, a
l'exportació, a la modernització, equipaments, investigació, és
a dir, que aquestes regions disposen d'uns recursos econòmics
importantíssims per afavorir les seves empreses i les situen en
una situació d'avantatge respecte a les nostres empreses. Per
exemple, per a les nostres empreses, per al Govern i per a la
Cambra de Comerç suposa un esforç importantíssim la
presència de les nostres empreses a fires internacionals;
aconseguim finançar un 25, un 30% de la despesa que suposa
anar a una fira internacional. Moltes empreses de regions
Objectiu 1 quasi m'atreviria a dir que fins i tot fan negoci anant
a fires internacionals, i no parlem ja de les subvencions que
tenen per a adquisició de maquinària, etcètera.
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Bé, aquest és un tema que hem de tenir molt present i que
dins els fòrums de debat hem de començar a introduir perquè a
la llarga això  suposarà un problema molt important, no ja per al
creixement del nostre sector industrial, sinó fins i tot per al seu
manteniment. No pot ser que les administracions públiques
afavoreixin d'una manera tan descarada uns sectors econòmics
en detriment dels mateixos sectors econòmics que estan situats
a altres territoris.

Com a conclusions, perquè hem quedat que seríem breus,
jo crec que hem d'exigir, tant al nou sistema de finançament com
als  pressuposts generals de l'Estat, més transparència, ha
d'existir una informació més verídica dels fluxes econòmics
entre comunitats autònomes i crec que la nostra pretensió, la
nostra exigència ha de ser conèixer què aporta cadascuna de les
comunitats autònomes, conèixer els fluxes econòmics entre
comunitats autònomes, quantificar i conèixer la solidaritat entre
comunitats autònomes. Un segon objectiu ha de ser equilibrar
la balança fiscal; jo coincidesc amb les anàlisis que han fet els
distints ponents que cap país del món pot suportar una balança
fiscal tant negativa, que significa un percentatge tan important
del seu producte interior brut.

Una tercera conclusió seria, a efectes de finançament, la
població com a norma democràtica, una persona un vot, una
pesseta o un euro. Aquest seria el criteri i tenir en compte els
usuaris dels serveis públics, no només la població de fet, sinó
també la població de dret, la població que utilitza els serveis
públics. Com ha de ser aquest model? Tornaria al principi de la
meva intervenció, el que ens interessa és el resultat final. La
pregunta és: Hi haurà més recursos per a les comunitats
autònomes? Independentment d'on vénen els recursos, crec
que ens interessa el resultat final. Naturalment que aquests
recursos haurien de venir de..., tendir cap al 50% de participació
a l'impost de renda de persones físiques i el 50% d'imposts a
societats, com tenen els landers a Alemanya, però crec que
també seria molt important per a la nostra economia, per a les
Illes Balears participar dels imposts que evolucionen amb el
consum. Això ens permetria també ajudar a finançar aquesta
part d’usuaris dels serveis que no són població de dret. Si
participàssim dels imposts que paguen tant els treballadors de
temporada com els  turistes, tendríem una ajuda per finançar els
serveis que demanden.

I això eren les reflexions que els volia fer. Com veuen, he
intentat no entrar en xifres perquè jo crec que els experts
independents poden tenir més credibilitat que el propi Govern,
si bé pens que en el futur ens hauríem de plantejar fer un estudi
seriós sobre aquest tema. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sampol, per la seva intervenció. Procedeix ara a
la formulació de preguntes o observacions dels diferents grups
parlamentaris. Procedirem en conjunt, i respondrà després de
forma global. Per tant, correspon al Grup Parlamentari Mixt, el
Sr. Nadal té la paraula.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc agrair la
compareixença del vicepresident, dir-li que la seva exposició no
només ens ha agradat, sinó que podríem dir que compartim la
majoria dels arguments, per no dir tots, dels que vostè ha
exposat aquí. Crec que a més són arguments que són obvis, el
que no entenem és com encara hi ha ciutadans en aquestes illes
que continuen defensant postures  diverses a la que vostè ens
ha manifestat aquí. Creim que no només de la seva exposició,
sinó de les altres persones que han passat per aquesta
comissió, ha quedat palès el dèficit d’inversions, el dèficit en la
balança fiscal que tenim des de fa ja molts d’anys en aquestes
illes vers l’Estat espanyol.

I aprofitant que el tenim aquí, aprofitant la seva presència,
a Unió Mallorquina ens agradaria saber si el Govern té previst
fer qualque tipus d’iniciatives per intentar millorar aquest dèficit
de finançació, aquesta mala finançació pel sistema de
finançació, si ha previst qualque estratègia de cara a la
negociació, ara propera, i si la té prevista i no la pot explicar,
perquè pensa que és millor no explicar-la, doncs que ens ho
digui, però ens sentiríem més tranquils de saber que el Govern
de les Illes, aquest govern a què nosaltres donam suport des
d’aquest parlament té en compte el tema, i té previst fer
iniciatives en aquest sentit, per aconseguir millorar aquesta
finançació, aquest dèficit que tenim des de fa molts d’anys.

Ens agradaria saber, després d’escoltar la seva exposició
sobre l’evolució dels ingressos de les comunitats autònomes
i l’Estat, vista, com vostè ha ressaltat, la intenció del Govern,
que ja plasmava en el sistema de finançament en el seu dia, que
anassin disminuint els imposts directes, i especialment l’IRPF,
i en canvi anassin pujant els indirectes, i crec que és obvi que
tothom veu el gran increment que estan sofrint, a veure quina
opinió li mereix la iniciativa d’Unió Mallorquina de la gestió
d’una part de l’IVA turístic, o de l’IVA en general d’aquesta
comunitat, i un poc lligat amb la idea que vostè també ha
manifestat de la població de fet: aquí hi ha molta gent que ve,
que consumeix, que gasta un IVA, que al final el cent per cent
d’aquest IVA acaba anant a l’Estat central, superant en molt la
nostra quota de solidaritat.

Ens agradaria dir-li que compartim absolutament la seva
opinió, el seu criteri que aquí ha manifestat sobre la solidaritat
interterritorial, el dèficit d’inversions en tema de sanitat, en tema
d’educació, dèficit que arrossegam des de fa tant de temps en
aquestes  illes, per ventura ara no l’hauríem de patir si no
s’hagués produït aquesta gran injustícia amb la balança fiscal,
si les inversions s’haguessin fet en matèria de carreteres, en
matèria d’hospitals, de sanitat, en matèria d’escoles, no
s’haguessin produït des de fa tants d’anys, ara no ens hauríem
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de veure obligats a haver de manllevar dels recursos que tenim
i dedicar-los a aquestes importants àrees.

Compartim també el seu criteri o la seva opinió sobre la
població de fet. Pensam que aquí, com no, en una comunitat
turística com la nostra, que la població en determinats períodes
de l’any, com és l’estiu, es dispara, que aquí utilitzen les
nostres carreteres, els nostres hospitals, es beuen la nostra
aigua, utilitzen o ens veim obligats a posar més depuradores
perquè hi ha un consum més important del territori, i la meva
reflexió seria si no seria d’aquesta, si bé a Unió Mallorquina no
ens agrada posar nous impostos, si no acabarem obligats a
posar noves mesures impositives en aquesta comunitat
autònoma, que al final perjudicaran segurament els nostres
ciutadans, perquè d’una forma directa o indirecta es veuran
obligats a haver de suportar aquesta major pressió fiscal
comparada amb altres ciutadans del mateix estat, si això no
acabarà sent un perjudici per als nostres ciutadans, els
ciutadans d’aquestes illes; ens agradaria també saber la seva
opinió.

Vostè ha anunciat que en el futur per ventura s’hauria de
plantejar fer un estudi més seriós en el tema de la balança fiscal,
si el Govern d’aquestes illes té previst fer aquest estudi.
Nosaltres, des d’Unió Mallorquina pensam que seria molt
interessant, però molt interessant, poder tenir dades com més
fiables millor, comparatives de tot l’Estat espanyol, de quina és
la balança fiscal de cadascuna de les comunitats autònomes, i
això per ventura ens pot ajudar, si poguéssim aconseguir
aquestes  dades, de cara a una negociació. Pensam, o volem
creure, volem pensar que el Govern de l’Estat no serà insensible
quan vegi dades objectives dels dèficits que tenen
determinades comunitats i de l’excés que tenen altres, de cara
a la negociació d’un nou sistema fiscal. Per això ens agradaria
saber si té previst fer aquest estudi. I, com vostè ha dit, el més
important, i nosaltres ho compartim, del sistema de finançació
de les comunitats autònomes no és el sistema sinó que són els
resultats; si es té prevista qualque iniciativa o si es té prevista
qualque millora en aquest sistema, o si pel contrari hem de ser
pessimistes i creure que continuarem amb aquest sistema, o per
ventura empitjorarem. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
i Ecologista té la paraula el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i moltes gràcies per la
compareixença i la claredat de les informacions que aquí s’han
donat, i les opinions; i també per la manera d’enfocar-ho quan
s’ha començat, que m’agradaria remarcar-ho i insistir una mica;
perquè és bo que vegem que a la nostra comunitat hi ha un
dèficit de balança fiscal, hi ha un dèficit històric
d’infraestructures, però que és tot el sistema, totes les
comunitats autònomes que no han tengut globalment un
finançament correcte. Ha set molt aclaridor que es llegís aquí
del sistema de finançament actual el fet que l’Estat no està
disposat a perdre recursos, que les comunitats autònomes

manegin globalment un percentatge més important dels
recursos del conjunt del país, perquè jo crec que possiblement
sigui mal d’entendre per a algunes comunitats el fet que des de
la nostra es faci molta insistència en el dèficit de la balança
fiscal si no qüestionam globalment el sistema de finançament.

En aquest sentit jo crec que ha set oportuna i interessant
aquesta reflexió que s’ha fet; reflexió que jo voldria afegir-hi
alguns comentaris  i alguna preocupació, i a veure si estarien
d’acord amb aquesta preocupació meva: Jo record també que
si el tema, tal vegada no és bo que anem amb una proposta
tancada, si el tema del finançament pot anar per moltes vies, i el
més bo efectivament és el que doni millors resultats, però jo
observ una espècie de neocentralisme, que és la preocupació
que li volia manifestar, que em fa pensar que les negociacions
pel nou model de finançament segurament no seran fàcils, i que
segurament serà molt difícil que el Govern central estigui
disposat a traslladar, fer transferències de recursos en principi
al conjunt de les comunitats autònomes, i llavors hauríem de
veure com aquestes arriben en la justa mesura a cadascuna de
les comunitats autònomes. I a mi hi ha una cosa que em
sorprèn, i és que a vegades es diu que si tals o quals recursos,
o tals o quals competències ja són de les comunitats
autònomes, però en qüestions que se suposa que tenim
competències resulta que els recursos qui de veritat els té és el
Govern central, i que llavors els pot utilitzar a la nostra
comunitat autònoma en funció dels seus interessos.

Resulta curiós que la competència en carreteres se suposa
que és nostra, però qui realment té capacitat de fer inversions,
o qui té una capacitat molt important per fer inversions és
l’Estat central; o altres coses, en agricultura hi ha competències
de la comunitat, però l’Estat manté una capacitat
importantíssima, una capacitat econòmica en aquest sector;  o
en inversions en medi ambient, qüestions que en principi ja són
competència de la comunitat autònoma, però resulta que bona
part dels recursos estan a l’Estat, i jo crec que és una qüestió
que no és lògica, i que hauríem d’anar en aquestes dues vies:
per una banda que el conjunt de les comunitats autònomes
realment disposin de capacitat econòmica suficient per atendre
les seves competències, i que l’Estat central tengués els
recursos necessaris pel que puguin ser qüestions comunes per
al conjunt del país, però no més, que jo crec que avui en dia en
té bastants més d’aquestes.

D’acord amb el que vostè ha dit, que seria bo que
tenguéssim participació en els impostos que van sobre el
consum, i fer-li un comentari: en el seu moment hi havia una
proposta que havia de resoldre tots els problemes de la nostra
comunitat amb una participació en els impostos sobre
carburants, i avui en dia, que els ingressos de l’Estat en aquest
concepte, degut a l’augment de preus, han augmentat molt, no
sé si encara hi ha algú que defensi aquesta possibilitat, o troba
arguments perquè puguin arribar a la nostra comunitats més
recursos, ja que l’Estat sí que n’ingressa més en aquest sentit.
I em sembla molt important que siga quin siga el resultat final
de les negociacions, el nou sistema de finançament, aquest
concepte que vostè ha dit de anivellació de serveis, que una
persona -i comptam totes les persones que en són usuaris, no
només els habitants- tengui el mateix cost si és aquí que a una
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altra comunitat. Pot haver-hi altres consideracions que en
determinats serveis facin que en una comunitat siguin un poc
més cars a l’altra, però que bàsicament hi hagués el mateix
finançament pel mateix servei a totes les comunitats.

I una última reflexió: vostè deia al principi que normalment
no es consideren els ingressos que hi ha per ports i aeroports.
Jo la consideració que volia fer és que és realment que pareix
ser que les úniques infraestructures que l’Estat no té problemes
en millorar i en fer grans infraestructures, de vegades per
damunt de les necessitats, siguin precisament aquestes
d’aeroports i ports, que són les que donen beneficis al propi
Estat, i que en canvi sia tan difícil obtenir la construcció de la
infraestructura necessària en aspectes com l’educació o la
sanitat. Res més, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ramon. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. No crec que sorprengui a cap dels
diputats si exprés la meva completa aquiescència amb allò que
ha expressat el vicepresident, perquè realment és un debat que
hem obert fa anys a dins el nostre grup parlamentari, i a on
realment hem pogut constatar en totes les intervencions que hi
ha hagut en aquesta comissió com realment es va donant la raó
a unes tesis que demostren i constaten quina és la situació de
greuge que s’està produint a les Illes Balears respecte del seu
finançament. 

Com s’ha anat apuntant, i jo crec que és claríssim que el
tema d’autonomia o heteronomia, no basta tenir competències,
sinó que convé tenir doblers, perquè si no, el menjar és pa
eixut, realment és poc atractiu si no hi podem posar un poc de
companatge, i la veritat és que en aquests moments hi ha
bastant heteronomia, no només en les competències que no
s’han cedit, sinó sobretot en allò de poder exercir-les amb
dignitat si no es té un finançament adequat.

Per part del nostre grup, ja dic, recolzar aquest finançament
per càpita, sobretot com a filosofia, evidentment amb les
correccions que s’hi hagin de fer, i en canvi constatar que no
només ha tengut poca influència en el model actual, sinó que
fins i tot en aquells elements en què hi té, s’actualitzen poc.
Pensem que el quinquenni darrer s’ha basat en dades de
població de l’any 88, quan en realitat a les Illes Balears hi ha un
augment continu de població, i a d’altres bandes no tant. La
veritat és que si aquestes dades, només que es mantenguessin
actualitzades, ja haurien tengut conseqüències en pessetes al
nostre finançament. De la mateixa manera s’ha apuntat aquesta
variable de la població flotant, de la població usuària o resident
però no empadronada o no població de dret, i que és important
tenir-la present a les Illes Balears.

I després, si hi hagués alguna mena de correcció per
territoris, cosa que sembla raonable dins un estat federal,
realment a qui ha de tenir en compte sempre són les comunitats

autònomes, no com políticament, amb la representació en
aquest moment a Congrés o Senat, que són les províncies, i en
el cas nostre és evident que un element territorial que s’ha de
tenir present, i que per ventura hauria de corregir aquest
element és la insularitat, aquesta insularitat recollida ja en dret
positiu amb la Llei de règim especial, però que realment hem
vist que no ha tengut conseqüències econòmiques, o en tot cas
també li demanam que les valori, d’ençà que ha entrat en vigor
aquesta llei, si hi ha hagut un repunt important del que era el
finançament de les Illes Balears per part de l’Estat. Creim que
no, i que realment l’Estat sí que ha tengut un augment
d’entrades, i que se n’aprofita de l’esforç de les comunitats
autònomes, i fins i tot jo diria que l’esforç de despesa que estan
fent els ens locals i els governs autonòmics està fent de mur de
contenció de les demandes dels ciutadans, que d’alguna
manera fan alenar més tranquil l’Estat, que no es troba amb una
reivindicació en primera línia, i que li permet reduir el dèficit, i
fins i tot alegries en determinats tipus d’inversions.

Apuntar-me per acabar només a la sol·licitud de veure si fos
el Govern que podria encomanar aquest estudi, si aquest estudi
sobre balança fiscal molt millor que es pogués fer entre diverses
comunitats, o que fos amb mètodes com a mínim homologables
perquè pogués tenir un efecte important dins una negociació;
i a nosaltres ens interessaria molt un element concret, i és -fins
i tot si ja el tenen calculat, molt millor si el pogués apuntar, i si
no, estudiar-lo- què ens pertocaria amb un règim de concert
econòmic. Això ja està inventat, per tant no importaria canviar
el sistema, està publicat, se sap com es calcula, i seria
interessant saber si a tot l’Estat -i nosaltres ens preocupam per
les Illes Balears, però ja ens va bé una visió de caràcter general-
s’aplicàs el que s’aplica avui com a concert econòmic, si ens
sortirien els números. Nosaltres creim que és bo; per tant, com
que l’Estat té dos models, es tractaria de fer més gran un i fer
desaparèixer l’altre, i nosaltres pensam que el bo és el del
concert econòmic, i el que hauria de desaparèixer és el de la
LOFCA. 

En qualsevol cas, jo crec que aquesta comissió no
permanent, ara que ja està en les seves darreres empentes, com
a mínim si hi ha d’haver en aquesta primera tongada, crec que
serà molt important veure si podem constatar tots junts la
situació en què ens trobam, per poder reivindicar des d’una
unió de totes  les forces polítiques del país, i no tornem a caure
en una cosa que ha estat habitual desgraciadament en l’història
política de les Illes Balears, fins i tot després de l’autonomia,
que és que ens autodonem la culpa a nosaltres mateixos
d’aquesta situació, que no sabem negociar, que no se sap anar
a Madrid, etcètera. Ni amb uns ni amb els altres, jo confii que
aquesta comissió al final hagi servit per constatar tots plegats
quina és la situació i fer pinya a l’hora de redreçar-la. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el diputat Sr. Marí.
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EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. També al Sr. Vicepresident la seva
presència aquí al Parlament, i l’exposició que ens ha fet, i les
reflexions que han quedat aquí damunt la taula, que estic segur
que al final d’aquesta comissió, que és el que pretén, tendran
una extrema vàlua per tal que això pugui ser recollit, totes
aquestes  qüestions, i tengui els fruits que tots esperam, com bé
ha dit el Sr. Alorda al final de la seva exposició.

El que sí ha quedat constatat després, al llarg de totes les
compareixences que hi ha hagut en aquesta comissió, és que en
aquesta comunitat tenim un dèficit  fiscal important, i que som
una comunitat solidària amb altres comunitats, i això nosaltres
pensam que no seria dolent, sempre que les nostres necessitats
estiguessin cobertes, cosa que tots sabem que no és així.

Quant al règim especial, vostè no ho havia dit, el Sr. Alorda
n’ha fet referència, a nosaltres ens agradaria saber quina
repercussió això tendria per corregir aquest dèficit en cas que
s’hagués posat en marxa, cosa que tampoc no ha set, i que
nosaltres pensam que si s’hagués posat amb totes les seves
comissions que hi havia previstes, i les ajudes i els doblers que
s’havien d’invertir en aqueixa illa, fruit d’aqueixa insularitat que
tenim, doncs hauria tal vegada pogut ajudar una mica a pal·liar
aquest dèficit que patim les nostres illes.

Pensam que ens queda una tasca important en la futura
negociació, i esperam que tengui els resultats que tots desitjam,
i que a partir del 2001, que aquesta finançació sia la que
realment ha de ser, i no la que patim en aquests moments. I
esperam que des de l’Estat no vulguin solapar, una vegada que
no s’ha desenvolupat el règim especial, no vulguin solapar
aquest règim especial amb aquesta futura finançació de la
nostra comunitat autònoma. Evidentment vostè ha fet una
pregunta i després se l’ha contestat, no és just que els
ciutadans de la nostra comunitat autònoma rebin menys
recursos pels mateixos serveis que els d’altres comunitats
autònomes. Crec que això no és just, i a això hi va afegit que
des de l’Estat espanyol no es té en compte tota la població -
com bé s’ha dit aquí- flotant que tenim a les nostres illes.

Per tant, jo no tenc res més a dir, més que esperam que els
resultats que tengui aquesta comissió, el que sortirà d’aquest
informe que haurem de fer, doncs serveixi també per fer la
pressió necessària perquè des de fora d’aquí, des de Madrid,
entenguin quina és la nostra problemàtica. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
el diputat Sr. Jaén Palacios.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Yo creo que hay unas
reflexiones interesantes que ha hecho el Sr. Vicepresidente, a
quien agradecemos su comparecencia en la comisión, y también
aportaciones que han hecho otros portavoces en esta
comparecencia.

Hay efectivamente -creo que lo señalaba el portavoz del
Grupo Mixto- perspectivas diferentes en este asunto, no podía
ser de otra manera, aquí podemos recordar que ante las cosas
-y ya lo decía Ortega en su Teoría del perspectivismo - hay
infinitas posturas, infinitas perspectivas para abordar las cosas,
y en consecuencia en estos temas las dificultades vienen
fundamentalmente de parte de los otros, Sartre decía “ L’infer,
ces sont les autres”, efectivamente, porque en un tema que
diecisiete comunidades han de ponerse de acuerdo no es fácil,
y los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera
cuestan muchísimo, que por cierto el último acuerdo de
financiación fue el que tuvo muchísimo más apoyo que en años
anteriores, en quinquenios anteriores.

Hay también una cuestión que ha planteado el portavoz del
Grupo Parlamentario Mixto, el tema de ese estudio digamos de
carácter nacional, si me permiten la expresión, o del Estado, si
es que les gusta más el término ese. Cuando estudiábamos
estadística, antes de que las Texas Instruments saliesen al
mercado, hacíamos los valores centrales estadísticos con unas
tablas, y calculábamos valores menos la media para hacer las
desviaciones de cada valor respecto a la media; y cuando
sumábamos esas diferencias, abajo daba cero, porque si no te
daba cero te habías equivocado al restar. Pues bien, a mi me
gustaría que se pusiese el Estado por una parte, porque al
Estado la suma de las balanzas por un lado, deficitarias, y las
otras que tienen superávit, le tiene que dar cero. Hay
comunidades autónomas que son deficitarias y otras que son
excedentarias. Esa suma tiene que dar cero. A mi me gustaría
mucho ver 17 comunidades, cada una con su estudio, que lo
plantease allá para ver si sumando aquello daba cero. Claro, yo
creo que el problema está ahí, pero todos hemos de recordar
que el principio ese es que ha de dar cero; sigma de
desviaciones igual a cero. Por tanto, yo creo que ese estudio
que el Sr. Nadal apunta es fundamental, es muy importante, lo
que pasa es que si lo hacemos nosotros, no sé qué criterio de
validez va a tener respecto a otras comunidades, porque a la
hora de pedir todo el mundo es pobre, desgraciadamente.

Yo creo, por tanto, que partiendo de ese principio, de que
la suma de la balanza fiscal ha de ser cero, pues yo creo que el
Estado (...) estaría conforme en la elaboración de ese estudio,
lo que hace falta antes es que cada comunidad realmente, en un
tema tan complicado, donde los criterios incluso son diferentes,
y donde en esta misma comunidad todos los comparecientes,
ninguno ha expresado, porque no se puede expresar ni en un
intervalo de pesetas, por decirlo de alguna manera, con
precisión cuál es el déficit, pues imagínense ustedes que pase
a otras comunidades.

Dicho esto, yo creo que el sistema de financiación de las
comunidades autónomas está expresado en una ley, que tiene
rango orgánico; por tanto, una aprobación de esa ley requiere
una voluntad muy mayoritaria en las Cortes Generales, y ése es
el que hay. El Sr. Vicepresidente apuntaba al principio de una
persona, un voto, una peseta. Bueno, de momento una
persona, un voto, eso es mentira, ¿verdad?, porque luego viene
la rebaja de la Ley electoral, y eso queda en nada, porque un
diputado por Soria sale con 20.000 y pico de votos, y uno de
Madrid sale por 180.000. Es decir, que todos estamos de
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acuerdo al principio, muy bien, son grandes principios, los
liberales los hemos defendido siempre, pero claro, a la hora de
traducir los votos en escaños, ahí viene la rebaja. Y claro, se
puede actuar en solidaridad de dos maneras, por el
procedimiento, si ustedes me permiten, de Robin Hood, que
robaba a los ricos para dárselo a los pobres, o por el
procedimiento del alguacil de Nottingham, que robaba a los
pobres para dárselo a los ricos. Yo creo que en realidad
estamos más de acuerdo con Robin Hood, pero la Ley electoral,
por ejemplo, actúa con el segundo modelo, el de Nottingham,
y no el primero.

Y en esta cuestión, todos estamos también de acuerdo que
esta solidaridad, que es un tema de carácter constitucional,
todos tenemos que compartir, pero que seguramente es muy
difícil cuantificar eso. Yo creo que hay otros criterios en la
LOFCA, que usted bien conoce, y que no solamente es ése, el
de la población, está el territorio, porque ahora está de moda
“Teruel existe”, pues yo creo que si a Teruel o a otras
comunidades se les aplicara el criterio de población, con una
población que incluso es difícil, porque nadie está de acuerdo,
Andalucía siempre está protestando, que recuerde yo ahora,
por muchas cosas que he leído, por el tema de la población; y
aquí parece que nadie pierde y todos ganan. Pues ahí pasa
igual, la suma de los movimientos migratorios internos en
España, de una comunidad a otra, tiene que dar cero, porque
los que se van a un sitio causan baja, y los que se van a otro
sitio causan alta; y en estas cuestiones cuando se fija el criterio
de población yo creo que siempre es aproximado. Comparto,
evidentemente, que esta comunidad tiene una población de
hecho, que eso demanda muchos más servicios, y que por eso
no está, siempre lo hemos defendido, pero no somos nosotros,
el infierno, repito, son los demás, y eso es un criterio, como
otros muchos, que se pone en la mesa para negociar, que yo
creo que en el futuro habrá que llegar a acuerdos, como en
otras muchas cosas.

El modelo de financiación a nuestro juicio -lo hemos dicho
también- no puede ser que el Estado recaude y que las
comunidades gasten. Eso no puede ser. El Estado no puede
sólo recaudar y las comunidades a gastar, es un modelo de
corresponsabilidad fiscal y que en eso se tiene que ir
avanzando, y el que quiera poner impuestos, pues bueno, está
la voluntad de poner impuestos, que aquí ya se ha definido
como un acto de soberanía nacional. Pues bien, pues luego
después que responda ante los votantes de esas cosas.

Yo creo, y otras muchas cuestiones, que en estos temas
estamos hablando y hablamos por hablar, porque estamos
sujetos -repito- a una ley orgánica y estamos sujetos después
a unos criterios dónde se negociará en el futuro, el próximo año
se empezará a negociar, si mal no voy equivocado, y veremos
a ver esa negociación cómo va. Nosotros estaremos porque
esta comunidad pueda mejorar su financiación, ¡sólo faltaría!,
creo que es la obligación de todos los que estamos en esta
comunidad que esta comunidad mejore su financiación.

Y vistas estas cuestiones, otras que se han planteado de
fondos estructurales, pues bueno, los criterios son los que son.
Estamos asistiendo también a comunidades limítrofes; yo he

podido vivirlo porque me lo han contado, por ejemplo lo que ha
pasado en concreto -que recuerde ahora- en La Rioja con
respecto del País Vasco, de los incentivos fiscales del País
Vasco; pues hace muchos años, muchos años, que hay esas
quejas, como pasa también en otros ayuntamientos, dónde hay
flotas de automóviles grandísimas y ponen el impuesto de
vehículo de tracción mecánica u otras cosas, el IBI para la
empresa o tal, lo ponen con unos determinados índices para
que los coches..., y eso pasa en algunos municipios que yo
conozco, por ejemplo de Menorca, dónde los coches de alquiler
de un año para otro cambian de municipio. Pues bueno, pues
eso también se llama una especie de competencia fiscal de
tamaño reducido.

Yo creo también que la (...) de la Unión Europea, que hacia
eso se ha de caminar, se quiera o no se quiera, va a introducir
y va a prohibir, porque yo estoy también de acuerdo con el
vicepresidente en que (...) esa competencia, de que
indirectamente se ayude..., está prohibido, por cierto,
subvencionar para estas cuestiones a unos empresarios en
detrimento de otros que están en la misma actividad, que tienen
muchas más dificultades por el carácter de insularidad y que sin
embargo se sigue haciendo.

Yo, respecto a los fondos estructurales diré que muy bien,
bueno, que no somos Objetivo 1 porque no lo podemos ser,
seguramente gracias a Dios, yo no sé, porque claro, aquí hay
que plantearse si queremos tener una renta con menos del 75%
de la media europea o tenemos el 90 o el 90 y pico, si mal no
recuerdo, y por tanto yo creo que, en fin, que estas cuestiones
son temas de criterios de la Unión Europea que es muy difícil
poder cambiar. Hemos tenido Objetivo 2 durante unos años, e
incluso algunos programas del fondo del 5B que han sido
interesantes, y bueno, lo que se pueda arrancar en este aspecto
también contaran con nuestro apoyo.

Pero yo concluyo ya estas..., reflexiones, diría yo, en voz
alta, dejando a parte el gasto público de sanidad y educación
sobre el cual, seguramente, en educación algún día si hay un
documento de interés podríamos debatir, porque tampoco
estamos por oponernos a las cosas por oponernos, pero la
verdad es que todavía estamos esperando que se presente aquí
ese documento, en el Parlamento, un documento consistente
para ir a Madrid y decir nosotros que es lo que pensamos
respecto a esta financiación.

Y acabo con unas preguntas. Yo le pediría, Sr.
Vicepresidente, si cree que el modelo de financiación autónomo
actual respecto al que había antaño, donde se ha incrementado
la participación en el IRPF, con todas las cuestiones que ha
habido aquí, porque aquí la recaudación por IRPF no ha bajado,
ha bajado en otros sitios pero aquí nos ha ido bastante bien; es
decir, en otros sitios, claro, efectivamente, uno juega digamos,
si me permiten la expresión, -entrecomillado el juega- a un
modelo que te parece que va a ir bien, porque nadie va a firmar
un modelo que piense que va a ir en contra de él, esta es la
verdad, y aquí este sistema, yo creo, de participación en el IRPF
el incremento y tal, y la facultad normativa de la cual hemos
hecho gala en algún momento, pues yo creo que eso ha sido
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bueno para esta comunidad. Entonces, si, comparando con los
modelos pasados, si ha sido mejor o peor.

Respecto al futuro modelo de financiación, pues también se
han dicho muchas cosas. Bien, nosotros ya hemos expresado
nuestra opinión a través de los medios de comunicación, que
si cree, por ejemplo, que esa participación de los impuestos
indirectos podría beneficiar a Baleares. Yo creo que sí, que por
lo que se ha deducido..., pero en fin, vamos, quiero que
expresamente conteste la pregunta.

Y luego si las inversiones en los presupuestos generales del
Estado han ido aumentando a lo largo de los años o no. Aquí
recordamos épocas... y no es por referirnos al pasado porque
el pasado pasado está, pero convencer al Sr. Borrell, por
ejemplo, antaño ministro de Obras Públicas, de que
quedábamos fuera de las carreteras de interés general, del Plan
general de carreteras, que por aquí no había carreteras que
uniesen dos comunidades autónomas, pues fue bastante difícil,
yo aún lo recuerdo. (...) 5.000 millones de pesetas, o 3.500, no
recuerdo ahora la cantidad, pero nos costó muchísimo. Yo creo,
por tanto, que..., contesteme esta pregunta, a ver si vamos
progresando o si vamos hacia atrás. Nuestra opinión es que
esto va un poco a mejor. 

Esperemos también que por primera vez en la historia se
recoge una ley que desarrolla la Constitución, el artículo ciento
y pico de la Constitución, el régimen especial de Baleares, y
bueno, esto no es una cuestión de un año ni de dos años;
hemos esperado mucho tiempo, ha sido un proyecto iniciado
por el Partido Popular, aprobado con reticencias en el Senado
por el Partido Popular porque el Partido Socialista hasta la
última hora le costó, casi tuvimos que mandar a los ujieres para
que recogiesen a los socialistas y votasen a favor, pero la
verdad es que tengo que decir que esto tiene su tiempo. Creo
que vamos lentos, efectivamente, pero algún paso se ha dado
ya. El primero que se dio fue el descuento en el transporte
aéreo, que estamos equiparados a Canarias. Queda mucho; el
tema de las becas también; queda mucho, efectivamente, y
también nos tendrán a nosotros al lado del Gobierno para que
este régimen especial de las Islas Baleares pues realmente sea
eso, dentro de las limitaciones que tiene este régimen pues el
mejor posible y que sirva para paliar las circunstancias de ser
islas y las circunstancias que dificultan esa competitividad de
nuestros empresarios.

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Muchas gracias, Sr.
Vicepresidente.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula el
vicepresident Sr. Sampol.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER D’ECONOMIA,
COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, com en anteriors
ocasions veig que el futur sistema de finançament és el tema
que preocupa més a les senyores i als senyors diputats, com no

ha de ser d’altra manera perquè estam a punt d’iniciar les
negociacions.

S’han plantejat, per tant, per part del Sr. Nadal si tenim una
estratègia de negociació, i altres diputats també hi han fet
referència. Bé, jo crec que en aquest moment hi ha una
coincidència d’interessos en molts d’aspectes, fins i tot hem
vist com el model de Catalunya, el model del País Valencià, són
molt coincidents amb el model que defensen les Illes Balears. El
que passa és que tornam al bessó de la qüestió, i és que si
l’Estat no posa recursos econòmics, aleshores dins el Consell
de política fiscal i financera els aliats es convertiran en enemics,
perquè el que no pot ser és pretendre que es posin d’acord 17
comunitats autònomes i que la millora del finançament d’uns
suposi un detriment del finançament dels altres, i aquesta pareix
que és l’estratègia de l’Administració de l’Estat. Si no hi ha una
millora de recursos, aleshores es convertirà en una lluita per
repartir-se els mateixos recursos i es rompran les possibles
aliances que a priori puguin existir. 

Aleshores, quin perill veig, o quin perill veim al sistema?
Que en conjunt el sistema no millora quant al resultat final, tot
i que es poden introduir altres imposts dins el sistema de
finançament de les comunitats autònomes, i que algunes
comunitats autònomes rebin unes compensacions via conveni
per similitud política o via negociacions bilaterals, i aleshores
aquest seria un mal sistema, seria un sistema desigual, seria un
sistema injust. I això ja està passant. Veim algunes comunitats
autònomes que ja han firmat convenis per inversions en matèria
d’educació i les Illes Balears no, tot i que crec que ha justificat
d’una manera contundent la necessitat de més finançament,
amb un ventall de variables comparatives, que el Sr. Jaén en un
recent debat parlamentari fins i tot va voler ridiculitzar, i
simplement la intenció d’aquest estudi rigorós és demostrar
com, agafant qualsevol sistema comparatiu -per número
d’alumnes, per número de professors, per habitants, per
població d’aquesta terra, per producte interior brut, etc.- amb
qualsevol de les variables que agafem sempre el sistema
milloraria, comparant-nos amb la resta de comunitats
autònomes.

Aleshores, quina seria l’estratègia? Una estratègia conjunta
de totes les comunitats autònomes, independentment dels
colors polítics, que participassin d’aquesta situació de majors
ingressos que ha ocasionat aquesta bonança econòmica i,
naturalment, estic totalment d’acord, i ja ho he dit a la primera
intervenció, en el fet que una de les millores del sistema, que
d’altra banda podria resoldre aquesta variable de tenir en
compte els usuaris dels serveis, seria la participació sobre
l’IVA, sigui turístic o sigui l’IVA general. Aleshores crec que
aquesta serà una de les reivindicacions que es plantejaran i que
a priori hi ha bastant de consens, independentment dels colors
polítics que plantegin la discussió en aquest moment.

Llavors hi ha una altra qüestió. El dèficit d’inversions, el
dèficit històric d’inversions ha de condicionar els traspassos de
competències. En aquest moment, que es comença a debatre la
transferència d’Insalud, és evident que no podem fer abstracció
de tots aquests anys que hem tengut un finançament deficitari
de la sanitat pública. En aquest moment hi ha un dèficit de llits
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d’hospital i qualsevol valoració d’aquestes competències ha de
tenir en compte les inversions necessàries per ser com els
altres, per equiparar-nos a la mitjana, i la despesa que originaran
aquestes  inversions, perquè si no ens passarà el que ens ha
passat amb  educació, que no es té en compte un dèficit històric
d’inversions, no es té en compte -això  tal vegada és més difícil
de preveure, llavors en parlarem un moment, també- l’augment
de la població escolar, que ha crescut d’una manera exagerada
en comparació amb la segona comunitat autònoma que més ha
crescut, i això ara ens obliga a fer unes inversions públiques,
però també aquestes inversions públiques condicionen els
pressuposts  generals de la comunitat autònoma i la despesa
corrent d’educació, perquè les aules s’omplen no només
d’alumnes, sinó també de professors i de material escolar, i es
consumeix electricitat, i aigua, i etc., i s’han de mantenir.
Aleshores aquesta és una qüestió molt complexa.

Que aquesta situació ens durà a la necessitat de noves
figures impositives? Jo crec que és un poc aquest debat que hi
ha ara amb l’ecotaxa o..., i que el conseller d’Hisenda definia
com un acte de sobirania nacional, i segons com ho agafàssim
ho podríem definir com un acte d’impotència nacional, tot i que
compartesc que tenim sobirania per crear noves figures
impositives, però el fet és que també el sistema de finançament
de les comunitats autònomes descansa sobre uns tributs propis
que estan jo crec que sobredimensionats, per exemple l’impost
de transmissions patrimonials, al 6 o al 7%, en alguns casos,
que deu ser un dels més alts que hi ha a tot el món, normalment
se sol pagar un 2% a altres països, a altres estats, però això
llavors obliga a disminuir el valor de transmissions, perquè si
l’apliques sobre el valor real el resultat és exagerat. Ara, el tema
està en el fet que, si a més a més es produeix la generositat de
l’Estat, que disminueix els imposts que estan transferits a les
comunitats autònomes, aquí no ens trobam amb una
corresponsabilitat fiscal, precisament, Sr. Jaén; és a dir,
corresponsabilitat fiscal es tracta que un augmenta els seus
imposts, els justifica davant els seus electors per donar-los uns
millors serveis públics i, per tant, es fa responsable de les
decisions que pren; ara, abaixar uns imposts que beneficien
altres administracions, això  no és corresponsabilitat, jo més bé
qualificaria això de deslleialtat institucional.

Bé, s’ha plantejat reiteradament el tema de la necessitat de
fer un estudi sobre la balança fiscal i, fins i tot, compartir-lo amb
altres comunitats autònomes. Bé, ja hem parlat d’aquest tema
i al si del Govern se n’ha parlat; ara, la meva opinió és que sí,
que acabats els treballs d’aquesta comissió tal vegada es
podria encarregar aquest estudi, però jo pens que precisament
ha de tenir credibilitat, totalment d’acord amb el Sr. Jaén, ha de
ser el màxim d’objectiu, però jo crec que aquí s’hauria
d’encarregar, tot i que el pugui finançar o cofinançar el Govern,
crec que aquest estudi s’hauria d’encarregar a la Universitat de
les Illes Balears en col·laboració amb qualque entitat financera
o, fins i tot, en col·laboració amb altres entitats. Es tractaria que,
efectivament, fos un instrument per poder negociar davant
l’Administració de l’Estat, per poder anar davant la Unió
Europea, en definitiva, que fos un estudi rigorós i no sospitós
de partidisme per part de la institució que l’ha promogut.
Veurem com acaba..., quin mandat ens dóna el Parlament, i

naturalment el Govern acatarà la decisió que emani dels
resultats d’aquesta comissió.

Efectivament, jo coincidesc, Sr. Ramon, en el fet que estam
en un període de neocentralista. Jo parlava fa un moment
d’aquests convenis  que s’estan produint, o ho veim aquí dia a
dia, quan se’ns condicionen les inversions estatals fins i tot en
matèries que tenim transferides, aquí hi ha una recuperació de
competències autonòmiques via finançament. Jo quasi quasi
tornaria a fer meva una expressió que no fa molt vaig utilitzar en
el Parlament i que és del Sr. Tarradellas: canviaria totes les
competències que tenim per dues, ordre públic i hisenda, i això
realment és sobirania política, perquè s’està demostrant que
amb la hisenda, és a dir, amb la caixa, es pot fer política
maldament no tenguis competències, i es poden comprar
finques allà on sigui, i es poden fer dessaladores allà on sigui,
i etc., etc., etc.

El sistema del 97 al 2001 efectivament un dels problemes que
va tenir per a nosaltres és que es va calcular sobre el cens del
88. Per mor d’això Andalusia no ho va acceptar; a nosaltres ens
va suposar marginar 80.000 persones, és a dir, que si s’hagués
utilitzat el cens que teníem l’any 96, perquè el del 97 era
impossible, el cens que hi havia l’any 96 aquí ja teníem 80.000
persones més. Bé, jo ara -m’ho permetran- no els quantificaré
com ens ha anat amb aquest sistema perquè ja n’he parlat amb
el conseller d’Hisenda i ell s’estendrà un poquet més en aquest
tema, i tal vegada ell els podrà aportar més dades.

Naturalment, Sr. Alorda, amb el règim de concert econòmic,
naturalment que milloraríem, com estan demostrant tots els
ponents  que han parlat abans de jo. És molt curiós, i ja per
acabar perquè se’ns fa tard, però vaig tenir ocasió fa un parell
d’anys d’assistir a una conferència del Sr. Ibarretxe quan
aleshores era el conseller d’Hisenda, encara no era el
lehendakari, i va ser molt clar; diu: “Mirin, el concert econòmic
consisteix en què el Govern de l’Estat i el Govern del País Basc
han de pactar una quota anual”, és  a dir, una transferència de
recursos d’una part cap a l’altra, i el problema és que fins ara,
des que tenim l’Estatut d’Autonomia, nosaltres hem
pressupostat una quota i l’Estat una altra, i no hi ha hagut
transferència perquè la quota..., no s’han posat d’acord i per
tant... I amb quina diferència respecte a nosaltres?, que ells
tenen els doblers, i discuteixen, però tenen els doblers,
mentrestant.

Efectivament aquí el tema de la solidaritat crec que ningú no
l’ha qüestionada. Jo he qüestionat el mal ús que se’n fa, de la
solidaritat, amb un exemple molt gràfic, i jo insistesc que la
solidaritat és que qui té més ha de pagar més i tots hem de rebre
igual; aquesta és la solidaritat, perquè si no els perjudicats tal
vegada no som ni vostè ni jo, Sr. Jaén, perquè tal vegada ens
puguem pagar una assegurança privada, o puguem dur els
nostres  fills, si no tenim un col·legi que ens agradi a prop
podem anar a un altre, i no vull dir que el col·legi privat sigui
millor que el públic o no, però tenim cotxe i no necessitam
transport públic... Ara, aquí tenim moltes desigualtats socials;
hi ha un segment molt important de la nostra població que viu
dins la pobresa, i altres que no viuen dins la pobresa però que
no es poden permetre determinades qüestions que per a
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nosaltres, que per a les classes mitjanes són habituals però que
són un luxe per a mils i mils de persones que a les Illes Balears
no disposen d’aquest luxe, i aleshores aquesta falsa solidaritat
descansa sobre  aquestes persones. Quan reclamam la mateixa
sanitat pública que puguin tenir Extremadura o Andalusia és
pensant en aquestes persones, que són les que estan
marginades, no són els milionaris rics de les Illes Balears pels
quals demanam aquests serveis  públics, sinó precisament per
a aquestes persones més necessitades.

I quant al tema del règim especial, naturalment que si es
desplegava aniria disminuint; ara, aquí no hi haurà millores
importants; efectivament, les subvencions al transport de
persones  i de mercaderies, especialment les mercaderies, si
evolucionen poden ajudar a pal·liar aquesta situació de manca
de competència de les nostres empreses; el tema de l’energia,
les beques... Ara, al final tot això serà pecata minuta devora les
grans xifres que s’estan manejant i que hauríem d’intentar
corregir perquè, com deia el Sr. Alenyà, cap país del món no pot
resistir un fluxe tan important, un percentatge tan important del
seu producte interior brut cap a l’exterior. És a dir, fins quan
podrem aguantar aquesta situació?, naturalment, amb els
gravíssims dèficits d’inversions públiques que arrossegam en
aquest moment.

I és possible que els darrers anys s’hagin millorat un poquet
les inversions estatals a les Illes Balears comparant-les amb els
anys 80, però cada any que els pressuposts generals de l’Estat
preveuen una inversió a les Illes Balears per sota del que és la
mitjana, aquest dèficit d’inversions és fa més gros, és a dir,
partim d’un dèficit tan important de manca d’inversions en
infraestructures i en equipaments, que no podem consentir,
encara que sigui per poc, continuar dins els pressuposts
generals  per sota de la mitjana en la territorialització de les
inversions. Jo no em conform que em digui que abans era més,
sinó que nosaltres necessitam uns anys anar per damunt la
mitjana d’inversions públiques.

Moltes gràcies, i esper haver complert l’horari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Sampol. En torn de rèplica... No hi ha més
intervencions? Per tant no ens queda més que agrair la
presència aquí del Sr. Sampol i del Sr. Monserrat, així com
també la dels diputats i les diputades presents en aquesta sala.

S’aixeca la sessió. Moltes gràcies.



BALANÇ FISCAL / Núm. 9 / 5 de desembre del 2000 125

 



126 BALANÇ FISCAL / Núm. 9 / 5 de desembre del 2000

 



BALANÇ FISCAL / Núm. 9 / 5 de desembre del 2000 127

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


