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la Comissió d’Hisenda i Pressuposts i en primer lloc demanaria

si hi ha substitucions.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí Sr. President, Joana Lluïsa Mascaró substitueix Pere

Sampol.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. No hi ha més substitucions?

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que

consisteix en les preguntes RGE núm. 1364, 1365, 1366, 1367

i 1368/05. Assisteix l’Hble. Conseller d’Economia, Hisenda i

Innovació, Sr. Lluís Ramis d’Ayreflor i Cardell, acompanyat

per la Secretària General Tècnica, Sra. Dolça Garcia i

Caballero.

1) Pregunta RGE núm. 1364/05, de l'Hble. Diputat Sr.

M iquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a reunió de grups

parlamentaris.

Per tant, per formular la primera pregunta, la RGE núm.

1364/05, relativa a reunió de grups parlamentaris té la paraula

el Sr. Miquel Ramon i Juan en representació del Grup

d’Esquerra Unida que ha formulat la pregunta.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Començar per agrair la

presència del conseller i la secretària general tècnica en

aquestes hores que pertocaria fer la digestió, en aquesta sessió

per contestar les preguntes que ha formulat aquest diputat. Bé,

totes elles, o com a mínim les primeres, sortiren d’una lectura

de premsa feta els dies de Nadal de l’any passat, en concret dia

29 de desembre, supòs com una conseqüència de reunió, no sé

ben bé si del Consell de Govern, una conferència de premsa

que havia donat el Govern el dia anterior, dia 28 de desembre

i en la qual la vicepresidenta i el conseller d’Economia i

Hisenda havien fet un seguit d’afirmacions en relació a allò que

s’ha vengut anomenant per part del Govern el dèficit en

educació i sanitat, les possibilitats de què el Govern reconegués

aquest deute històric, o reconegués que l’única comunitat que

té possibilitats de revisar el seu finançament són les Illes

Balears. I també, segons recull la premsa, les afirmacions del

Sr. Ramis d’Ayreflor en el sentit de què es reuniria amb els

grups parlamentaris al llarg del mes de gener, per tal d’exposar-

los aquesta situació, aquestes negociacions, la possibilitat de

tenir un finançament suplementari per a la nostra comunitat.

Jo no sé si pel dia que era, 28 de desembre, quan es varen

fer aquestes afirmacions, o sé si era conseqüència d’aquest dia,

o de quin altre motiu. Però jo a hores d’ara no tenc

coneixement de què s’hagi fet aquesta reunió, que s’hagi donat

explicacions, entenc jo, explicacions no en seu parlamentària,

una cosa no oficial, sinó trobades més informals que

segurament poden ser més productives. Jo crec que hauria estat

bo dins una estratègia que suposadament es té des del Govern

de les Illes Balears, dic suposadament perquè crec que hi ha

greus contradiccions, una estratègia d’aconseguir suport

parlamentari de cara a les reivindicacions front Madrid per

aconseguir un millor finançament. Com que jo crec que aquesta

estratègia s’està fent més en base a cercar la confrontació amb

el Govern central en base a fer diverses propostes que no es

raonen excessivament i també successius canvis d’opinió i que

no s’ha cercat de veritat els acords que hi podria haver amb tots

els grups parlamentaris per tenir unes reivindicacions mínimes

a defensar conjuntament a Madrid.

La primera pregunta, ja dic arrel d’aquestes informacions

que aparegueren el 29 de desembre és per què no s’ha cercat

aquesta trobada, no s’han fet les trobades amb els grups

parlamentaris. I estenent-me una mica més, encara que en algun

altre moment tendrem oportunitat de concretar més, per què no

es cerca de veres un consens parlamentari davant d’uns mínims

a reivindicar pel finançament, no es cerca, però s’afirma perquè

estic una mica cansat i després entrarem també en el Diari de

Sessions arrel d’una altra pregunta, de què es doni per suposat

i s’afirmi que diversos grups parlamentaris, entre ells el meu,

donen suport a aquesta reivindicació, anomenada de dèficit

històric i amb els plantejaments que fa del dèficit històric el

Govern.

Per tant, agrairia Sr. Conseller que em doni explicacions de

per què no es reuneix, no cerca l’acord amb els grups

parlamentaris?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Té la paraula el Sr. Conseller

per un temps de 10 minuts.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Ramon. En

primer lloc, després li contestaré la pregunta, està molt clar que

des de la conselleria aquesta política que vostè diu de

confrontació amb el Govern central no se du. És a dir, puc dir

que la relació amb el Ministeri d’Economia i Hisenda i amb

altres ministeris és fluïda i per tant, no hi ha cap motiu, amb els

ministeris que tenc principal relació, en cercar la confrontació

i molt menys amb un tema tan important com és el tema de

finançament autonòmic. Jo crec que hem d’estar per damunt,

com vostè diu, de la lluita de partits i evidentment no serà mai

aquesta l’actitud d’aquest conseller, d’aquesta conselleria i del

Govern. 

Puc dir que hi ha hagut una relació constant amb Madrid, no

hi ha cap tipus de confrontació en aquest mateix moment.

Donada la situació dir, com ja he afirmat alguna vegada, dir

que en el Consell de Política Fiscal i Financera, màxim òrgan

per tractar tots aquests temes, aquest conseller ha votat sempre

en defensa dels interessos de les Illes Balears. Per tant, en dues

ocasions ha votat propostes de l’administració central i

d’autonomies del Partit Socialista. Per tant, no s’ha fet mai

política de partit, que quedi molt clar aquest primer tema.

La pregunta concreta que vostè fa. És cert que hi havia la

intenció de fer les reunions dins el primer trimestre i el més
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aviat possible. Arrel de les negociacions amb Madrid i que se

posa en marxa un grup d’actualització de població, el que

pensàvem que serien unes reunions bilaterals que vàrem tenir

en un principi, passa a què primer se tenguin totes les reunions

de caràcter multilateral perquè el Govern central considera que

els temes de població poden afectar totes les autonomies i per

tant, s’han de tractar de forma multilateral. I dins aquest tema,

de què anam a fer l’actualització de població i la variant, això

podria tenir influència en el tema de finançament autonòmic,

que és un tema de matèria comuna, especialment en educació

i sanitat, també la suma el tema del finançament sanitari i ens

trobam amb un tema a les tres reunions que hi ha hagut

d’aquest tipus, el ministeri el que fa és demanar informació a

les comunitats autònomes per poder estudiar el tema. S’ha

enviat tota la informació que ha demanat i després de les

darreres reunions, tan a nivell de grup de treball i també en el

Consell de Política Fiscal i Financera, demanam al Govern

central que expressi una postura per saber cap on hem d’anar

i les línies mestres.

Per tant, en aquest moment puc dir que entre la darrera

setmana d’abril i primera de maig, hi ha el compromís del

ministeri de reunir les 4 comissions, és a dir, el grup de treball

de població, grup de treball de sanitat, lleialtat institucional i el

propi Consell de Política Fiscal i Financera són les darreres

informacions que jo tenc del ministeri. Per tant, mai via

confrontació, sinó via diàleg. A més, amb el compromís de què

d’aquí surtin propostes concretes per part del ministeri ja que

cada comunitat autònoma ha expressat les variants de població,

com li afectarien. I en aquesta línia hem anat posposant aquesta

reunió que vostè diu. Per tant, hi ha el compromís de fer-la el

mes de maig, coneixent les propostes del Govern, Govern

central me referesc, per poder-les analitzar conjuntament,

perfeccionar-les i agafar la postura definitiva de Balears.

És un tema que pensàvem tractar amb els grups

parlamentaris perquè seria un tema bilateral, hem passat a un

tema multilateral i ens obliga que la nostra primera estratègia

de població la continuem mantenint i també una segona de

finançament autonòmic de futur. En aquest sentit, coneixent la

proposta que pugui fer el Govern central, tendrem les reunions

amb els grups parlamentaris. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica el Sr.

Ramon té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Miri Sr. Conseller, vostè m’està

parlant de les reunions que tenen a Madrid i que no hi ha hagut

confrontació. Jo no tenc per què dubtar d’això, és més, jo quasi

crec segurament que ha estat així, el que passa és que s’utilitzen

llenguatges diferents i s’actua diferent quan s’està a una reunió

institucional de quan s’està davant la premsa es fan qüestions

diferents. I s’utilitzen també, jo crec que amb interessos

partidistes i amb poc rigor, qüestions que s’han fet i uns certs

avals que se donen per part dels grups parlamentaris.

Em referiré en concret a la Comissió especial d’Estudi del

Finançament d’Educació i Sanitat, comissió en la qual, ho he

dit diverses vegades, crec que cada vegada es pot repetir perquè

és així, en la qual ens entretenen un temps, passen una sèrie de

compareixents molt interessants i que fan aportacions

interessants, però que no hi ha hagut cap interès per part del

grup parlamentari, ni per part del Govern, de què aquesta

comissió arribés a acords de consens. De fet, una vegada

acabades les compareixences i abans de què es presentessin les

resolucions de cada grup, jo vaig intentar amb diferents

representants del Grup Parlamentari Popular a veure si hi havia

possibilitat d’una trobada prèvia per tractar de fer propostes

conjuntes, perquè jo entenia que si eren conjuntes podrien tenir

un pes davant Madrid que no tendríem si eren només d’un

partit, o si eren només del Govern de les Illes Balears. Això va

ser totalment impossible perquè les resolucions estaven

redactades, es presentaren en el seu moment i s’imposaren per

part de la majoria parlamentària.

I jo voldria deixar clar aquí perquè s’ha afirmat diverses

vegades, sobretot per part de la Vicepresidenta del Govern, que

el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida-Els Verds li donava

suport, que li donàvem suport tots els grups, excepte el Grup

Socialista. Jo he repassat el Diari de Sessions i si bé és cert que

tota una sèrie de propostes del Grup Popular se’ls anunciava

per la meva part l’abstenció, perquè entenia que no eren massa

correctes, que no estaven massa ben redactades, però que si ho

aconseguien ja anava bé, ho he repassat ara a veure si jo estava

equivocat, en el tema central de la proposta que és el que es

recull aquí, el vot era en contra i era en contra precisament per

aquesta falta de rigor.

Per tant, crec que les negociacions amb el Govern central de

Madrid van d’una manera, aquí es fan una sèrie d’actuacions

que es va d’una altra, després es fan multitud de declaracions

a la premsa amb una altra i aquí sí crec claríssimament es cerca

la confrontació. Pos algun exemple, el Sr. President del Govern

de les Illes Balears va dir quan hi va haver els primers anuncis

per part del Sr. Rodríguez Zapatero de revisar el finançament

del sistema sanitari en general, el Sr. Matas va dir que no

entraria en cap tipus de negociació global, si abans no es resolia

el dèficit de les Illes Balears, com un ultimàtum que es donava

en el seu moment. Després en la última, crec, reunió del

Consell de Coordinació Territorial de Sanitat, no sé si he dit bé

el nom, es planten tots els consellers de les diverses comunitats

del PP i exigeixen una qüestió global. Bé, vull dir que jo crec

que es va intentant de manera continuada treure un rendiment

polític electoralista per part del grup del PP i no cercar aquest

acord.

Per tant i per tancar ja aquesta pregunta, jo crec que és un

error que vostè no s’hagi reunit amb els grups, és un error que

vostès no cerquin un acord real entre els grups per plantejar

unes qüestions comunes en les que hi podria haver, sobre uns

mínims, acord. De cara a aconseguir resultats, crec que és un

greu error, resultats palpables per a la nostra comunitat. Si allò

que es cerca és treure rèdit electoral, no ho sé, tal vegada aquí

no és un error, sinó que és una estratègia encertada, però seria

exclusivament de cara a treure un rèdit electoral per al seu

partit. Jo crec que per al conjunt de la comunitat aquestes

actituds, poc lleials de cara a l’oposició, poc lleials de cara a

cercar la seva participació i després en canvi no se li dóna la

informació corresponent i no se’ls convoca en aquest cas, a

pesar de què s’havia informat als grups parlamentaris o en
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altres moments. Crec que sincerament que és una pràctica que

s’hauria de corregir. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller té la paraula per 5

minuts.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, en primer lloc

l’estratègia no canvia, la nostra primera passa es fer

l’actualització de població i per tant, les paraules del President

són totalment certes, abans de parlar de nou finançament

autonòmic actualitzem la component de població. I en això no

ha variat l’estratègia, és exactament la mateixa. Nosaltres

pensam que el primer que hem de fer en temes d’educació i

sanitat, abans de parlar de nous sistemes de finançament, no era

la intenció d’aquest Govern encetar-lo tan aviat, sinó anar per

passes, el primer pas era parlar de l’actualització de la

població. I en aquesta línia hem presentat la documentació a

Madrid, en aquesta línia feim feina en el grup de treball de

plans de finançament de sanitat, derivat de la Conferència de

Presidents, com el grup d’actualització de la població, derivat

del Consell de Política Fiscal i Financera.

Per tant, estam molt clarament en aquesta línia de treball i

feim feina amb la (...) de població. Evidentment s’ha encetat

parlar del model de finançament autonòmic i és un tema que

també n’haurem de parlar. Però primer volem parlar d’una

primera passa i és l’aproximació amb el tema d’actualització de

població. És a dir, el que no podem admetre és partir de què la

comunitat autònoma de les Illes Balears per habitant tengui 620

euros menys de finançament que els habitants d’Extremadura,

això no és la passa correcte, si no tenim en compte temes de

fons europeus i de fons de compensació interterritorials. És a

dir, (...). Primer creim que hem de tractar aquesta temàtica i

continuar per aquesta via i després arribar al tema del

finançament.

Vostè me torna insistir en l’anterior tema, és a dir, se

produeix una variable a principis del gener i passam d’unes

reunions bilaterals a una multilateral, és a dir, les acceptam i

també s’ha de dir en ares de no cercar mai la confrontació,

perquè jo crec que s’equivoca el Sr. Diputat en afirmar tant que

se cerca la confrontació. Serà difícil que la tenguin, almanco

mentre jo sigui responsable d’aquest departament. El que feim

és que també tenim un Pla d’equilibri econòmic-financer

presentat i hem d’arribar a acords i no volem obrir molts de

fronts al mateix temps amb Madrid, sabem dels entrebancs que

ens podem trobar i llavors anam passa a passa, primer tancam

aquest front i després obrirem l’altre. Creim que precisament

per arribar a acords i treballar seriosament pel tema de

finançament de les Illes Balears no és a base de l’enfrontament.

Vostè parla de la Conferència Sectorial de Sanitat, això és

un altre tema. Miri, evidentment vostè pertany a un partit

polític, nosaltres també i lògicament hi ha un llenguatge polític.

Però els temes de finançament no se tractaran mai a la

Conferència Sectorial de Sanitat, se tractaran altres polítiques.

Els temes de finançament se tracten amb el Ministeri

d’Economia i Hisenda per part de la Conselleria d’Hisenda del

Govern de les Illes Balears, això és el marc ideal i a través del

Consell de Política Fiscal i Financera i que és allà on s’han de

prendre les decisions finals a proposta de les administracions.

I aquest és el marc de finançament. És a dir, la Conferència

Sectorial de Sanitat, que vostè ha fet referència, no tenen

objectius concrets, ni capacitat per arribar a temes de

finançament. 

Per tant, en aquest marc s’expressen les polítiques i

evidentment com que són partits polítics distints, s’expressen

polítiques distintes. Per això s’ha de distingir molt bé el que és

la Conferència Sectorial de Sanitat, allà on se discuteixen

plantejaments polítics, allò que és el Consell de Política Fiscal

i Financera, aquí sí se discuteixen els temes de finançament i

evidentment aquí no hi ha cap preponderància política, sinó

únicament els interessos dels habitants de les Illes Balears. Per

tant, se va en aquesta via i anirem en aquesta via, per

aconseguir primer de tot que ens aproximem, via actualització

de població, al finançament de la mitjana i després per un

sistema de finançament autonòmic que evidentment n’haurem

de tornar a parlar, tot això segons què farà el Govern central, si

a finals d’abril o principis de maig fa aquestes 4 reunions i a

part de demanar informació, ell ja proposa alternatives, serà

allò que presentarem als grups parlamentaris per poder fer feina

amb documents concrets.

Moltes gràcies, President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

2) Pregunta RGE núm. 1365/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a reunió tècnica "Comisión

política fiscal y financiera".

Per formular la pregunta 1365/05, relativa a reunió tècnica

de la Comissió de Política Fiscal i Financera té la paraula el Sr.

Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Seguim sobre el tema i

efectivament, en aquella roda de premsa es va dir també que el

Secretari General d’Hisenda de l’Estat, Javier Burgos, va parlar

de què Balears és l’única comunitat autònoma que té dret a una

millora del finançament sanitari i educatiu, degut a l’increment

de la població. Bé, això és una constant de l’estratègia del Grup

Parlamentari Popular i del Govern, és una constant. Però jo

crec que té el seu punt feble en què no es qüestiona la Llei de

finançament de les comunitats, la 21/2001, que és una llei

proposada pel Govern del PP, aprovada per la majoria del PP

i que precisament a les illes i a alguna altra comunitat ens fa

una discriminació molt evident a la nostra població quan

s’estableix una regla de modulació, que especialment ens

perjudica a nosaltres i fa que la quantitat que ens correspondria

per habitant, com que era una quantitat massa important, es

queda reduït, es queda per davall. Clar això no es pot

qüestionar perquè és una llei del PP i és una llei que estableix
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un sistema absolutament injust i perjudicial cap a les Illes

Balears.

I aquesta llei també estableix una altra qüestió, el fons

d’anivellació que s’ha agafat sistemàticament com si per

aquesta via poguéssim tenir totes les solucions. Jo crec que el

mal sistema de finançament (...) a les illes que estableix la Llei

21/2001 no res resol per aquesta via, de fet jo crec que tots els

especialistes que passaren per la comissió varen comprovar que

el requisit del 3% d’augment anual per damunt de la mitjana

estatal  pràcticament no es pot assolir, perquè clar aquí es fan

comptes sumant diversos anys i és pràcticament inassumible .

Per tant, aquí ens trobam davant d’un problema allà on,

efectivament aquests anys hi ha hagut un augment de la

població superior a la mitjana estatal, però amb la llei d’aquest

finançament sortíem d’una situació de desavantatge, un

desavantatge previ i no podem pretendre que tot ve de després

i aquest augment de la població que es produeix a partir del

2002. L’augment de la població ve d’abans i això el que varen

fer és no reconèixer-ho i deixar-nos estancats en aquesta

situació.

Per tant, jo voldria saber, perquè a això se li va donar molta

importància i era la causa d’aquestes reunions que no s’han

produït amb els grups parlamentaris, es suposava... Bé, li

pregunt aquí la importància real que té això, en què s’ha

traduït? Perquè no sabem que s’hagi traduït en res concret. I a

més, si es vol no qüestionar la Llei 21/2001, si no es vol

qüestionar la regla de modulació i només volem, amb alguns

altres afegitons, agafar-nos aquí, la cosa, me tem, que no ens

surti prou bé perquè el 3% anual no el tenim de manera

continuada de creixement. És més, el 2004 hem tengut un

creixement poblacional inferior a la mitjana estatal i tampoc

sembla ser que pugui haver-hi una qüestió que cada any facis

els comptes i facis una negociació nova. 

Tot això també vol amagar una qüestió que hi havia prèvia

que no es té en compte i pareix que no existeix i és com arriben

les competències d’educació, com arriben les competències de

sanitat. Això no es vol qüestionar perquè era època del PP i no

ho hem de qüestionar, partim de zero a partir d’aquest moment

i tot ho traslladam cap aquí. Ja no és perquè només es dediquin

a fer pressió contra un govern progressista de l’Estat espanyol,

jo que no som del Grup Parlamentari Socialista me pot

molestar relativament, però no tant com li molesta al Grup

Parlamentari Socialista i que jo crec que s’hi pot fer pressió cap

aquest Govern progressista de l’Estat. El tema és que si no

volem reconèixer, si no ens carregam d’arguments reconeixent

la situació heretada, si no veim que mitjançant aquesta regla de

modulació se’ns va impedir arribar al finançament que dins el

propi sistema ens corresponia per la població de les Illes

Balears del seu moment i ho ficam tot dins una condició que és

pràcticament inassolible i que a més, l’únic que dóna lloc és a

replantejar-se, tampoc és automàtic, de vegades es vol donar la

sensació de què això automàticament ens correspon. Crec que

l’estratègia és equivocada.

Però en definitiva i tornant al text concret d’això, quines

implicacions en la pràctica tendrà aquest fet que s’ha venut com

un gran èxit, que se treu del Govern central, el reconeixement

de què l’única comunitat que té dret són les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

contestar.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, en primer lloc celebrar

que coincidim totalment en tema de la regla de modulació. En

aquestes negociacions, en aquestes reunions del grup

d’actualització de població, evidentment el que nosaltres hem

demanat és el desenvolupament del sistema, l’exposició del

sistema, quins resultats hi havia sense aquestes regles de

modulació. I demanam l’eliminació de la regla de modulació.

En aquest punt total coincidència de què aquests és un dels

frens de l’actual sistema de finançament i així no funciona

correctament. 

L’actual sistema de finançament no funciona

correctament..., hi ha una llei, s’ha de recordar que el sistema

de finançament va ser aprovat per unanimitat i per tant, pel

Govern de les Illes Balears d’aquell moment. I no tota la culpa

és d’un tema de la valoració de transferències, gran part

d’aquest tema, com vostè ha dit molt bé, de les regles de

modulació i de la variable de població. La variable de població

ens ha crescut i el sistema de finançament tenia previst perquè

el creixement de població interior era que en els temes de

cessió d’imposts seguís una evolució paralAlela, si s’incrementa

la població, com que tenen cedit el 33% de l’IRPF augmentarà

la recaptació. Però és que el fenomen immigratori ens va

canviar molt aquest tema i això no era previsible en el seu

moment, supòs que per part dels que varen tenir la

responsabilitat de negociació en aquell moment, tan de la

comunitat autònoma com del Govern central, m’és igual, en

temes de finançament no me trobarà en temes partidistes. 

Aquest va ser el gran sistema que ha evolucionat de forma

distinta, com veurem, és a dir, puja la població i no puja la

recaptació. I ens trobam amb l’actual sistema que les

comunitats que estaven finançades amb majors ingressos

tributaris, com Balears que el 95% d’ingressos vénen

d’ingressos tributaris, són les que menys hem crescut en

finançament autonòmic i les que se financen a través de fons de

suficiència i menys del 50% dels seus recursos els vénen via

tributària i les vénen a través de fons de suficiència i fons de

l’Estat són les que més creixen. Això és en la meva opinió una

disparitat que no es pot donar en el futur i que per aquí han

d’anar les reformes, perquè el que no pot ser és que com més

principi de corresponsabilitat fiscal les comunitats com

Catalunya, Balears, Madrid, València que tenen més ingressos

corrents..., no vull parlar dels ingressos de capital que poden

ser per inversions necessàries a les comunitats autònomes, no,

si els ingressos corrents vénen via tributària, com és el cas de

Balears i aquestes comunitats que li he citat que més o manco

estam en la mateixa línia, ens trobam que som les que tenim

menys finançament per càpita. Jo crec que això és un sistema...

i se produeix pel fet que jo li he dit, les rendes de la majoria

dels immigrants que se van incorporant són rendes baixes, que

no tributen o que tributen, desgraciadament, perquè són rendes
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baixes molt poc, i que contràriament consumeixen molts de

recursos, i especialment consumeixen molts de recursos

educatius i molts de recursos sanitaris, i per això hi ha aqueixa

disparitat.

En el tema concret de la pregunta molt específica que fa

vostè i que ha deixat clara, es produeix un Consell de Política

Fiscal i Financera i al final el secretari general d’Hisenda, que

vostè ha citat, va entregar un quadre, és a dir, que l’entreg al

president per si el vol fer arribar als grups parlamentaris, que

dóna, davant les contínues reivindicacions de les comunitats

autònomes del tema de població, entrega aquest quadre... -sí,

són còpies, sí, sí, per als grups parlamentaris- ...entrega còpia

d’aquest quadre i fa el comentari que diu que les

reivindicacions que fan totes les comunitats autònomes del fet

que l’increment de població les ha perjudicat perquè han tengut

increments importants de població, ho desmenteix perquè diu

que ha crescut més l’increment de les competències comunes

-aquí no es parla de sanitat- de les competències comunes en el

trienni 1999-2002. I si repassam aquest tema veim que

l’increment de població 1999-2000 de Catalunya és d’un 4,82,

segons fonts del ministeri, i de finançament de competències

comunes un 10,77; si anam a qualsevol..., València, 12,36, 40;

Aragó, 11,24, 2,58; Extremadura, creixen les competències, el

finançament, un 12,77 i té un petit decreixement de població

com Astúries, i en el cas de Balears ens trobam que és l’única

comunitat que ell diu: “Aqueixa reivindicació que feis moltes

comunitats autònomes té sentit perquè l’increment de

finançament de competències comunes ha estat del 9,34% i

l’increment de població en aquest període 1999-2002 -després

en el període 2004 arribam al 16%- és de l’11,58". Per tant no

diu que això tengui dret a reclamació, sinó que diu que és

l’única comunitat en què aqueixa reclamació que feien diverses

comunitats autònomes té un sentit i es demostra. I aquí acaba

la reunió d’aquest tema, i a partir d’aquí vàrem continuar

demanant, evidentment, més dades. Això és el tema concret.

Quan vostè diu allò de l’increment del 3%, en la nostra

opinió l’any 2002 sí que es produeix aqueix increment del 3%.

Vostè diu que és una estratègia acaba des de l’increment de

població, una estratègia equivocada, perdó. Jo crec que no és

una estratègia equivocada, que duim l’estratègia correcta quan

demanam aqueixa actualització de la població, perquè és una

primera mesura, i dintre d’aquest tema també hi ha l’eliminació

de les regles de modulació perquè, com vostè diu, si no no

avançarem massa, si no aconseguim llevar les regles de

modulació. A més és una estratègia que actualment hi ha dos

grups de treball en el si del Consell de Política Fiscal i

Financera, un per a temes de sanitat i un per a matèries

comunes, en aqueixa via, és a dir, que també coincidim amb el

Govern central que aqueixa és una primera via a estudiar, que

els temes de població no es demostra que hi hagi una correlació

directa. Després el Govern central, a la següent reunió, va

proposar quadres on es veia que no hi havia una relació directa

entre increment d’ingressos i l’increment de població;

l’explicació a la qual arribam per consens allà és la que jo li

dic: que els efectes immigratoris no produeixen increment de

renda, que els increments de població, perquè en gran part són

temes immigratoris de baix nivell de renda, no produeixen

increment de recaptació, però consumeixen serveis sanitaris, és

a dir, serveis sanitaris, serveis educatius i d’altres tipus, però

molt especialment d’aquests dos que, com vostè sap, són el

cavall de batalla de tots aquests temes.

Per tant vostè diu que no és l’estratègia adequada i jo sent

discrepar. Així com estic plenament d’acord amb el tema de les

regles de modulació aquí tenim una coincidència, i és una

estratègia de la majoria de comunitats autònomes que tenen

increment de població demanar aquesta actualització, de distint

signe polític, no hi ha sols un signe polític. Evidentment jo crec

que aqueix tema el ve reclamant també molt Catalunya, que és

d’un signe polític distint, és a dir, que no es pot correspondre

amb el tema de confrontació al qual vostè em vol dur un pic i

l’altre, i anam en aquesta línia.

Aquí no resoldrem el nus gordià del tema de finançament;

el nus gordià l’haurem de resoldre amb un model de

finançament que s’ha volgut obrir (...), però almenys

aproximar-nos i que a la propera negociació partim d’un punt

millor del que tenim actualment. És a dir, que si nosaltres

tenguéssim el finançament autonòmic per habitant que tenen

altres comunitats autònomes, tendríem uns ingressos de 700

milions d’euros més. Ja m’aniria bé; no a mi, als ciutadans de

les Illes Balears.

Jo crec que, molt sincerament, amb el sistema de

finançament autonòmic que ens correspon el tema de balança

fiscal perdrà molt de sentit, perquè si tenim finançament

autonòmic jo no vull inversions de l’Estat, perquè el tema de

balança fiscal és un tema molt més complex i, és molt

demagògic, però a l’hora de la veritat podríem tenir qualque

sorpresa. És a dir, hem de parlar de finançament autonòmic, jo

crec que és la primera via, perquè a més hi ha una coincidència

amb el Govern central, és mirar el tema de poblacions, si això

té repercussions, si ha produït uns dèficits, i en aquest sentit

estam, i hi ha el compromís que a la propera conferència de

presidents, que s’ha de produir jo supòs que a final d’aquest

primer semestre o a principi del següent, juny o juliol, pareix

que són les dates que es fan servir, que puguem treure

conclusions en aquest aspecte i que es pugui proposar alguna

cosa en tema sanitari, que és el compromís del president del

Govern central, molt concretament. I aquí hi ha una

coincidència amb l’Administració central, que aquesta és la via

d’exploració perquè és la que produeix majors desequilibris a

determinades comunitats autònomes, i sempre estam en aquesta

via les mateixes: ens trobam Madrid, Catalunya, Múrcia,

València i Balears com les més afectades, i coincideix amb les

que tenen un increment de població.

Vull discrepar en el tema -crec que l’hi he contestat i l’hi he

matisat- en quin entorn es produeix la (...), el quadre que la

produeix, i venc a dir que a la següent reunió el secretari

general d’Hisenda no dóna per fet absolutament res, i continua

aportant dades i també li he de dir que en algun moment diu:

“Bé, com que vostès han desenvolupat una capacitat normativa

i Balears ha gestionat molt bé els tributs, etc., etc., compensen

aquest tema de finançament autonòmic amb un molt bon

finançament dels seus tributs cedits”, és a dir, ens volen

compensar un tema amb l’altre quan jo crec que no es pot

entrar en aquest tema i així es va fer notar, però venc a dir... En

què es produeix, en què es basa aqueixa afirmació?, i són unes

dades no del Govern balear sinó que és un quadre entregat pel

Govern central i que va produir aqueix tema.
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Idò aquí ho tenim: a Balears va créixer el finançament del

1999 al 2002 en un 9,34 i ens va incrementar la població en un

11,58. Vull insistir que, clar, evidentment, que el 3% es

produeixi cada any no es dóna, jo crec que l’any 2002 sí que es

dóna aquest increment de població, és a dir, que l’any 2002 sí

que superam el 3% d’increment de població, i en aquest sentit

crec que... És a dir, és que totes les vies que puguem aportar

per millorar el tema de finançament són vàlides, és a dir, que no

se n’ha de tancar cap i sobretot cap que el Govern central, que

al final té..., per això és el Govern que representa a tot l’Estat

i no a una comunitat autònoma, vol treballar, és a dir, no ens

trobarà en la confrontació contra el Govern central de dir que

això és una línia equivocada perquè evidentment, si el Govern

central vol treballar en aqueixa línia, nosaltres treballarem

també en aqueixa línia per intentar defensar els interessos dels

ciutadans de Balears.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En el torn de rèplica Sr.

Ramon té la paraula per 5 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, intentaré ser més breu, Sr. President, gràcies. Bé, primer

vull celebrar que sembla ser que això de l’estat plurinacional

deu estar funcionant, perquè veig que el ministeri passa quadres

fets en català; això deu ser una novetat. Aquest quadre se

suposa que el varen passar a Madrid i veig que està escrit en

català; és una novetat a celebrar. 

Miri, Sr. Conseller, per ser molt breu, jo coincidesc amb

vostè en el fet que hem d’anar al finançament per habitant, però

continuu dient, i podem llegir les conclusions, alguna de les

conclusions d’aquesta comissió especial que per exemple diu:

“Ordenar al Govern de les Illes Balears que iniciï les vies de

negociació recollides...”, i tal. Ordenar és una mica fort, que

iniciï les vies de negociació (...) tema, i en canvi de la regla de

modulació, que dic jo que és una llei que ens ve del PP, es diu

així com de passada que alguns dels ponents de la comissió no

permanent han manifestat que tal vegada seria necessari... No

hi volen entrar.

Qüestió que dic jo: el tema de finançament per habitant no

ve d’ara, ve d’abans, i com que ara passarem a la xifra del

deute històric crec que se l’estan inventant perquè no volen

reconèixer el que venia d’abans. Ha posat un exemple, que és

la diferència amb el finançament d’Extremadura; jo voldria

saber si aquesta diferència ha sorgit els dos, tres, darrers anys,

veritat? No és així, però s’intenta donar aquesta impressió per

inventar-se -dic jo- inventar-se el deute històric. Tenim un

problema real de finançament per habitant, no el va resoldre,

sinó que crec jo tot al contrari, la Llei de finançament de les

comunitats autònomes, i difícilment el resoldrem per aquesta

via de la negociació individual, però com que després ja tenc

més preguntes, vaja, jo en aquest moment no continuaria amb

el tema.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Simplement per acabar. El problema del finançament no el

resoldrem amb aquest tema tot sol de la població, és cert, el que

passa és que hem d’emprar totes les vies, i això és el que li

intent dir, és a dir, que si podem aconseguir eliminar la regla de

modulació i que no tenguéssim un fons de suficiència negatiu

no és suficient, però vaja, seria una passa, i evidentment per

això també hem de parlar en el futur del model de finançament,

evidentment, i sobretot quan hi ha una reforma d’estatut en

marxa. És a dir, podem demanar totes les competències que

vulguem, podem fer la reforma de l’Estatut que vulguin aprovar

el Parlament de les Illes Balears i el Parlament estatal, però

evidentment han de tenir suport perquè no ens tornin passar

problemes amb un sistema de finançament, i aquí jo crec que

aquest és un tema bàsic.

Vull insistir-li, Sr. Diputat, que el principal problema no

ve..., és a dir, la sanitat en concret, l’any 99 no estava

pèssimament finançada; és a dir, el cost efectiu -també ho hem

parlat alguns pics- no és el millor sistema de traspassar, però

des que varen començar les autonomies s’ha fet per un sistema

de cost efectiu que a mi no em convenç, perquè el sistema de

cost efectiu amb el qual s’han fet les transferències

autonòmiques en general és bo, com ens ha passat sempre, i es

bo per un tema: perquè les autonomies que tenen un alt grau de

desenvolupament solen tenir infraestructures important, com el

cas de Madrid, i per tant el cost efectiu ja és alt perquè estaven

ben dotades en infraestructures, com el cas de Madrid. Les

autonomies amb menys desenvolupament, com poden ser

Extremadura, Andalusia, Castella-La Manxa, Galícia, resulta

que el cost efectiu els dóna una xifra molt baixa, però com que

després reben fons del fons de compensació interterritorial, dels

fons objectiu 1, de fons europeus, poden crear infraestructures,

i ens agafa enmig a aquestes autonomies que teníem un baix

nivell d’estoc de cabal públic, és a dir, molt poques

infraestructures, i que contràriament tenim nivells alts de renda,

perquè no rebem fons de compensació interterritorial, no rebem

fons europeus i tenim un cost efectiu molt baix perquè teníem

poques infraestructures educatives, sanitàries, de carreteres, etc.

És a dir, que en el cas de Balears ens ha agafat molt

malament el tema de finançament perquè érem una excepció

perquè estava basat el creixement en nivells de creixements

privats i en la riquesa creada molt pel sector privat, no pel

sector públic, i aleshores ens ha agafat enmig i això, m’ho ha

sentit dir, ha estat una problemàtica, i ho hem de resoldre i

evidentment, anar a un sistema de finançament per habitant jo

crec que, si com diu el ministre de Defensa, el Sr. Bono, quan

es parla de balances fiscals, que jo no tenc cap problema a

parlar de balances fiscals, no contribueixen els territoris sinó

les persones, idò si contribueixen i paguen les persones idò

haurem d’anar a algun sistema de finançament que tengui

relació amb el tema d’ingressos tributaris i, evidentment, en la

línia que ja s’ha donat els darrers anys de la corresponsabilitat

fiscal. I amb aquests temes jo crec que podem resoldre
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definitivament el tema del finançament autonòmic, governi qui

governi.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

3) Pregunta RGE núm. 1366/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a "ingrés fictici" als pressuposts

de la CAIB.

4) Pregunta RGE núm. 1367/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds,  relativa a negociacions sobre "dèficit

històric de la sanitat i l'educació".

Per formular la pregunta número 1366/05, relativa a ingrés

fictici als pressupostos de la comunitat autònoma de les Illes

Balears, té la paraula el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Si no hi ha inconvenient agruparia

aquesta i la següent, perquè tant una com l’altra fan referència

a..., bé, allò del dèficit històric de 582 milions, si no hi ha

inconvenient, idò ho faria conjuntament, no?

El tema és que amb tot això, i a partir d’afirmacions que són

males de creure, com que el 99 la sanitat no estava mal

finançada -el 99 encara no rebérem les transferències-, tal

vegada no estava mal finançada, però sense anar més lluny

teníem el nou Son Dureta i l’Hospital d’Inca que ja el Govern

central no volia pagar, o no volia pagar més del 50%. I així ens

trobam, que arriben llavors les transferències de sanitat i tenim

aquestes coses pendents, i aquelles transferències se celebren

per part del Grup Parlamentari Popular com un finançament

extraordinari, un finançament boníssim gràcies a la gran

generositat del govern Aznar. I de sobte apareix, a continuació

d’això, un dèficit històric de 582 milions d’euros que no tenen

cap lògica, no parteixen d’una seqüència històrica de com han

vengut les transferències, i es pretén que sigui resultat només

dels últims anys i que, a més, ens han de resoldre aquest dèficit

històric de manera ràpida perquè, si no, diu allò de rompemos

la baraja.

I fins i tot es parla, es comptabilitzen com a ingressos

ficticis..., com a possibilitat d’augmentar l’endeutament i,

sincerament, en aquests moments, per no seguir amb la

discussió que hi ha hagut aquest matí i que crec que la setmana

que ve continuarem, que s’han de fer plans per fer front a

aquest endeutament, endeutament que han generat vostès en

poquíssim temps, que sembla ser que a final d’any ens anirem

cap als 2.000 milions entre el que és pròpiament dependent del

Govern i el que són empreses públiques. Que es comptabilitzin

ingressos ficticis perquè això haurà de venir de Madrid, que hi

haurà aquests 582 milions d’euros, jo crec que és d’una

irresponsabilitat molt greu per part del Govern de les Illes

Balears, perquè ni està justificat, ja dic, ni buscaren sobre el

tema l’acord amb els grups parlamentaris de cara a plantejar-

ho, i tot això serveix per anar generant un endeutament que a

mi sincerament em preocupa molt el futur d’aquesta comunitat

i els que puguin haver-la de gestionar després.

Només (...) qüestions que entren pressupostàriament i

dèficits que es veuran a l’exercici pressupostari, perquè llavors

tenim els altres -ho he deixat per al final, és una altra pregunta-,

el tema Son Dureta, però hi ha també totes les carreteres que

estaven en el conveni de carreteres del 2004 però que s’han fet

al marge d’aquest conveni amb licitacions molt abans, amb

pressupostos molt, molt superiors, i que saben que no arribarà

de Madrid, ja ho han dit que no arribaria, però a més és ben

lògic, que no arribàs de Madrid el pagament d’aquests

projectes que s’han fet completament al marge del conveni de

carreteres. I ja per no parlar d’aquestes que queden pendents,

que les volen licitar el mes que ve, amb costos que maregen

només de dir el preu, pel sistema del finançament a l’ombra,

sistema per generar dèficit per a futures generacions.

Bé, sense parlar d’això ens trobam en una situació greu, jo

crec, irresponsable, d’afrontar inversions en molts de casos

innecessàries. Ja no li citaré les que se solen citar habitualment

de qüestions, despeses innecessàries, dèficits que no estan

justificats, quan en aquesta comunitat tenim tantes necessitats,

però que, ja dic, creen un endeutament elevadíssim que ja els

obliga a saltar-se el seu programa electoral, que ja els obliga a

apujar impostos, i a més ens colAloquen aquests 582 milions

també com fan en el tema de carreteres  -“no, si al final Madrid

pagarà”- i estan creant una gran bola que pot tenir unes

conseqüències molt greus per al futur d’aquesta comunitat.

Per tant, concretant i resumint les dues preguntes en una

sola, quines possibilitats reals hi ha que vostès ingressin

enguany aquests 582 milions d’euros que vostès pressuposten,

entenc jo, molt alegrament i que vostès, entenc jo que molt

alegrament i molt irresponsablement, atribueixen a un dèficit

històric que sembla ser que no havia existit mai i acaba

d’aparèixer en aquesta comunitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

contestar.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Ramon, jo crec que hauria

de mesurar un poc les seves paraules quan parla

d’irresponsabilitat o haver-se llegit les resolucions. L’ingrés el

comptabilitzam l’any 2004; per tant si s’ho hagués llegit ja no

diria tot el que ha dit, que ens podem estalviar totes les

explicacions. No pot produir cap endeutament més perquè no

és un ingrés, com vostè diu, fictici, que no arribarà. Aquest

ingrés el comptabilitzam l’any 2004 i per tant no té cap efecte

sobre la despesa. S’ho hagués mirat i jo crec que s’hagués

estalviat tots aquells qualificatius que m’ha dedicat o que ha

dedicat al govern. És a dir, que no pot produir cap endeutament

més ni res de tot això, en absolut; es comptabilitza l’any 2004.
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I per què es comptabilitza? Perquè jo crec que tenim

l’obligació les persones que estam a un lloc públic de marcar

un poc les estratègies, i com que hi ha coses que intuíem, i quan

intuíem que Catalunya reclamaria un dèficit històric i nosaltres

no volíem estar en una pitjor posició que Catalunya i crec que

tenim raó en aquest tema, que tenim un mal finançament, que

hem superat la població i que s’ha d’actualitzar la població.

I vostè em diu “és que allò de l’any 2002"; és que també en

aquest cas s’hauria d’informar un poquet millor. Què més

voldria jo que poder anar fins a l’any 99 i 88, no tendria cap

problema, el que passa és que el govern anterior, legítimament,

va firmar un sistema de finançament, i quan es firma aquest

sistema de finançament dóna per liquidats tots els períodes

anteriors. No és que jo no volgués fer reclamacions anteriors a

l’any 2002, és que la legalitat vigent que va firmar el govern

anterior legítimament dóna per liquidat qualsevol sistema. Des

del moment que el govern anterior va acceptar el sistema de

finançament tots els temes anteriors es donen per vàlids fins a

aquell moment. No és per un altre motiu, és a dir, que allò que

m’està vostè contant no és la realitat, que quedi molt clar.

Primer tema.

És a dir, això no produirà cap endeutament més, això és un

ingrés que es comptabilitza el 2004 i per tant no es va produir

cap despesa perquè el 2004 està tancat; estigui molt tranquil en

aquest aspecte, és un ingrés pressupostari, purament. Però jo

crec que ens convé per l’estratègia que puguem tenir de futur

i jo crec que..., és a dir, vostè potser creu que la nostra

finançació és la correcta, idò defensi-ho vostè i així tenen el

nombre de diputats que tenen. Jo defens que la finançació que

tenim no és la correcta i que ens correspon aqueixa altra

finançació, i que si vostè du aquest tema amb la diferència

d’habitants que tenim veurà que no ens n’anam per moltes vies

lluny de tots aquests temes. 

Si no feim reclamacions anterior és perquè el govern

anterior va firmar un sistema de finançament que liquida tots

els temes dels sistemes de finançament anteriors a l’entrada en

vigor de l’any 2002. No és per un altre motiu, és a dir, la

responsabilitat de qui és cada una i que vostè sempre va a la

confrontació i al tema partidista i ens acusa a nosaltres. No, no,

(...), és a dir, jo voldria arribar més enfora en aquest sentit.

Tenim molt clara l’estratègia, sabem que hi pot haver una

estratègia de futur en aquest aspecte i que l’hem de mantenir i

que hem de fer totes les reclamacions, perquè jo no estic

disposats que els ciutadans de les Illes Balears tenguin unes

pitjors infraestructures educatives, sanitàries, sociosanitàries,

de carreteres..., que els altres habitants.

I vostè em torna parlar de l’endeutament i em torna fer

aquests temes. Escolti, miri que en feim..., jo no m’amag gens

de dir la veritat, jo li ho vaig dir el primer dia, és a dir, mentre

el govern anterior va seguir una política d’obscurantisme i que

no pressupostava l’educació i la sanitat per a la realitat,

nosaltres ho pressupostam. Que això produeix endeutament?,

és a dir, si l’endeutament que vostès ens citen i ens critiquen

tant coincideix amb les xifres d’increment d’educació i sanitat.

Que no volem tenir l’educació i la sanitat finançades així com

toca?, serà la seva postura i no li puc discutir que vostè vulgui

tenir uns mals serveis educatius i sanitaris, però jo no, jo no els

vull tenir i vull que els ciutadans de Balears tenguin el mateix

finançament en sanitat i educació que tenen altres comunitats

autònomes, i per tant hi ha hagut l’increment que hi ha hagut en

els pressuposts d’educació i sanitat, que jo comprenc que

qualsevol govern d’esquerres voldria haver tengut aquests

increments; no sé per què no ho varen fer, serà la seva

responsabilitat; és a dir, jo ho entenc, que pareix que això

hauria de ser una política més d’un govern d’esquerres i que

desgraciadament per a vostès i afortunadament per a nosaltres

l’hem duita endavant un govern del Partit Popular, perquè és un

tema prioritari, com li he dit, el tema d’educació, és a dir,

estratègicament necessitam potenciar aquest tema si no volem

que la nostra economia (...) de serveis. Per tant també aquest

tema molt clar.

És a dir, primer punt: no hi ha preocupació de major

endeutament perquè això és un ingrés a comptabilitzar l’any

2004 a efectes pressupostaris i no pot produir cap preocupació

més. I segon: no es pot permetre que reivindicacions de futur

qualque dia les arribem a cobrar. Jo crec que aqueixes illes han

aportat molt fiscalment i m’estranya que vostè no comparteixi

aqueixa opinió, esper que altres grups sí que la puguin

compartir, i que tots els instruments que emprem per fer les

reclamacions d’una petita part del que ens pertoca són vàlids,

i s’ha de sumar, i en aquest sentit s’ha fet. Vostè diu que no les

cobrarem però jo crec que qualque dia sí que les cobrarem,

perquè tenim base suficient, pels increments de població que hi

ha hagut, perquè se’ns actualitzin aquests temes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica Sr. Ramon

té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, no vulgui vostè

fer les coses al revés del que són. Diu si no estic disposat al fet

que els nostres ciutadans tenguin millor finançament. Escolti,

el meu grup, com a mínim en el que jo conec, la passada i

aquesta legislatura ha participat, ha proposat, ha donat suport

a nombrosíssimes iniciatives amb el vot en contra del Grup

Parlamentari Popular. O sigui, no plantegem les coses al revés

del que són. 

Els que no volien millor finançament són vostès; clar, vostè

la passada legislatura no hi era, i tal vegada les seves

companyes de Govern, la Sra. Cabrer o la Sra. Castillo, no li

han contat el que deien aquí, però jo sí hi era i ho havia

escoltat; és a dir, les transferències en sanitat havien arribat

amb un augment molt considerable sobre el que hi havia, era

d’una generositat extraordinària del Govern del Sr. Aznar,

d’una generositat extraordinària, allò permetia fer de tot. I ara

resulta que, de cop i volta, les coses són al revés.

En educació, aquí hi va haver en aquest Parlament, la

passada legislatura, una comunicació molt documentada del

conseller d’Educació i Cultura, en la qual va plantejar tota una

sèrie de qüestions, ja dic, molt documentada, amb quadres

comparatius i amb unes conclusions que varen tenir el vot en
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contra del Grup Parlamentari Popular, no de la resta de grups,

ni d’aquest que li parla, ni de la resta de grups.

Aquí hi va haver una comissió especial per estudiar el

dèficit de la balança fiscal i unes conclusions que qui es queda

al marge és el Grup Parlamentari Popular. I aquí me diu que no

es pressupostava en el temps del pacte el dèficit d’educació i

sanitat; bé, i vostès què varen fer en el pressupost de l'any

passat? És a dir, a l'època del pacte cada any educació i sanitat

pujaven per damunt del que pujava el pressupost, s'hi feia un

esforç extraordinari, i vostès pujaren un 2% per al 2004,

aproximadament, un 2 coma qualque cosa per cent, hi va haver

una reducció real. I així basta veure que totes les obres que

s'havien d'iniciar el 2004, estic parlant bàsicament de sanitat i

també d'educació, no se'n va començar cap ni una; una altra

cosa són les carreteres, les carreteres sí que van ràpides, però

d'aquestes no se'n va començar cap ni una.

I d'endeutament no n'hi haurà més, no, no, però és que

vostès han colAlocat ja aquests 582, crec, milions d'euros per

permetre aquest endeutament, i ja dic, ens anirem a finals d'any

a un endeutament del tipus, que jo no sé per què, això es

cobrirà amb aportacions que avui en dia no les tenen fermades

per cap banda, i l'única possibilitat real que tenen és que

modifiquem aquest sistema de finançament que ens va deixar

en una situació, el sistema de finançament que tenim ara ens va

deixar en una situació de desavantatge molt important perquè

no es va comptabilitzar realment la població, perquè ens van fer

una retallada del que ens corresponia sobre la població i ara, ja

dic, l'única possibilitat real és que ens canviï el model general.

Crec que per aquesta via no els entra dins la legislació, el

seu model de finançament que hi havia anteriorment, i hem

d'anar a una altra cosa. Com hi ha altres coses que s'haurien

pogut fer, com se'ls proposava, per exemple, quan es va fer

aquesta comunicació sobre el tema d'educació, arribar a

convenis, com han fet altres comunitats que se'ls transfereix el

cost efectiu, però el cost efectiu no contempla moltes

infraestructures necessàries previstes però que no s'havien

executat.

En el tema de sanitat el mateix, no es va fer això; es va

voler dir que tot el que havia arribat estava beníssim i, ja dic,

ara ens inventam un dèficit històric que neix de cop i volta,

però vostè, per més que ho intenti, no aconseguirà canviar les

coses. I a les propostes de resolució que li vàrem fer des del

nostre grup també hi havia un nou model de finançament per a

resoldre el tema. Però no es pot dir que el que ens ha portat a

la mala situació actual és tot molt bo i ara, de cop i volta, ens

ha creat un problema i ens l'han de resoldre de Madrid i

pressupostam un dèficit que llavors ho cobriran de Madrid.

Però no ho cobrirà ningú, serà un dèficit que arrossegarem en

aquesta comunitat, juntament amb altres actuacions que jo crec

del tot irresponsables, ens posam en una situació molt difícil,

i arribam perquè aquests últims anys hi ha hagut augment de

població, perquè n'hi havia els anteriors a aquests darrers,

perquè tenim un model de finançament dolent, perquè tenim

unes transferències que ens han arribat mal dotades. No apareix

de cop i volta, i ja li dic, el 2004 el creixement poblacional a

les Illes Balears ha estat inferior a la mitjana estatal, no ens

centrem només en creixement poblacional i només agafant uns

anys, perquè correm uns certs perills.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, per tancar aquest

debat, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Bé, jo crec que el Sr. Ramon no me creu i torna insistir en

el dèficit, és a dir, ja li dic que això es comptabilitza en el

2004, llegeixi la resolució i l'acord. El que passa és que vostè

du un guió prescrit i no se surt d'aquí, escolti, aquest ingrés es

comptabilitza en el 2004 i el 2004 és un any tancat i no podem

fer cap despesa més a càrrec del 2004, no me torni dir que

farem 570 milions més d’euros perquè això ho diu vostè

mateix, però, a part de vostè mateix, no s’ho creu ningú més,

perquè els papers són uns.

El model de finançament, escolti, qui ho va firmar és el

Govern, és a dir, el Govern central té la responsabilitat a nivell

de tot l’Estat. I ja li he explicat abans que una de les comunitats

més perjudicades per tot aquest sistema és la comunitat

autònoma de les Illes Balears i qui havia de defensar els

interessos de la comunitat autònoma de les Illes Balears és el

Govern de les Illes Balears, el Govern central defensa els

interessos genèrics de tot l’Estat. És a dir que la responsabilitat

d’haver acceptat la transferència de sanitat, perquè evidentment

i que es va vendre com un èxit pel conseller d’Hisenda anterior,

és responsabilitat de qui és, és a dir, no vulgui centrar la

responsabilitat del Govern de les Illes Balears, com avui la

responsabilitat del Govern de les Illes Balears en aquest tema

i amb aquesta estratègia si m’equivoc és meva, és a dir, haver

acceptat aquesta transferència, si me demana vostè si va ser

encertada o no, li contestaré, acceptar la meva opinió. Però jo

no puc deixar d’assumir avui les realitats.

El tema d’educació i sanitat que quedi molt clar, és a dir,

nosaltres, vostè me parla d’un creixement d’un 2%, és que els

números canten, el creixement en el pressupost d’educació i

sanitat del conjunt dels dos anys és del 40%. Evidentment, el

primer any vàrem fer, perquè no teníem l’auditoria de gestió

acabada, un poc la pràctica que va fer el govern anterior, i

evidentment com no és la meva política anar amb aquesta

política de números falsejats, doncs l’he corregida; és a dir, no

teníem l’auditoria de gestió i no sabíem quina era la despesa

real de sanitat i d’educació i quan l’hem tenguda hem duit els

pressuposts reals. A vostè no li agrada que nosaltres haguem

augmentat els pressuposts d’educació i sanitat en un 40% en

dos anys? Doncs, mala sort per a vostè, insisteix vostè en el 2%

i per què? Vostè considera que no hem de fer endeutament i

tenir pitjors serveis sanitaris i educatius? La resposta és molt

concreta, nosaltres, en concret, prioritzam aquest tema i si els

ciutadans de Balears han de tenir aquests serveis i hem de

recórrer a l’endeutament, com que consideram que aquests

retornaments que feim és de doblers dels ciutadans de Balears,

no ens espanta, no ens espanta arribar a l’endeutament perquè

és un tema que corresponen aquests ingressos tributaris als

ciutadans de les Illes Balears i no demanam més que aquí.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 37 / 5 d'abril del 2005 927

 

És a dir, vostè defensa i diu que bé, que entén que altres

comunitats tenguin una finançació per habitant molt superior no

li pareix malament, i sí, és a dir, i si nosaltres tenguéssim la

mateixa finançació per habitant que Extremadura tendríem en

aquest moment quasi entre 800 i 900 milions d’euros i no

tendríem cap problema d’endeutament, i aquest és el debat de

futur en què no acab de comprendre on està el seu grup

parlamentari. Volem la mateixa finançació que ens correspon

de mitjana o no la volem? És a dir, vostè vol que els habitants

de Balears tenguin aquesta finançació com tenen els habitants

d’Extremadura o no la volem? I aquí me trobarà, és a dir, això

és la resposta que ens hem de fer de futur.

Aquest és el tema bàsic que haurem de lluitar i tots els

camins que duguin a aconseguir la finançació que correspon als

habitants de les Illes Balears hi haurà coincidència. Si vostè,

per raons partidistes, continua fent aquesta política que fa dos

anys defensava que faltava finançament i avui en dia diu que no

falta finançament, doncs qui ha canviat d’opinió és vostè, no

som jo.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

5) Pregunta RGE núm. 1368/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds,  relativa a finançament de l'hospital de

referència.

Té la paraula el Sr. Miquel Ramon, per formular la pregunta

número 1368, relativa a finançament de l’hospital de referència.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo com que vull un

finançament per habitant igual que el d’Extremadura o, si no,

semblant, semblant com a mínim, vull dir que els serveis bàsics

hi hagi un finançament semblant per número d’habitants del

que hi ha a Extremadura, ho vull ara, ho volia abans, abans,

quan no ho volia el seu grup, el seu partit, m’agradaria saber

com pensa finançar el nou hospital de referència si es fa, per

desgràcia per a tots nosaltres, el projecte de Son Espases, com

es finançarà i quin cost pot tenir? Perquè jo crec que als

habitants d’Extremadura els hospitals no es fan d’aquesta

manera. I aquesta és una qüestió que evidentment s’hauria

hagut de contemplar en el seu moment les transferències, no la

construcció de Son Espases, però sí la construcció de Son

Dureta que ja era un projecte de l’INSALUD i que no es va fer

en el seu moment.

Però dins aquest endeutament visible que tenen vostès i que

els ha obligat a preveure la pujada de l’impost sobre carburants

i a fer tota una sèrie de plans, es queda al marge el finançament

del nou hospital de referència que alegrament vostès han,

aproximadament, doblat el seu preu del que tenia. És a dir que

a hores d’ara tenim diverses hipòtesis, la consellera sol parlar

de què no us preocupeu, això no costarà res, això s’entregarà

clau en mà, sense cost, i amb l’explotació de determinats

serveis i se solia parlar només d’aparcaments, cafeteries,

bugaderia, coses així; llavors per altres bandes es parla de

qüestions més complexes, com laboratoris i d’altres qüestions,

però en els diversos documents, i ara ja es ve a reconèixer, és

que s’haurà de pagar un cànon a partir que això estigui acabat,

aquest hotel, -aquest hotel, sí, aquest hospital, es fa com a una

espècie d’hotel-, aquest hospital diu clau en mà s’entrega, però

no s’entrega la propietat que es torbaria, segurament, s’ha

parlat d’uns 50 anys i 50 anys pagant un cànon, que supòs que

no està prefixat, però una part important d’aquest cost que sí

s’hauria de pagar d’alguna manera dels pressuposts de la

comunitat, però es traslladarien a la pròxima no, a l’altra o

d’altres legislatures i així per molt de temps.

Vostès que estan generant un endeutament, amb un sistema

de finançament que no és qui les parla d’aquest grup el que ha

dit que era molt bo per a les Illes Balears, que eren vostès, els

que fa quatre dies deien que era un sistema boníssim de

finançament; amb això creen un endeutament impressionant, si

a això li hem de sumar el tema del nou hospital de referència a

uns preus que ja dic que doblen el que estava previst i de

qualsevol manera impossibiliten també reclamar a l’Estat que

intervengui, perquè en bona lògica l’Estat no finançarà un

hospital ni una part d’un hospital que és el doble de car del que

hi havia projectat, que es vol fer a un altre lloc i, a més, que es

fa per un sistema de finançament raríssim, és a dir, bé, com ens

podem sortir del nou hospital de referència si es fa el projecte

de Son Espases?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President. Un altre pic el mateix, és a dir, torn

a insistir en l’endeutament i en les transferències, escolti, si el

Govern de les Illes Balears considerava que el sistema de

finançament autonòmic de l’any 2001 era dolent, jo vull pensar

amb l’honorabilitat, vull pensar no, pens, en l’honorabilitat i en

la seguretat del Govern de les Illes Balears que no ho hagués

acceptat; és a dir que no som jo el responsable d’aquest sistema

de finançament i és el conseller d’Hisenda i el Govern de les

Illes Balears qui ho va acceptar.

És a dir, evidentment, el dèficit sanitari que ha provocat

aquesta transferència en pagam les conseqüències ara i jo no

hagués volgut que s’acceptàs aquest tema, però va ser el

Govern de les Illes Balears que, actuant legítimament i crec jo

que en aquells moments convençut que era una bona

transferència, i així es va manifestar almanco a qualque ocasió

públicament per part del conseller d’Hisenda, ho va dir, però jo

no vull pensar el que diu vostè ara de què considerava que

aquesta transferència estava mal dotada i malament, perquè si

no, supòs que s’hagués oposat o hagués fet que els seus

companys que eren al Govern s’hi oposassin. Crec que hem de

ser coherents, és a dir, si es va acceptar... Per què no hi ha un

acord en la transferència de Justícia? Perquè no hi estam

d’acord, és a dir, supòs que a qualsevol preu se’ns traspassaria

avui en dia la Justícia; no, doncs escolti, a qualsevol preu no
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volem la transferència de Justícia. Jo vull pensar que el Govern

va ser, vull pensar no, pens, afirm categòricament que el

Govern va ser responsable i que amb les dades que tenia a la

mà va acceptar la transferència autonòmica. I si no va incloure

la nova finançació de Son Dureta és perquè el conjunt el

compensava, vull pensar, no vull pensar que ho fes en sentit de

perjudicar cap interès, no vull pensar no, pens, crec que no van

per aquí els tirs.

Torna dir el tema de pujar els imposts. Escolti, és a dir,

aquest Govern ha baixat els imposts, per molt que ho repeteixi

hem baixat, l’any passat vàrem fer una baixada d’imposts i

enguany hem fet una política fiscal neutra i continuam fent una

política fiscal neutra, li agradi o no li agradi.

Contestant la pregunta concreta, jo crec que s’ha explicat i

vostè ara dóna la raó i me fa aquesta pregunta a mi i no a la

consellera de Sanitat quan abans li deia que els temes de

finançament de sanitat es negocien en el si del Consell de

Política Fiscal i Financera i no a la sectorial de Sanitat i fa la

pregunta. El sistema de finançament del nou hospital, com

vostè ha dit, s’està treballant en aquest moment amb una

fórmula de concessió d’obra pública d’explotació dels serveis

establerts en el Reial Decret Legislatiu que aprova el text refós

de la Llei de contractes d’administracions públiques 2/2000 i

es tracta d’establir una relació a llarg termini entre

l’administració i el concessionari que contemplarà la

construcció, l’equipament, dotació, manteniment i actualització

d’equips i explotació dels serveis no clínics. Es tracta, doncs,

d’una fórmula que evidentment no està emprada en els

hospitals d’Extremadura perquè, com hem coincidit vostè i jo,

té un finançament que no necessita aquest tema, doncs que sí

està contemplada i que sí es contempla a les altres comunitats

autònomes, com li deia jo que tenim problemes de finançament

per increment de població, com es Madrid, que ho fa, i

València que ho ha fet i que, evidentment, a altres indrets

d’Europa, com el Regne Unit, Canadà, Portugal acudeixen a

aquest sistema per al finançament d’obres públiques en concret.

És a dir que es farà per aquesta via i en aquesta línia es

treballa.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, Sr. Diputat

té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Miri, tal vegada li hauria

d’explicar una cosa que jo crec que vostè la sap molt bé, perquè

diu: si era dolent o, dic jo, o si era insuficient el sistema de

finançament, per què es va acceptar? Home, per si no ho sabia,

jo crec que vostè ho sabia, però allò de fuera hace mucho frío,

aquestes coses, i, si no, te quedes encara pitjor, dius bé, entre

el dolent i el que no és tan dolent doncs acceptes la qüestió, bé,

crec que vostè ho sabia.

I clar, diu, i s’assumeix amb el dèficit sanitari, la

transferència s’assumeix amb dèficit sanitari: alAleluia, alAleluia,

ho ha dit el conseller d’Hisenda del Govern de les Illes Balears,

del mateix partit que la Sra. Castillo; ara, que no sé si la Sra.

Castillo és la mateixa persona a la legislatura passada i a

aquesta, amb això ja tenc dubtes, ja tenc dubtes de si és la

mateixa persona, però bé, amb dèficit a les transferències.

Que no hauria volgut que s’acceptassin, ha dit vostè. Home,

possiblement era difícil no acceptar per això de que fuera hace

mucho frío, però no ho sé si tal vegada no s’hauria aconseguit

alguna cosa millor; però m’ho apunt perquè això evidentment

contradiu absolutament el que s’ha dit des del seu partit tot

aquest temps.

Però, i per acabar, perquè amb això no resolem res, amb

aquesta situació, que és l’actual, amb el que tenim i amb un

model de finançament, que haurem de modificar tan aviat com

puguem, de cara al futur, un model de finançament que ens vagi

millor, però ara tenim el que tenim i tenim això, no li pareix

d’una irresponsabilitat absoluta plantejar-se l’hospital de

referència quasi pel doble del preu pel qual estava pressupostat

i eliminant, aquí sí, qualsevol possibilitat real de demanar que

l’Estat colAlabori amb aquest finançament, perquè ens sortim

del projecte previst i en feim un molt més car, a més ho feim

per un sistema de semiprivatització que seria inassumible; no

creu que ja en tenim prou d’endeutaments i de riscs com per fer

una aventura d’aquest tipus i que valdria més la pena intentar

agafar-se al projecte que hi havia i en base a això, en base a

aquestes consideracions, que jo li agraesc, que ara fa vostè, que

es va arribar amb un dèficit sanitari les transferències amb una

mala situació, això sí negociar amb el Govern central la

colAlaboració amb l’hospital de referència i no ficar-nos en

aquestes aventures que no sabem els dèficits que generaran per

anys i anys, a més per a una infraestructura que no serà

propietat de la comunitat autònoma fins que no passin molts

anys i que no gestionarà en bona part, perquè estarà en mans

privades, no creu que realment valdria la pena -i aquí segur que

sí que podria comptar amb el suport de tots els grups

parlamentaris- que es tornàs a optar pel que hi havia projectat

i assumit per totes les administracions i tots els partits polítics

en el seu moment, de ser racionals amb la inversió de cara a

Son Dureta i tractar, ja dic, a partir d’aquesta racionalitat i a

partir d’uns problemes reals que té aquesta comunitat, demanar

la participació de l’Estat, no seria això millor que no aquesta

altra aventura en la qual vostès es volen situar i ens hi volen

situar a tots?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Sr. Conseller, per tancar el

debat, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, miri si vostès estaven

convençuts i això demostra la seva bona fe, a pesar del que ara

diuen, que la transferència de sanitat era bona, que varen crear

122 places, bàsicament a les conselleries de l’àrea del PSOE,

no a l’àrea d’Esquerra Unida, en base a aquest finançament

sanitari que varen rebre extraordinari es varen crear 122 places



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 37 / 5 d'abril del 2005 929

 

fora del sistema sanitari, és a dir que creien que anaven sobrats

en aquest sentit; és a dir, jo crec que això demostra la seva bona

fe en aquest tema. És a dir, no hi havia aquest sentiment que

vostè diu, perquè, si no, no haguessin desviat recursos del

sistema sanitari cap a places d’altres conselleries que no tenien

res a veure amb la sanitat.

Me torni a dir el tema de l’endeutament. Escolti, és que

l’endeutament de les Illes Balears té la ràtio per habitant més

baixa que la mitjana de comunitats autònomes, té la ràtio del

PIB que està per davall de la mitjana de les comunitats

autònomes, és a dir, jo crec que no hi ha lloc a aquest

alarmisme que vol fer. I segon, arribem a la ràtio que arribem,

és a dir, tornam al mateix, els ciutadans de les Illes Balears han

de tenir els serveis de sanitat que es mereixen i per tant, avui en

dia, creim que amb aquest sistema el nou hospital és

imprescindible i que s’ha de comptar amb totes les noves

tecnologies necessàries.

Que evidentment ens estimaríem més tenir un altre sistema

de finançament? Evident. Però entre no tenir hospital i acudir

a aquest sistema de concessió, doncs acudim a aquest sistema

de concessió, que és el que s’imposa com a fórmula a Europa,

perquè es podrà saber la data d’entrada en funcionament, quan

el cost, en principi, pareix més alt, com vostè diu, al final no ho

és, perquè se sap quin és el cost final; quan es fa una obra

pública de vegades hi ha modificats que obliguen a fer canvis

pressupostaris, és a dir que té una sèrie d’avantatges aquest

sistema. Però, evidentment, si tenguéssim un altre sistema de

finançament no hauríem d’acudir a aquesta fórmula, és el que

estic defensant tota l’estona, és a dir que vostè vol contraposar

un model a l’altre; jo el model, el sistema de finançament de les

Illes Balears ha de tenir millores, perquè en aquest moment

som la pitjor comunitat autònoma, amb una finançació per

habitant més baixa i no me pareix correcte continuar defensant

aquestes postures. I aleshores lluitam per la via d’actualització

de la població i després amb una proposta d’un nou model de

finançament que sigui assumible per totes les comunitats

autònomes, no per beneficiar Balears, sinó per totes les

comunitats autònomes i que es basi en els ingressos tributaris,

perquè nosaltres creim que la corresponsabilitat fiscal que

tenen les Illes Balears és molt alta; si nosaltres tenim un índex

fiscal que és el més alt de totes les autonomies, doncs no és

lògic que precisament tenguem la finançació més baixa de totes

les autonomies.

I per tant aquí hem de lluitar en aquesta línia, perquè ja que

tenim molt clar tots que els que no contribueixen són els

territoris sinó les persones, doncs evidentment hem d’anar a un

sistema en què tots ens aproximem a les mitjanes, però que

evidentment la corresponsabilitat fiscal pesi. I aquest és el

debat de futur, no du el tema de l’endeutament, com fan, jo crec

que no van, almenys no és el meu debat, és a dir, el tema de

l’endeutament és un tema per solucionar problemes puntuals,

perquè els ciutadans de Balears no podem constantment ser els

darrers en finançament per càpita en serveis i en

infraestructures de l’Estat espanyol i que, evidentment, ens hem

d’enfrontar a la realitat i la realitat és la que tenim,

desgraciadament per unes gestions anteriors amb un sistema de

finançament i que d’aquí cap endavant hem de construir; si vol

construir, ens trobarem; si l’únic que vol és continuar parlant

del passat, cadascú haurà d’assumir la part de culpa, que m’és

igual la proporció que sigui.

Jo estic convençut que el tema és solucionar problemes i no

treure culpes del passat i en aquesta línia nosaltres intentam

solucionar problemes, creim que és necessari un nou hospital;

aquest nou hospital complirà amb les necessitats de qualitat

dels ciutadans de les Illes Balears i per tant estam convençuts

que aquest és un projecte correcte. Que ja com a sistema de

finançament, és a dir, en aquest moment es projecte el sistema

de finançament amb una via de concessió, que és una via

emprada a molts de països europeus i que aquí, a Espanya,

s’està emprant cada vegada més, i sobretot ho hem d’emprar les

comunitats que tenim un sistema de finançament com és el cas

de Madrid i València que, com li he dit, juntament amb

Catalunya, són les comunitats pitjor tractades en aquest

moment.

Moltíssimes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I una vegada esgotat l’ordre

del dia, només me queda agrair la presència de l’Hble.

Conseller, de les seves explicacions; agrair també la presència

de la secretària general que l’ha acompanyat.

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