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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Sí, Sr. President. Maria Torres substitueix Joana Barceló.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Margarita Mercadal substitueix Antoni Diéguez.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Sí, Sr. President. Miquel Àngel Coll substitueix Xico Tarrés.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Bon dia, president. Francesc Dalmau substitueix Francina
Armengol.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Eduard Riudavets.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMAN:

Bon dia, president. Isabel Llinàs substitueix Misericòrdia
Sugrañes.

Compareixença RGE núm. 12122/09, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, de l'Hble. Conseller de Presidència, per tal
d'informar sobre el finançament local.

EL SR. PRESIDENT:

Si no hi ha més substitucions procedirem amb l’ordre del dia
d’avui, que consisteix en la Compareixença RGE núm.
12122/09, del conseller de Presidència, solAlicitada per quatre
diputats membres de la Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal
d’informar sobre el finançament local. 

Assisteix l’Hble. Consellera d’Innovació, Interior i Justícia,
Sra. Pilar Costa i Serra, que és qui té la competència en matèria
de finançament local, acompanyada del Sr. Rafel Oliver,
director general d’Administracions Públiques, que tenc entès
que és la primera assistència que fa al Parlament, acaba de ser
nomenat; i el Sr. Joan Marí Serra, cap de Gabinet.

Té la paraula l’Hble. Consellera per tal de fer l’exposició
oral sense limitació de temps.

LA SRA CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
comparesc, efectivament, per retre compte de la solAlicitud
d’aquesta compareixença sobre finançament local. Ja ha fet el
president l’aclariment que, a pesar que estava prevista en el seu
dia la compareixença del conseller de Presidència, aquesta
competència de finançament local, dins la Direcció General
d’Administracions Públiques, va passar a la conselleria que jo
dirigesc.

Compartesc amb vostès la preocupació quant al finançament
local i a la necessitat de dotar els nostres municipis d’un
finançament adequat per desenvolupar les seves competències,
i així he tengut ja l’oportunitat de manifestar-ho en aquesta
cambra en diverses ocasions, tant aquí en comissió com en el
plenari. Ho hem dit altres vegades però crec que val la pena
insistir-hi, que les corporacions locals, malgrat la seva limitada
atribució competencial, promouen, gestionen i financen bona
part dels serveis públics bàsics o d’atenció directa als ciutadans,
i és la mateixa Constitució Espanyola la que atorga als ens
locals un paper imprescindible en la construcció de l’Estat, que
suposa donar als ajuntaments l’eina bàsica per a la defensa o per
defensar el seu pes. És notori que hem de reconduir el
tractament que els ajuntaments han rebut fins ara per part de les
altres administracions, que massa sovint han fet cas omís d’uns
preceptes que havien de servir per salvaguardar l’autonomia
municipal i del dret de les corporacions locals a intervenir en tot
allò que afecti els seus interessos, perquè no només són les
mateixes administracions locals les que en surten perjudicades,
sinó molt especialment els interessos de la ciutadania, i en
definitiva són els veïns i les veïnes en qui pensaven els
legisladors quan varen dotar els ajuntaments de la difícil tasca
de defensar bona part dels drets fonamentals i més bàsics que té
una persona, al temps que s’englobava en primera instància dins
la colAlectivitat social del seu poble o ciutat.
No és per tant un caprici ser demandat el compliment no només
dels preceptes legals sinó també i sobretot dels valors
constructius de l’Estat.

D’acord també amb l’Estatut d’Autonomia de les Illes, la
nostra comunitat autònoma articular la seva organització
territorial en illes i en municipis; les institucions de govern de
les illes són els consells insulars i les dels municipis els
ajuntaments. L’Estatut d’Autonomia defineix el municipi com
l’entitat local bàsica de l’organització territorial de les Illes
Balears i l’instrument fonamental per a la participació de la
comunitat local en els afers públics, i en el mateix sentit es
pronuncia l’article 9 de la Llei municipal i de règim local de les
nostres illes. El mateix Estatut d’Autonomia estableix també la
necessitat que les transferències i les delegacions han de dur
incorporats els mitjans econòmics, materials i personals que
corresponguin. De fet ha estat una constant la pràctica de
delegar funcions i competències als municipis afegint la càrrega
del seu finançament sobre unes finances, les finances
municipals, que ja estan prou exhaurides com per haver de
suportar càrregues sobrevingudes. 
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Els recents processos de modificació dels diferents estatuts
d’autonomia, han tengut com a conseqüència l’increment de
recursos i de competències de totes les comunitats autònomes,
i fins i tot en el cas de les Illes Balears dels consells insulars,
sense que s’hagin produït revisions dels nivells competencials
ni del sistema de finançament de les corporacions locals. 

És per tot això que estam treballant ja des de fa molts de
mesos per elaborar les bases del pacte local, treball que ja he dit
en altres ocasions que està ben encaminat i que molt prest
començarà el seu desenvolupament, donat que properament
signarem el protocol general de colAlaboració entre el Govern i
la FELIB, la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, en
el procés de desenvolupament del pacte local. Aquest protocol
de colAlaboració entre govern i FELIB estableix que el Govern
de les Illes Balears s’ha compromès a promoure un procés per
a l’elaboració d’un pacte local que determini les competències
i les delegacions competencials dels municipis sota els principis
d’una veritable autonomia, dignitat, solidaritat, suficiència
financera, eficàcia, descentralització, cooperació i coordinació,
tot això d’acord amb la Carta Europea d’autonomia local que
defineix l’autonomia local com el dret i la capacitat efectiva de
les entitats locals per ordenar i gestionar una part important dels
assumptes públics en el marc de la llei sota la seva pròpia
responsabilitat i en benefici dels seus habitants.

Igualment en aquest procés de pacte local s’ha de considerar
l’actual situació de crisi econòmica, que afecta greument tots els
estaments de la societat i conseqüentment també les hisendes de
les administracions públiques, unes dificultats que s’han
d’afegir a la feblesa econòmica endèmica dels ajuntaments i a
la situació financera de la comunitat autònoma i dels consells
insulars. Una dada significativa és que mentre els municipis de
l’Estat espanyol participen en un 13% del conjunt de la despesa
pública, a la Unió Europea se situa aproximadament sobre un
22%, un percentatge molt més a prop d’aquell 30% que es
reivindicava en el moment de la transició, si bé és cert també
que el repartiment competencial tampoc no és comparable. 

Aquest govern treballa de valent per posar unes bases
sòlides per posteriorment desenvolupar un pacte local que
suposi un nou marc de relacions entre la comunitat autònoma,
els consells insulars i els mateixos ajuntaments, que permeti
reforçar competencialment els poder locals amb un finançament
adequat i donar així resposta a la nostra societat cada vegada
més dinàmica i exigent. Jo crec que estam en el bon camí,
sobretot..., no vull dir només o per mèrit del Govern, sinó per
l’esforç que estan fent tots els municipis, tots els ajuntaments.
Fa poques setmanes també vàrem veure la fusió de les dues
associacions dels municipis, en aquest cas en la FELIB, la qual
cosa dóna també..., jo crec que aquesta unió fa la força, i la
FELIB està fent una feina extraordinària, amb molt de consens,
gràcies a la participació i a la implicació de tots els ajuntaments.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió per un
temps màxim de 45 minuts per tal que els grups parlamentaris
puguin preparar la formulació de preguntes o observacions, per
la qual cosa es demana als portaveus si volen la suspensió.
Entenc que no és procedent.

Bé, llavors té la paraula pel Grup Parlamentari Popular el Sr.
José María Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Consellera, por su
presencia en la Cámara acompañada de los altos cargos que han
venido con usted.

El día 3 de agosto del año 2009 solicitamos la
comparecencia del conseller en aquel momento responsable del
área municipal, de administraciones públicas, y no fue gratuito,
fue a raíz que el presidente compareció en el Parlamento a
indicarnos los magníficos acuerdos de financiación autonómica
a que se había llegado, y que era un precedente y que era una
condición sine qua non que puso este gobierno para iniciar la
mejora de la financiación local. Hoy, 24 de febrero, es decir un
par de meses después, un par de meses de Baleares, no diré
mallorquín sino de Baleares, comparece la consellera, con lo
cual da más o menos la importancia de la magnitud que tiene
para el Govern la financiación autonómica.

En todos los discursos del president, el de investidura, en
política general, cada vez que ha habido un discurso, hace
referencia con palabras grandilocuentes de su concienciación y
la del Gobierno de la necesidad de mejorar la financiación local,
inclusive diciendo que él ha sido alcalde y que él conoce
perfectamente las dificultades municipales, pero la realidad es
que no se ha dado ni un solo paso en favor de ésta. En todas las
comparecencia de los consellers que han sido competentes en
materia de función pública, antes Presidencia y ahora
Innovación, Interior y Justicia, también cuando informó sobre
las líneas generales de actuación el día 3 de octubre de 2007 y
en cada presupuesto general, inclusive cuando la consellera vino
a hacer la comparecencia también de su voluntad de actuar,
siempre se ha hecho referencia a las necesidades manifestadas
por el Govern de mejorar la financiación de los municipios. 

En el acuerdo para la estabilidad política y el futuro
sostenible de las Islas Baleares, el acuerdo que actualmente no
está en vigor pero que era un buen frontispicio para el Gobierno,
se reconoce la necesidad de un impulso para dotar a los
municipios de las competencias y los recursos que el nuevo
Estatuto prescribe para ellos. En el documento preliminar para
elaborar unas bases para el pacto local de las Islas Baleares, y
aquí podemos dar más o menos la idea de qué velocidad lleva
el Gobierno para esto, este documento preliminar es de agosto
de 2009, usted acaba de decir aquí ahora mismo que está a
punto de aprobarse el protocolo..., inminente aprobación de un
protocolo de pacto local, que es lo mismo que me dijo a mí en
octubre de 2009, cuando usted salió a defender la (...) ya dijo
que era inminente. Pues mire usted, el lunes es la fiesta de la
comunidad autónoma; ¿sabe usted qué día es el lunes?, marzo;
de octubre a marzo lo inminente, si es inminente esto después
de cinco meses yo creo que algo no nos va bien, algo está
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fallando con el tema éste, ¿no? Y este documento, este
documento preliminar de agosto de 2009, continúa
profundizando en las razones y el porqué de la necesidad de
dotar a los municipios. 

En la interpretación del pacto local del 7 de octubre, como
acabo de decir ahora mismo, usted, como había hecho antes el
presidente y había hecho el anterior conseller, reconoce que hay
un 30% de recursos municipales que se dedican a competencias
que no son propias, que son del Estado. Pero muchas veces se
olvidan de decir que son del Estado delegadas a esta comunidad
con recursos; quiere decir que el Estado ha delegado
competencias a esta comunidad -urbanísticas, de acción social,
deportivas...-, que las hacen los municipios, que emplean sus
recursos, pero estos recursos se los queda la comunidad
autónoma, no se los da al Estado.

En definitiva, en esta legislatura, a casi tres años ya de inicio
de este gobierno, no ha habido ningún avance en la mejora de la
financiación local. Es más, yo diría que ha habido retroceso, y
estoy seguro que usted compartirá conmigo este prisma. En la
anterior legislatura hubo avances importantes: financiación de
vehículos para las policías locales, financiación para la policía
local, fijación del 0,7 del Fondo de Cooperación Municipal,
fijación de una cantidad de 30 millones de euros para la Ley de
capitalidad, y muchas cosas más que se hicieron de cara...;
convenios con municipios que lo necesitaron. Esta legislatura,
si usted me hace un balance, verá usted como en todo caso es
reducción de alguna de las ayudas que se pusieron en anteriores
legislaturas.

Por lo tanto el hecho de que usted comparezca aquí, Sra.
Consellera, no es para escuchar la trama normativa de lo que
son los municipios, lo que dice la Constitución, lo que dice el
Estatuto de Autonomía, los derechos que tienen, los que
presta..., eso ya lo sabemos. Mi petición de comparecencia a
usted, al conseller que tenía competencia en esto, era para saber
de verdad cuándo se va a poner en marcha alguna medida,
alguna medida que mejore la precaria financiación de los
municipios, la actual situación que sostienen unas instituciones
que son las primeras a las que acuden los vecinos, que en época
de crisis son las que tienen más demanda, que hoy los alcaldes
no tienen problemas urbanísticos, lo que tienen son problemas
sociales en sus despachos cada día de gente que va decirles que
se ha quedado sin trabajo, que no tiene dinero para comer, que...
¿Cómo podemos hacer algo en positivo para que esta realidad
que tienen hoy los municipios, y estoy seguro que usted
comparte conmigo esta situación y que los que tienen (...),
tienen experiencia municipal saben que es así, qué vamos a
hacer para que esto se acelere? ¿Cuándo vamos a pasar de la
inminencia y a no tardar y en seguida para pasar al ya, ya, ya?
¿Cuándo vamos a darles a los municipios, que tienen que dar
cada día respuesta a sus vecinos, una respuesta que sea en
positivo, que no sean palabras, palabras, palabras o promesas,
promesas, promesas? Que vean algo. 

¿Cómo es posible que mejore esta comunidad su
administración autonómica y no traspase nada a los municipios?
¿Cómo es posible que lo que estábamos diciendo y que se nos
llenó la boca los primeros dos años de este gobierno ahora se
haya olvidado, sea una cosa que no interese y que estemos
dándole vueltas para que, con promesas y con protocolos y con
vamos a hacer, no se tome una decisión? Por ejemplo, ¿por qué
no modifica usted los presupuestos y en vez de ser el 0,7% del
Fondo de Cooperación Municipal, que sea el 1%? Es una
medida inmediata, y los municipios la reciben enseguida, no
hace falta hacer ningún protocolo, ustedes suben tres puntos la
financiación de los municipios. Eso es interesante. O cualquier
otra medida que a usted se le ocurra, pero lo que puede ser es
que, a la vez que profundicemos en los protocolos para llevar a
los municipios más dinero, más financiación, hagamos algo
positivo para que llegue de verdad a los municipios algún
dinero, algún recurso para hacer frente a lo que tiene delante de
ellos, al terremoto que supone para cada municipio la situación
económica de muchos de sus vecinos.

Ésta es la realidad, para esto le hago comparecer aquí. En
realidad yo no pensaba en usted cuando le hacía comparecer,
pensaba en otra persona, que es la que estuvo diciendo este
discurso durante dos años, ¿no?, pero bueno, ya le he dicho
antes, cuando venía, que me extrañaba que viniera pero, vamos,
es usted la que está aquí hoy y la que tiene que hacer el tema
éste. Algo en positivo, algo en positivo para los municipios, que
no sea recorte; ya sé que tiene dificultad usted en su
presupuesto, pero es que los municipios tienen más, y llevamos
dos años y medio engañándolos y ahora tenemos la realidad
que, después de año y medio engañándolos, ahora decimos que
vamos a hacer un protocolo que además estoy seguro que no va
a estar en vigor esta legislatura, y mi pregunta es ¿qué va a
hacer este gobierno esta legislatura para mejorar la financiación
de los municipios? Ésta es mi pregunta, ésta es mi petición, y
espero con claridad que me diga usted algo en positivo; no me
hable usted de pactos, no me hable usted de protocolos, no me
hable usted de documentos, yo quisiera que con estos pactos,
con estos protocolos, con estos documentos que están
gestionando, se acompasasen con algo positivo este año, año
2010, que los municipios pudiesen ver algo en 2010, y el
protocolo si está al final de 2011, de 2010, fantástico, y si no
pues para el año que viene otra cuestión efectiva y de cash flow
para el 2011 y seguimos hablando de protocolos, pero lo que no
es posible es que mientras hablamos de protocolos, que ya le
digo, el avance de las normas salió en abril de 2009, dentro de
un mes hará un año, está usted hablando de avance y todavía no
hemos firmado ni siquiera el protocolo. Imagínese lo que es el
desarrollo del protocolo o la efectividad de poner dinero. 

Por lo tanto yo, Sra. Consellera, lo que le pido es acción
positiva hacia los municipios, base de este gobierno, que
aumenten las ayudas que tenían en julio de 2007.

Gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Mixt hi ha alguna
intervenció?

Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds?
Té la paraula el Sr. Antoni Alorda, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera gràcies per la seva
presència i també de l’equip per parlar d’un tema evidentment
important i recurrent com són les dificultats de finançament dels
nostres ajuntaments. 

Nosaltres pensam que cal, en primer lloc, una clarificació
competencial; crec que en aquest sentit s’està fent un treball,
crec que ajudar a precisar quines són les obligacions que té cada
institució pot ja precisar d’alguna manera també quin és el
finançament. Pensin que en aquests moments els ajuntaments,
que estan realment en una situació complicada i difícil, com
s’ha dit, encara regalen solars o contribueixen a finançar obres
estatals, obres autonòmiques, obres insulars perquè és la manera
de captar inversions o de millorar la dinàmica municipal, però
que realment se’ls exigeix un determinat tipus de despesa que
no els correspon. En els darrers estudis, crec que en aquest sentit
s’hi ha avançat, estan apuntat quantitats molt importants les que
estan suportant els ajuntaments en competències que no li són
pròpies. Per tant, jo crec que aquí hi ha un treball a fer, no serà
immediat, no podrà ser dràstic, però sí s’ha d’anar assumint que
cada pal aguanti la seva vela i que no hi hagi ni plans 10, ni
plans 20, ni plans 30, serà difícil quan un ja ha engegat aquesta
manera d’actuar que siguin els ajuntaments encara, segurament
una de les baules fluixes del sistema, els que hagin de bestreure
les inversions de les altres administracions.

No compartim, ja ho hem dit en algunes ocasions, que sigui
a partir del finançament autonòmic d’on hagi de millorar el
finançament municipal. Nosaltres pensam que els serveis als
ciutadans claus en el benestar, com són educació, salut, tantes
obres de promoció econòmica que avui estan residenciats
damunt els governs autonòmics, no és correcte pretendre que
d’aquell dèficit tan espectacular que teníem del finançament
“aznarià” i que s’ha corregit, jo crec que poc o no suficientment
amb el nou sistema, encara repercuteixi o sigui la fórmula per
resoldre els problemes municipals, tot i que la manera de palAliar
els moments difícils dels ajuntaments, crec que tots hi hem de
ser sensibles, a un moment que és difícil per a totes les
administracions, jo crec que és un dels handicaps per intentar
resoldre coses durant aquesta legislatura, només reparar amb els
dèficits que ha tengut l’any 2009 i l’any 2008 el mateix Govern
de les Illes Balears, el 2009 amb el nou finançament, però estam
xerrant de centenars de milions d’euros de desfasament entre
ingressos i despeses imprescindibles, jo crec que despeses
necessàries. Per tant, és un moment complicat perquè sigui
d’aquí que surti.

Per paga, crec que el nou sistema de finançament local
també ha de tenir molt present que no siguin doblers que els
arriben de l’Estat o de les comunitats autònomes gairebé
graciosament. Crec que el sistema fiscal ha de ser bastant més
corresponsable. Qui fa el servei ha de posar els imposts i ha de
donar la cara davant els ciutadans si els posa alts o els posa

baixos. Crec que el sistema dels grans imposts estatals, dels
quals viuen, ja no en parlem dels consells que pràcticament no
tenen vida fiscal pròpia, però que fins i tot en part els
ajuntaments que en tenen més, les comunitats, crec que aquest
sistema ha d’anar cap a la corresponsabilitat i cap un
aprofundiment de la democràcia. La democràcia consisteix a
dir-li al ciutadà, et demanam doblers per fer aquestes ingressos,
aquestes despeses i ho ha de saber i ho ha de veure. Això que hi
hagi papàs de zumosol a fora del que demana la recaptació
fiscal crec que no és un bon sistema i en aquest sentit el sistema
fiscal espanyol està mal plantejat. Per tant, ho hem de fer.

En qualsevol cas i mentrestant, també nosaltres agrairem i
ara si pot precisar, si hi pot haver-hi suports addicionals caps als
ajuntaments, creim que des del departament de cooperació local
dels distints consells s’ha fet una empenta, no hi ha dubte que
les obres estatals del Pla E han donat unes possibilitats de
finançament i d’inversió que en la situació econòmica actual
difícilment els ajuntaments haguessin pogut fer pel seu vent; a
això se suma, ja dic, que tots els sistemes de cooperació local
dels darrers anys han augmentat, però el que ningú no ha
corregit és la gran caiguda d’ingressos que ha representant
sobretot la desinflada de la bombolla immobiliària constructiva,
però també la situació econòmica general que afecta greument
les finances públiques i en cert punt estructural. Això no ho
resoldrà aquesta consellera, però crec que sí ha de ser sensible
al moment i tot el que pugui arbritar per palAliar-ho i després
mesures estructurals de futur crec que seran ben rebudes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Maria Torres.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc agrair la presència
de la consellera i de les persones que l’acompanyen. En altres
ocasions hem parlat d’aquest assumpte en aquesta casa, en
aquest fòrum i podem compartir, amb matisos evidentment, que
el model de finançament no és perfecte, però sí que, i lligant-ho
amb el que ha manifestat el Sr. Alorda, manifestam el nostre
suport que hi hagi iniciatives de la importància com ha estat el
Pla E, que a més es pot dir que té una vocació municipalista
perquè de fet els beneficis d’aquest Pla E han anat destinats,
pensats justament als municipis. Està vist i és clar que és prou
bona una iniciativa d’aquest tipus, fins i tot des del caire
nacionalista dels companys, com el Sr. Alorda i també per altra
banda els alcaldes del Partit Popular que podem dir que hi ha
gràfiques proves que els alcaldes del PP es peguen bons tocs per
poder sortir a la foto d’obres, iniciatives i actuacions en els
municipis de qualsevol caire partidista i que són obres
importants gràcies al Pla E que ve del Govern del Sr. Zapatero.
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Centrant-nos un poc més, localment, en la qüestió que avui
ens ocupa, agraïm l’explicació de la consellera, ha estat
totalment gràfica i diàfana de quina és la situació, en quin camí
estam. Jo ara no em pararé a analitzar els antecedents i el
context, perquè més o menys tots el coneixem i a més s’ha
referenciat en diverses ocasions aquí. I és evident, com ha dit el
Sr. Alorda, que aquest canvi, aquesta modificació o millora del
règim, del model, no es pot fer d’un dia per l’altre, quan
justament tenim una situació un poc enquistada de tant de
temps. Llavors, donam suport i confiam en el treball que s’està
fent en relació amb aquest projecte de pacte local, que determini
les competències municipals i ajudi a solucionar totes aquestes
situacions.

I en relació amb l’examen que ha fet la consellera, tampoc
no tenim molt més a dir, però tampoc no creim que s’hagi
d’anar més enllà. Simplement confirmam que el model no és
perfecte, que el model té mancances, que actualment hi ha
millores gràcies a iniciatives, com ja he comentat. I en relació
amb la feina, donam suport a la que es fa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Torres. Per contestar té la paraula
l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Gràcies a tots els diputats i diputades
per les seves aportacions i reflexions. Ja perquè quedi clar si
compareix un conseller o no, reiterar-li al Sr. Rodríguez que
compareix la consellera competent en la matèria
d’administracions públiques, per tant, en matèria de
finançament local, encara que quan es va fer la petició, la
competència era d’una altra conselleria.

Efectivament, a més d’un dels discursos del Sr. President
d’aquesta comunitat quan ha parlat del finançament autonòmic,
dels avanços que s’han produït en el finançament autonòmic, el
president més d’una vegada i perquè és molt bon coneixedor de
la matèria, ha manifestat que ja era l’hora de la tercera
descentralització. I no s’ha de minimitzar la feina, la proposta
que es fa en aquest protocol de colAlaboració entre el Govern de
les Illes i la FELIB en el desenvolupament del pacte local,
perquè això no és un simple protocol o una simple declaració
d’intencions, és un acord que es va aprovar en el Consell de
Govern l’any passat. Té raó, Sr. Rodríguez, quan diu que jo a
l’octubre de l’any passat ja vaig fer l’anunci de la firma d’aquest
protocol, protocol que reiter que està aprovat en Consell de
Govern i que es va posposar a petició de les mateixes
associacions de municipis, en aquells moments eren dues les
associacions FELIB i AMIB i a petició de les associacions que
ens vàrem demanar, quan estaven en procés d’unió, que
esperàssim la firma d’aquest protocol perquè evidentment
s’havia aprovat el protocol en Consell de Govern i FELIB.
Aquest i no altre ha estat el motiu pel qual s’ha retardat, perquè
s’ha continuat fent feina, la firma del protocol, perquè si està
aprovat en Consell de Govern no fa falta cap altra passa. Per
això dic que la seva firma serà imminent, una vegada que s’hagi
produït la fusió i crec que hi va haver una assemblea de la

FELIB, crec recordar que va ser el 7 o 8 de gener, just passades
les festes de Nadal i de Reis, i, com dic, va ser a petició de les
mateixes associacions el retard en la firma d’aquest protocol.

És clar que la política local o de finançament local que hem
de debatre aquí, evidentment, en el Parlament, però igualment
important és el debat que existeix amb els protagonistes que són
els ajuntaments i d’una manera consensuada entre tots, perquè
aquest consens ens portarà a bon port, entre altres coses perquè
en els diferents ajuntaments hi tenim representació de tots els
partits polítics o de tots els colors polítics, i això jo crec que tal
vegada fa el debat més llarg, però també ajudarà que es pugui
arribar a un acord en el tema del finançament local.

Estic d’acord també amb les manifestacions del diputat Sr.
Alorda quant a la clarificació competencial, que probablement
és més que una clarificació competencial perquè la llei és molt
clara, de qui és competència cada cosa, el que passa és que
després, en ser els ajuntaments les institucions més properes als
ciutadans i les pressions en el sentit de demanda ciutadana de
determinats serveis, ha fet que els ajuntaments hagin assumit, no
sempre per delegació de ningú, unes competències que
anomenam impròpies, perquè efectivament, no les tenen
assignades per ningú, ni per cap norma ni per cap altre
organisme. I això jo crec que més clarificacions legals necessita
un gran pacte polític de tots els ajuntaments i de tots els partits,
ens trobam en casos en què un ajuntament A pot fer escoletes,
poliesportius, etc. i l’ajuntament del costat B no es pot quedar
endarrere. Això implica, com dic, un gran pacte polític perquè
d’aquest acord en sortiran beneficiats tots. A dia d’avui ens
trobam que determinats serveis els presten totes les
administracions d’aquesta comunitat, ens podem trobam
escoletes que gestionen i construeixen els ajuntaments, altres els
consells, altres el mateix Govern. I tenim aquí un embull
muntant entre totes les administracions que per un principi
d’eficàcia i d’eficiència el desenvolupament d’aquest pacte local
ens ajudarà, com hem dit abans, a clarificar o decidir
políticament què és el que ha de fer cadascuna de les
administracions.

Estic d’acord amb el suport que ha suposat el Pla E o la
millora dels plans de cooperació local, en els quals també s’hi
ha fet un esforç important, però jo crec que el debat sobre
finançament va molt més enllà de tot això. Tot això podríem dir
que són pegats o grans pegats, en aquest cas en els darrers anys
ha suposat una pilota d’oxigen molt important per als
ajuntaments aquests plans E, però nosaltres jo diria que anam
molt més enllà i és no dependre del govern de torn o de l’any de
torn, segons com tenguem l’economia.

En definitiva, els vull agrair les seves aportacions, que
bàsicament compartim. I també, com he dit al principi, dir-los
que aquest protocol i el desenvolupament del pacte local que ja
ha aprovat el Consell de Govern i que firmarem en breu amb la
FELIB, que no s’hagi firmat fins ara no vol dir que no estiguem
fent feina en el desenvolupament i l’avanç d’aquest finançament
local.

Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica per part del
Partit Popular el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, su comparecencia
aquí no es hoy para hablar del pacto local, lo digo para que
estemos a lo que estamos. El pacto local contempla parte de lo
que dice aquí, aquí se está hablando de la financiación de los
municipios, antes le he hecho una propuesta que no me ha
contestado y es qué haría usted en positivo este año para que los
municipios tuvieran más financiación, si quiere a cuenta, si
quiere condicionada, como a usted le parezca bien, pero
evidentemente, qué van a hacer los municipios para mejorar la
atención a los ciudadanos, que son los nuestros. Es verdad que
han de ser los municipios los que estén conforme, pero usted me
reconocerá que los municipios no tienen la capacidad que tiene
el Parlamento para hacerle venir aquí a comparecer, o hacer un
pleno y pedirle explicaciones de qué es lo que está haciendo con
esto. Si el alcalde de Escorca, o el alcalde de Maria de la Salut,
o el de Esporles, le llama a usted y le pide explicaciones, usted
a lo mejor se las da o no se las da. Sin embargo usted a mí me
tiene que atender, tiene que venir aquí porque está reglado y dar
explicaciones sobre lo que le pido. Por lo tanto, estoy en mi
función, estoy en mi derecho y estoy ejerciendo el control del
Gobierno en este sentido.

Yo no he escuchado de usted ninguna medida. Me parecen
muy bien las normas que usted quiere usted hacer, el pacto
local, el desarrollo, que será inminente, posiblemente sea antes
de las elecciones del año que viene o no. Ya veremos, la
eminencia es un término que se pone cada uno el plazo que
quiera. Yo le estoy diciendo que la comunidad autónoma tiene
competencias, si las ha trasladado es otra cosa, pero son suyas,
en deportes, en acción social, en dependencia, en educación,
cultura, sanidad, y cada día los municipios de esta comunidad
autónoma mantienen polideportivos, limpieza, luz, agua, todo
lo que haga falta para que ahí practiquen deporte los
ciudadanos. Están manteniendo una red de acción social
insuficiente, la Ley de dependencia no digamos! Ayer hubo un
compromiso de la consellera en acortar al 50% las listas en poco
tiempo, no en suprimirlas, en acortarlas un 50% de las listas, y
todo esto caerá sobre los municipios. En educación,
mantenimiento de colegios, limpieza, todo el tema que llevan
los colegios implicados, creo que de todo esto su director
general sabe mucho porque ha sido alcalde, mucha gente sabe
lo que esto es porque han sido concejales o alcaldes. Todo esto
está muy bien, dar respuesta a esto cada día, manteniendo los
servicios de educación, manteniendo bibliotecas, centros
culturales, con todos los gastos diarios que hay, con todo lo que
esto conlleva. Manteniendo muchas veces inexplicablemente el
puesto de la persona que da los turnos para los médicos en los
centros de salud, los mantienen también los municipios.

En definitiva, competencias propias de la comunidad
autónoma, que han sido transferidas o no, educación y sanidad,
la de cultura, algunas las ejerce y otras las ejercen los consells
insulares, pero ella tiene que insistir en quien ha transferido que
dote a los municipios. Yo le pregunto a usted ¿qué hará usted
para que los municipios puedan continuar dando estos servicios
cada día? ¿Por qué el alcalde de Montuïri, o el de Andratx, o el
de Llucmajor tienen que mantener esta red de una competencia
de la comunidad autónoma o del consell insular y no recibir
nada a cambio?, ¿por qué este tema? ¿Qué hará usted?

Continuando con el protocolo, continuando con todo lo
demás, ¿por qué usted convoca ayudas de la Ley de barrios y a
unos municipios les da el 90% de subvención y a otros el 60%?,
qué llama clamorosamente la atención la lista de municipios, le
aconsejo que la coja y vea a quién le han dado el 90% y a quién
le han dado el 60%. Verá usted muy claramente a quién han
dado el 90 y el 60. 

El Plan E, magnífico, pero ha supuesto más gasto para los
municipios y para nosotros. Yo ya he recibido la felicitación de
Navidad del Sr. Zapatero, porque parece que el Plan E lo paga
Zapatero, no, no. El mes pasado yo recibí una notificación y
ahora el día 25 o 26 recibiré otra, como todos nosotros, con el
aumento de impuestos. Parece que Zapatero se ha sacado el Plan
E del bolsillo y lo ha pagado, pero no, ha habido un aumento de
retenciones debido al Plan E y a otras cosas.

Por lo tanto, consellera, yo le pregunto esto ¿qué hará usted
en positivo para que los municipios puedan tener más
disposición de dinero? Y le hago otra vez la pregunta, ¿por qué
no pasa usted a cuenta del plan del pacto local del 0,7 al 1% de
los presupuestos de la comunidad autónoma el fondo de
cooperación municipal? Sería una acción positiva, de inmediato,
¿por qué no lo hacemos? Yo la apoyaré, si quiere presentaré una
proposición no de ley para que usted tenga un soporte. En
definitiva, hacer alguna cosa. 

Me parece muy bien que determinemos las competencias
que son de cada uno. Me parece muy bien que determinemos
qué tiene que hacer uno y otro. Me parece muy bien que
hagamos un pacto local dentro de un año, o año y medio, pero
lo que no me parece bien es que lleven ustedes dos años y
medio gobernando, mareando la perdiz diciendo que los
municipios tienen que tener más financiación y no darles ni
agua. Esto no me parece bien y eso es lo que le pido. Para esto
la he hecho comparecer y para esto espero que usted diga algo
en positivo en estas circunstancias, ¿qué pueden esperar los
municipios de ustedes? Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. El Sr. Alorda no vol fer ús de
la paraula. La Sra Torres? Tampoc no vol fer contrarèplica. Per
a la contrarèplica, la Sra. Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Rodríguez. Miri, no puc
compartir que vostè digui que als municipis ni aigua quan fa poc
mesos hem aprovat un pressupost d’aquesta comunitat de l’any
2010 on baixa el pressupost una mitjana d’un 15% i dels pocs
departaments o direccions generals que no només mantenen
sinó que pugen el seu pressupost és precisament administracions
públiques, així com també les transferències als consells
insulars precisament per continuar donant suport als
ajuntaments. Això són xifres objectives reflectides en el
pressupost.

Tampoc no puc mantenir la seva afirmació quan diu, bé i
com mantendran aquesta xarxa de serveis als ajuntaments?, i
que això no té res a veure amb la clarificació de competències.
Clar que té a veure, d’això parlam. Hem de clarificar i ha
d’haver un acord polític que és el que han de fer els ajuntaments
i que és el que no perquè si un ajuntament continua fent de
forma indefinida escoletes, poliesportius o centres de salut, que
no és el cas, això és insuportable econòmicament, no hi haurà
ajuntament que ho aguanti, però ni amb el suport del Govern ni
de les Illes ni de l’Estat ni de la Unió Europea. Això no té ni cap
ni peus. Aquesta feina tal vegada és molt més lenta, però molt
més segura i molt més treballada. 

Vostè diu, sí, però vostè què fa, miri, abans en la seva
primera intervenció, Sr. Rodríguez, posava com a exemple, que
jo ho entenc, evidentment vostè ha de defensar la seva gestió a
l’anterior legislatura faltaria més si no la defensa vostè qui la
defensarà, però quan parlam de finançament local no parlam de
quants de cotxes per a policies donam als ajuntaments, jo crec
que el debat és molt més profund. Que vostè fa ver actuacions
magnífiques? Sí segur, que es continuaran fent, que el plans E
donen suport? Sí, però jo vaig a un debat que tal vegada és més
llarg, però com dic més segur.

L’objecte de la compareixença efectivament és el
finançament local que està íntimament lligat al
desenvolupament del pacte local que a més tenim acordat
continuar fent feina en aquesta línia amb la Federació d’Entitats
Locals a les Illes Balears on estan representats tots els municipis
de tots els colors polítics. Jo crec que això és una garantia que
arribem a aquest acord polític perquè en definitiva en sortiran
beneficiats els ciutadans.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més
assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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