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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui i en
primer lloc deman a veure si hi ha substitucions? Hi som tots.

I. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 1024/07,
presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, mitjançant el qual es tramet la Memòria anual i la
liquidació del pressupost de la sindicatura per a l'any 2006.

Idò si els sembla passam al primer punt de l’ordre del dia,
relatiu al debat i votació de l’escrit RGE núm. 1024/07
presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,
mitjançant el qual tramet la memòria anual i la liquidació del
pressupost de la sindicatura per a l’any 2006.

Assisteix el Sr. Pere Antoni Mas i Cladera, Síndic Major de
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, acompanyat del
Sr. Antoni Aguiló i Lluna, Síndic; el Sr. Antoni Valdivieso i
Amengual, Síndic i la Sra. Isabel Serna i Benbassat, secretària
general de la Sindicatura.

Així doncs, té la paraula el Sr. Pere Antoni Mas Cladera.

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Pere Antoni Mas i
Cladera):

Moltes gràcies, Sr. President. Bones tardes. En primer lloc
en nom de la Sindicatura vull saludar la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts d’aquesta nova legislatura mitjançant la qual i
d’acord amb la llei que regula la institució, s’ha d’instrumentar
les relacions derivades de la funció de fiscalització externa de
la gestió econòmica i financera del sector públic de les Illes
Balears que té encomanada la Sindicatura. Per això des
d’aquests moments ens posam a la seva disposició.

La funció fiscalitzadora té per finalitat aconseguir una
millora en l’administració dels fons públics des de la
perspectiva dels principis de legalitat, eficàcia, eficiència i
economia, que estan establerts a la llei esmentada. D’aquesta
forma, tal com succeeix en els casos d’òrgans semblants en
altres comunitats autònomes, la Sindicatura té una important
vessant tècnica, amb dependència orgànica del Parlament, i està
dotada d’autonomia organitzativa i funcional per garantir la
seva actuació independent i professional. Així, segons el
Reglament de règim interior, aprovat per aquesta comissió, i els
acords adoptats per Consell de la Sindicatura, la institució
s’estructura de la següent forma: 3 àrees d’auditoria allà on hi
treballen els auditors que realitzen directament les tasques de
fiscalització a càrrec de cadascun dels síndics. Per una altra
banda els serveis comuns, amb el personal funcionari que du a
terme la gestió administrativa, econòmica i de personal, integrat
a la Secretaria General. Des del punt de vista de funcionament,
la Sindicatura està doncs desvinculada de qualsevol òrgan de
l’executiu i s’encarrega de presentar els resultats del seu treball
al subjecte fiscalitzat i també al legislatiu, representat per
aquesta comissió.

Quant a l’organització interna de la institució, he de dir-los
també que el mes de febrer de l’any 2006, un cop exhaurit el
primer mandat de 3 anys, qui els parla va renovar el càrrec de

Síndic Major, per la qual cosa vull aprofitar aquesta ocasió per
agrair als síndics la mostra de confiança que aquest fet
representa, alhora que manifestar-los que procuraré també fer-
me creditor a la mateixa des d’aquest moment.

Passant a comentar la memòria anual d’activitats de la
Sindicatura de l’any 2006, assenyalar que té per objecte
d’escriure les que la institució ha realitzat durant aquest
exercici, en compliment del que preveu l’article 13 de la Llei
4/2004, reguladora de la Sindicatura, durant el primer trimestre
de l’any 2007 va ser aprovada la memòria pel Consell de la
Sindicatura i es va trametre a aquesta cambra. Així mateix,
d’acord amb les previsions de l’article 36 de la mateixa llei,
s’ha tramès la liquidació del pressupost de la Sindicatura
corresponent a aquell exercici. En els textos que tenen en el seu
abast, es detallen els trets més importants de l’estructura,
organització i les funcions de la Sindicatura, així com els
mitjans personals i materials de què disposen. 

Es relacionen les 18 sessions celebrades pel Consell de la
Sindicatura, que és el seu òrgan màxim colAlegiat superior i es
fa un breu repàs a les actuacions desenvolupades durant l’any
2006. De la mateixa manera la liquidació comprèn l’estat
d’execució del pressupost de la Sindicatura i determinada
informació de caràcter financer de l’exercici esmentat. En
aquest apartat hem de dir que els (...) que s’integren en el
pressupost general de la comunitat autònoma com a secció
independent, varen ser de 3.246.350 euros, és a dir, un 0,12%
del total del pressupost de la comunitat autònoma. I el grau
d’execució del pressupost definitiu ha estat del 57%, inferior
fins i tot a l’any 2005, degut a l’execució de les obres que tot
seguit comentam i com a conseqüència d’això, la incorporació
progressiva del personal s’ha anat duent a terme durant l’any
2006 i també el 2007.

Tot i els pocs anys d’existència de la institució, des de
febrer del 2003, podem dir que durant l’any 2006 va començar
una fase de consolidació i estabilització amb l’acabament de les
obres de reforma de l’immoble i el trasllat a l’edifici del carrer
de Sant Feliu, va ser adscrit a la Sindicatura per part del
Govern l’any 2005. Aquest edifici ha estat sotmès a un notable
procés de rehabilitació i modernització amb la finalitat que les
oficines i despatxos fossin funcionals i comptessin amb les
necessàries dotacions de tota casta. A partir d’aquest moment,
amb una seu estable i definitiva, hem pogut planificar millor les
activitats a desenvolupar, un cop dimensionats els mitjans
tècnics i personals adients. En aquest sentit la Sindicatura té
intenció de dotar-se d’eines tecnològiques i informàtiques que
permetin realitzar el seu treball amb el major grau d’eficàcia,
per la qual cosa la inversió en aquest camp ha de ser
fonamental en aquests primers anys i així ha succeït en el curs
de les obres que s’han de realitzar.

Quant a mitjans personals, a 31 de desembre de 2006 la
Sindicatura disposava de 35 persones al seu servei per efectuar
el control extern del sector públic balear, integrat per més de
300 subjectes, entre administració directe i altres organismes i
empreses públiques d’àmbit autonòmic, insular i local. Durant
l’any 2007 s’han anat incorporant nous auditors, personal
auxiliar i administratiu per tal de completar les dotacions
incloses a la plantilla de la Sindicatura i poder així, abordar un
programa d’actuacions més ambiciós i extens. 
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L’any 2006 es va aprovar també un Pla de formació
continuada com instrument estructura i permanent de millora
del personal i en la mateixa línia es varen subscriure convenis
de colAlaboració amb 5 colAlegis professionals de les Illes
Balears, per tal que la formació que imparteixen aquests
colAlegis pogués ser útil també al personal de la Sindicatura.
Afegir a més, que a l’exercici 2006 el personal de la
Sindicatura ha pres part en un total de 12 accions formatives de
variada temàtica i contingut, tan a les Illes Balears, com
produïda a Madrid, Barcelona i altres llocs de l’Estat espanyol.

Quant als resultats de fiscalització en aquest exercici,
materialitzada aquesta fiscalització amb l’emissió dels
corresponents informes, podem resumir aquest estat de la
següent manera. El Consell de la Sindicatura va aprovar
definitivament un total de 8 informes de fiscalització i que són
els que tot seguit detallarem. Els dies 13 i 23 de febrer de l’any
2006 varen quedar definitivament aprovats els informes número
7 i 8 de la Sindicatura sobre organització, gestió i comptes
generals de la Universitat de les Illes Balears de l’any 2003 i
sobre el compte general de la mateixa Universitat de l’any 2004
respectivament. Aquests informes varen ser tractats per aquesta
Comissió d’Hisenda i Pressuposts, en sessió de dia 4 d’abril de
2006, amb la nostra compareixença i amb els resultats que allà
es varen consignar. 

Dia 5 de juny es va aprovar l’informe número 9/2006 sobre
el compte general de la comunitat autònoma de les Illes Balears
de l’any 2004, que va ser objecte de tractament en la sessió de
la Comissió de 24 d’octubre de 2006. En aquesta mateixa
sessió es varen tractar els informes números 10, 11 i 12 sobre
els comptes generals dels consells insulars de Mallorca,
Menorca i Eivissa i Formentera de l’any 2003, que havien estat
aprovats per la Sindicatura, amb data de 14 de juliol anterior.

El primer informe relatiu a l’administració local de les Illes
Balears es va aprovar dia 17 de novembre de l’any 2006 i era
l’informe número 13, titulat agregat dels comptes generals de
les entitats locals de les Illes Balears corresponent a l’exercici
2003, el qual es va tractar en aquesta comissió dia 13 de març
de l’any 2007.   

L’informe número 14 de 2006, del compte general de la
comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l’any
2005 va ser aprovat pel Consell de la Sindicatura dia 21 de
desembre de l’any 2006 i es va veure en aquesta comissió en
sessió del dia 13 següent. Això pel que fa als informes ja
aprovats definitivament i tractats en aquesta comissió.

A més, s’aprovaren les directrius tècniques de fiscalització
per realitzar 5 informes i que varen iniciar la seva tramitació en
les fases d’elaboració, aprovació provisional i alAlegacions
prèvies a la seva aprovació definitiva que s’ha anat produint
durant l’any 2007.

D’altra banda s’han continuat els treballs de recollida
d’informació i les activitats preparatòries per a l’elaboració de
la resta d’informes prevists en el programa anual d’actuacions
que s’han anat enllestint durant l’any 2007.

A l’apartat de les relacions institucionals, a més de les que
hem mantingut amb aquest Parlament i el Govern, i la resta

d’integrants del sector públic de les Illes Balears, consells
insulars, ajuntaments, mancomunitats, Universitat, empreses
públiques i entitats dependents de tots ells, hem d’assenyalar la
colAlaboració i cooperació que de forma permanent hem rebut
del Tribunal de Comptes i dels altres òrgans de control extern
de tot l’Estat espanyol. La qual cosa ens ha servit per poder
organitzar i poder planificar millor el nostre treball, sobretot en
aquests primers anys en els quals encara estam, com he dit fa
un moment, muntant un poc l’estructura de funcionament. 

Destacar especialment que el passat mes d’octubre va
quedar formalment constituïda l’anomenada Conferència de
Presidents dels òrgans de control extern autonòmics, en el qual
estam integrats tots els presidents de cada un dels tribunals de
comptes de cada comunitat autònoma, com un fòrum de
trobada i intercanvi d’informació que es reuneix de forma
periòdica per tractar assumptes d’interès comú i plantejar
assumptes comuns davant el Tribunal de Comptes.  Afegir a
més, que la Sindicatura ha participat en el II Congrés Nacional
d’Auditoria al sector públic que es va celebrar l’any passat a
Sevilla i les activitats dutes a terme per part d’EURORAI,
organització que acull els tribunals de comptes regionals
d’arreu de tot Europa.

Amb aquestes breus acotacions hem pretès donar una visió
ràpida del que ha estat un any d’activitat de la Sindicatura de
Comptes, la qual es descriu amb més detall a la documentació
que tenen al seu abast. 

Per la nostra part res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Antoni Mas. Procedeix ara a un torn de
paraules pels diferents grups de menor a major representació.
Pel Grup Mixt té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc agrair la
presència dels membres del consell de la Sindicatura de
comptes. En segon lloc agrair la seva feina recollida en aquesta
memòria pel que fa a l’any 2006. I simplement afegir que ens
congratulam que es produeixi la consolidació d’aquesta
Sindicatura de Comptes tant pel que fa als recursos humans
com als recursos materials perquè això és la garantia de què
puguin desenvolupar la seva funció fiscalitzadora dels fons
públics de la millor manera possible i també donar-nos bons
consells als que hem d’exercir de gestors. En conseqüència la
seva bona feina serà la garantia també d’un bon govern.

Simplement moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Sr. Mayans, vol intervenir? No. Doncs
Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Simplement unes paraules molt breus per agrair la presència
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dels membres de la Sindicatura de Comptes en aquesta
comissió parlamentària i animar-los a continuar aquesta tasca
tan important de fiscalització dels comptes públics de la
comunitat autònoma. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. En nom del Grup Parlamentari del
BLOC i PSM-Verds agrair la presència del Síndic de Comptes
en aquesta institució i sobretot, encoratjar-los a fer aquesta
feina tan important que és el control financer del sector públic,
una feina per altra banda absolutament imprescindible i
necessària per tal que les administracions estiguin subjectes a
aquest control necessari. Crec que va ser molt important l’any
2003 quan es va triar aquesta Sindicatura de Comptes, era una
d’aquelles qüestions que teníem recollides a l’Estatut
d’Autonomia, igual que la Sindicatura de Greuges, era una de
les assignatures pendents i al final es va aconseguit.

Per tant, encoratjar-los a fer i seguir amb aquesta feina.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Socialista el Sr.
Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. També agrair la presència del Síndic
Major i la resta de membres de la Sindicatura. I desitjar, segons
l’exposició del Sr. Mas Cladera, aquesta incorporació
progressiva de personal i la millora de la seu definitiva de la
Sindicatura permanent, que la important feina i tasca que s’ha
de fer un any rera l’altre per part de la Sindicatura, sense cap
dubte ho notarem totes les administracions de cara a un futur.

També crec que hi ha un detall important que ha avançat i
és la predisposició de què es produeixi una important inversió
en millora tecnològica i informàtica. Record ja una altra vegada
haver-li comentat, des del punt de vista dels portaveus i la gent
que hem de fer feina amb els seus informes, agrairem, ja ho
hem fet en el seu moment i ho seguirem fent, que aquestes
millores realment es vagin produint i sense cap dubte ho
notarem els portaveus que hem de treballar amb els seus
informes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Pel Grup Popular Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Senzillament reiterar l’agraïment de l’assistència en aquesta
comissió d’avui sobre la Sindicatura de Comptes del síndics,
per tal d’informar sobre la memòria anual, així com de la

liquidació del pressupost. Encoratjar-los també perquè
segueixin fent la feina que fan. Una cosa que no s’ha dit aquí,
és una ajuda molt important per a ajuntaments petits, per tal de
poder millorar el que és la seva gestió, de vegades per
desconeixement. Jo trob que el control que es fa des de la
Sindicatura de Comptes molt actualitzat en el temps és molt
important. 

Senzillament des del Grup Parlamentari Popular agrair la
seva presència avui aquí en aquesta comissió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Pot contestar Sr. Síndic Major. 

EL SR. SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE
COMPTES DE LES ILLES BALEARS (Pere Antoni Mas i
Cladera):

Moltes gràcies, Sr. President. Simplement per mostrar la
satisfacció en nom de la Sindicatura per l’acollida i per les
mostres d’agraïment de part dels grups parlamentaris. Ja saben,
ho hem dit reiteradament, la nostra disposició sempre en
facilitar la informació que faci falta tan en el Parlament com en
els altres ens públics que estan subjectes a la fiscalització de la
Sindicatura. De qualque manera he pretès dir abans i ara reiter
és que el fet d’haver-nos mudat a l’edifici que ja està en
condicions i que s’ha dotat amb tecnologia punta, diguem-ho
així, per poder dur endavant les nostres tasques, ha de suposar
un punt i seguit important de cara a la feina. Realment dins el
2007 i sobretot a partir del 2008 és quan ja podrem abordar
altres tasques que no són simplement els informes dels comptes
generals. Ho repetit en altres ocasions, però hem començat a fer
les feines de fiscalització del comptes generals, són les
habituals, però són visions panoràmiques que difícilment es
poden aturar en detalls. La intenció és començar ja amb
fiscalitzacions operatives i bastant més específiques que fins
ara era difícil per manca de condicions tècniques i manca de
personal.

Des del punt de vista dels mitjans tècnics, dir-los que s’han
subscrit convenis amb el Tribunal de Comptes i amb altres
òrgans de control extern perquè per exemple, tots els
ajuntaments hagin de retre a partir de l’any 2006 els comptes de
forma telemàtica, de forma informatitzada. De manera que ja,
en teoria, acabam amb el paper. És una qüestió que hi estam
fent feina, s’estan donant les primeres passes perquè això no és
fàcil realment, però sembla que a partir d’enguany o sinó l’any
que ve, ja començarem amb aquest sistema i és un programa
conjunt de 6 tribunals de comptes autonòmics i el Tribunal de
Comptes central. Llavors aquesta és una passa, però n’hi ha
moltes altres que volem seguir amb aquest procés.

També reiterar el que ja hem dit en altres ocasions de la
intenció d’apropar al màxim en el temps l’acció fiscalitzadora
de la gestió. De manera que es puguin dur els informes en
aquest Parlament de la manera més a prop possible en el temps.
És una qüestió que vàrem començar dia a dia, poc a poc,
realment ja estam al dia amb els informes relatius a la
comunitat autònoma, com vostès ja saben, en qüestió de pocs
mesos tendran ocasió de comprovar-ho amb el nou informe que
durem. Allà on segurament ens costarà més posar-nos al dia



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 3 / 16 d'octubre del 2007 29

 

serà amb els ajuntaments, és més complicat i el camp és més
extens. Però a part d’això, la resta d’informes pensam que s’han
d’anar fent el més aviat possible perquè siguin d’utilitat en
aquesta cambra i als gestors també per poder actuar d’acord
amb l’ordenament jurídic.

Res més i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Algun representant dels grups polítics vol
intervenir?

Doncs donarem conclosa aquesta part, entenc que no hi
haurà propostes de resolució per part de qualque grup.

Si els pareix, suspendrem per 5 minuts la sessió per tal
d’acomiadar la Sindicatura i reprendrem amb el següent punt
de l’ordre del dia.

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió.

II. Proposició no de llei RGE núm. 1993/07, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compliment de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears.

El segon punt de l’ordre del dia era la Proposició no de llei
RGE núm. 1993/07 del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Per
defensar la proposició no de llei intervé el Sr. Tadeo per un
temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des del
Grup Parlamentari Popular presentam aquesta proposició no de
llei, referent més que al compliment de l’Estatut d’Autonomia,
a l’incompliment d’una llei orgànica que és l’Estatut
d’Autonomia.

A la negociació del nou Estatut a la passada legislatura hi
va haver moltes dificultats per arribar a un consens per veure
quina havia de ser la inversió estatal que vengués a les Illes
Balears en els propers anys. Tot i açò es va poder arribar a
consensuar allò que és la disposició transitòria novena, allò on
es diu que mentre les Corts Generals no modifiquin la Llei
30/1998, de Règim Especial de les Illes Balears, que en un
termini no superior a 7 anys la inversió estatal no serà inferior
a la mitjana per càpita que es realitzi a les distintes comunitats
autònomes de règim comú.

A la passada legislatura també hi va haver una Comissió no
permanent de Finançament per estudiar el finançament
d’educació i sanitat i bàsicament es veia molt clar que teníem
l’actual model de finançament basat en el cost efectiu, les
transferències que havien vingut de sanitat i educació al final
hem vist que les Illes Balears no han tengut un bon
comportament degut a l’increment de població. També sabem
que la nostra comunitat autònoma és una de les més solidàries
i que més aporta al fons de suficiència, 235 milions d’euros, 17

milions d’euros més que l’any anterior. Hi ha comunitats
autònomes amb una renta per càpita superior a Balears que
reben la nostra solidaritat, l’excés de recaptació de tributs que
no queden a les Illes Balears poden empobrir la nostra
economia, ens pot fer davallar en el rànquing de renta per
càpita perquè fins i tot serveis socials que es donen a altres
comunitats autònomes de manera gratuïta, no els podem donar
a la nostra comunitat autònoma i en canvi, a les altres
comunitats autònomes es donen des de fons que provenen de la
nostra comunitat autònoma.

Entenem que hem de ser solidaris, des del Grup
Parlamentari Popular entenem que ha d’existir aquesta
solidaritat entre les distintes comunitats autònomes, però creim
que hem de partir d’una mitjana. La situació de l’actual model
de finançament de la nostra comunitat autònoma, tenir unes
balances fiscals negatives any rera any va provocar que a la
reforma de l’Estatut fos un plat important el tema de la inversió
i el finançament estatal, amb un esperit molt clar del que era la
disposició transitòria novena. També recordar que la setmana
passada en el Senat, el ministre Solbes, també va manifestar
que s’ha de donar una solució a allò que és el finançament de
la nostra comunitat autònoma.

Idò davant d’aquesta situació i per una part d’un mal
finançament i per altra part de tenir les balances fiscals
negatives, tenir un seguit d’infraestructures que ja no eren
acordes amb allò que era el nivell de vida de la nostra
comunitat autònoma, es va arribar a un consens amb el Partit
Socialista, Unió Mallorquina i el Partit Popular, amb un
objectiu molt clar i no era altre que sortir de la cua de la
inversió estatal. I l’objectiu de la disposició transitòria novena,
l’esperit a què els distints partits varen arribar no era altre que
la inversió que arribés a la nostra comunitat autònoma no fos
inferior a la mitjana per càpita que rebien les altres comunitats
autònomes de règim comú. Independentment de qualsevol
interpretació de la disposició transitòria novena del nou Estatut,
l’objectiu i el consens sempre va ser molt clar, pel que es va
posar aquesta disposició transitòria, recordar, transitòria, la
qual, si no s’acompleix estam amb l’incompliment d’una llei
orgànica. I l’objectiu era molt clar: solucionar un problema
crònic que tenia la nostra comunitat autònoma quant a inversió
estatal.

Dic açò de transitòria perquè ara sembla, amb les darreres
discussions o debats que hi ha hagut en el tema dels estatuts,
que, per una banda, hi ha el tema de la Llei de règim especial
i, per una altra banda, hi ha el tema de la inversió estatal; sense
cap dubte el que és la disposició transitòria novena és
transitòria, serà una disposició que deixarà de tenir vigor en el
moment que les Corts Generals aprovin la modificació de la
Llei de règim especial per a les Illes Balears. Amb açò vull que,
per exemple, açò que ara deim que han aprovat 2.500, 2.800
milions d’euros, què passaria si l’any que ve s’aprovés, o es
modifiqués la Llei de règim especial? Què passaria si dins l’any
2008 s’aprovés un nou sistema de finançament de les distintes
comunitats autònomes?

Creim que des de Madrid, amb el consentiment del Partit
Socialista de les Illes Balears, s’ha fet una interpretació, la
pitjor interpretació que es podia fer de la disposició transitòria
novena, amb un incompliment flagrant de l’Estatut
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d’Autonomia aprovat i que va entrar en vigor dia 1 de març del
2007. Tot i que pugui existir un increment quant a inversió per
part de l’Estat en els pressuposts del 2008, tot i açò el
repartiment que hi ha hagut d’aquests pressuposts, sense cap
dubte, des del Grup Parlamentari Popular, des del Partit
Popular consideram que és un repartiment polititzat, un
repartiment polititzat dels pressuposts de l’Estat per part del Sr.
Zapatero, incomplint d’aquesta manera una llei orgànica que,
torn a repetir, pràcticament podríem dir de les més importants,
sinó la més important a la nostra comunitat autònoma.

Creim que el que demanam en aquesta proposició no de llei,
que la quantitat que es destini de cara al 2008 sigui al voltant
dels 600 milions d’euros, és coincident amb la disposició
addicional novena, on, tenint en compte els mateixos
paràmetres que té l’Estatut català quant que per al càlcul de la
inversió empra el seu pes del seu PIB damunt el PIB nacional,
estaríem parlant que a la comunitat autònoma de les Illes
Balears arribessin 618 milions d’euros. Si tenguessin en compte
els paràmetres de població que empra l’Estatut andalús,
arribarien més de 650 milions d’euros. És a dir que la xifra,
sempre amb l’esperit de consens que hi va haver en el seu
moment en el Parlament de les Illes Balears, sempre parlam
que s’haurien de destinar de cara al 2008 envoltant els 600
milions d’euros, i per açò presentam aquesta proposició no de
llei.

Apel a la coherència dels partits polítics, dels grups
parlamentaris que varen donar suport a la reforma estatutària;
que varen arribar a un consens molt clar i d’una manera
inequívoca respecte de la disposició transitòria novena, perquè
donin suport a aquesta proposició no de llei, perquè del contrari
aniríem en contra dels interessos de les Illes Balears, a favor
d’altres comunitats autònomes; que, ho torn ho dir, hem de ser
solidaris, però ha arribat un moment que la solidaritat no ha de
passar perquè les Illes Balears perdem el rànquing de benestar
social i que els nostres ciutadans estiguin en pitjors condicions
que els ciutadans de la resta de comunitats autònomes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per fixar posicions, pel Grup Mixt n’intervé un o ...? Tots
dos. Tenen així cinc minuts cadascun. Qui comença?

Té la paraula el Sr. Josep Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, gràcies, president. Sincerament, quan escoltava el Sr.
Tadeo, el senyor portaveu del Partit Popular, no sé quin
problema hi ha d’haver per acomplir l’Estatut d’Autonomia,
per acomplir el que es va votar quan tots varen votar, aquí va
haver-hi qualque vot en contra, però a Madrid no hi va haver
absolutament cap vot en contra, l’Estatut d’Autonomia que,
tots, com repetesc, tots vàrem votar. És una llei orgànica, com
s’ha apuntat, per tant d’obligat compliment pel Govern central.

Tots, quan vàrem votar aquest Estatut, volíem el millor per
a Balears, volíem en definitiva més finançament que repercutís
llavors, conseqüentment, en més infraestructures i més benestar
per a Balears. Per moltes interpretacions que donem a aquest
Estatut, podem afegir qualque frase, la frase aquesta que diu a

la disposició transitòria novena: “homogeneïtzant les
actuacions inversores realitzades”, etcètera, per moltes voltes
que li vulguem donar, crec que s’ha d’acomplir el que tots
vàrem donar suport. No hi ha xifres, evidentment, perquè així
es va consensuar i així es va acceptar, però hi ha eines, hi ha
mecanismes molt exactes per calcular aquesta xifra que és la
que realment s’ha donat.

No podem donar més excuses, la inversió en set anys, com
a mínim, ha de ser major o igual que la inversió mitjana per
càpita de les comunitats autònomes de règim comú, i no n’hi ha
més. A part d’altres conceptes, d’altres coses que li vulguem
afegir; es va dir textualment, i també ho ha repetit el portaveu
o ha dit el portaveu del Partit Popular, que no s’establia cap
finançament en funció del PIB com a Catalunya, ni s’establia
cap finançament, cap quantitat en funció de la població com a
Andalusia, simplement s’establia que no quedàssim mai ni a la
cua, ni tampoc no volíem ser, com aquell que diu, els que més
rebessin per qüestions que Balears, evidentment, tampoc no és
la pitjor regió en termes generals a nivell estatal. Per tant, es va
adoptar un acord on era més de la mitjana per càpita de les
comunitats autònomes en règim comú.

Per tant, no sé quin problema hi ha d’haver per poder
arribar a un consens amb aquesta proposició; ja ho va dir el
president de la comunitat autònoma quan va ser triat, quan va
prendre possessió, i ho va dir textualment a un mitjà de
comunicació: “Pediré a Zapatero el dinero del Estatut”. Jo crec
que és una declaració molt normal, és una declaració que
resumeix el que es va votar a l’Estatut quan tots vàrem anar a
votar a Madrid, quan tots el portàrem a Madrid, perdó, i quan
tots la votàrem aquí. Evidentment desmenteix les declaracions
del conseller d’Hisenda, on titllava de llegenda urbana els
2.500 milions d’euros, però llavors posteriorment dir si havien
aconseguit més o havien aconseguit menys d’aquesta xifra, per
tant desmentint-se ell mateix, i jo crec -i amb això ja estic
acabant- que Balears aporta molt més que moltes regions al
fons de suficiència, però que en comparació rep molt menys
que moltes comunitats. 

Per tant, resumint, donaré suport a aquesta proposició, que
tots, repetesc, tots els que som aquí, pràcticament tots, vàrem
votar i estava inclòs dins l’Estatut. En aquell temps tots hi
vàrem donar suport, per tant no sé quin problema hi ha d’haver
avui per donar suport a aquesta proposició no de llei presentada
pel Partit Popular. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mayans. Té la paraula la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Tadeo, la veritat és que nosaltres estàvem esperant la seva
exposició perquè, atenent-nos al redactat literal de la seva
proposició, des del nostre modest punt de vista no trobàvem ni
cap ni peus, especialment perquè no dóna cap explicació lògica
per passar del plantejament de l’exposició de motius a la
petició posterior. No entenem per quin argument econòmic es
pot passar d’afirmar que el nostre estatut estableix a la seva
disposició transitòria novena una inversió de 2.500 milions
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d’euros en set anys, a demanar-ne al voltant de 600 per al 2008,
a no ser que hi hagi un argument d’oportunisme polític i llavors
estaríem parlant d’una altra qüestió.

Això explicaria, si hi hagués un argument d’un altre tipus,
no un argument econòmic, això explicar, dic, per què durant un
cert temps vostès van parlar de 2.500 milions d’euros
addicionals; després li van llevar l’adjectiu; després van
començar a parlar de 3.000 milions, més endavant de 400
anuals i ara parlen de 600. No pensam que hi hagi cap raó
sòlida i argumentada de la seva petició i crec que el que passa
és que els resulta molt difícil reconèixer que els resultats de la
negociació del conseller d’Economia amb el Govern central
han estat per damunt de les seves expectatives; dic de les seves
i no de les nostres. Hem passat de 2.500 a 2.800 milions
d’euros.

Dit això, amb la qual cosa li anunciam que votarem en
contra d’aquesta proposició no de llei, sí que volem comentar
la nostra posició respecte a les negociacions entre la
Conselleria d’Economia i el Govern central. En primer lloc, pel
que fa a la comparativa 2007-2008, el 2008 s’augmentarà en un
38% la quantitat invertida l’any passat. La comunitat de les
Illes Balears, en conseqüència, serà la segona comunitat en
major increment de la inversió el 2008. Segon: els darrers set
anys es van invertir a Balears 1.571 milions d’euros; del 2008
al 2014 s’invertiran 2.800 milions d’euros, un 78% més. En
tercer lloc, la negociació de la inversió de l’Estat a la nostra
comunitat des del nostre punt de vista compleix amb allò
establert a la disposició transitòria novena de l’Estatut, en tant
que si miram -això que sembla que és anecdòtic però que és a
l’Estatut- la inversió homogeneïtzada, és a dir, aquella que
considera només les competències de totes les comunitats,
Balears supera la mitjana del conjunt estatal. Tal vegada el que
faria falta seria una certa autocrítica per part dels partits que
aprovàreu allò establert a l’Estatut pel que fa a la inversió de
l’Estat a la nostra comunitat, però incompliment de l’Estatut,
cap ni un.

Ara bé, això vol dir que a nosaltres, al nostre grup, ens
sembla suficient i que ens hem de conformar amb aquesta
negociació? Evidentment no, perquè el problema de Balears, i
aquí s’ha dit també i supòs que es repetirà, és el dèficit històric
en inversions i transferències competencials estatals,
acompanyat del desequilibri clamorós entre les aportacions en
forma d’imposts que fem a l’Estat i el que rebem a canvi. Per
cert, que parlant de transferències, i vostè ho ha esmentat, de
transferències mal dotades, crec que el Partit Popular té més a
callar que a dir, perquè li he de recordar que les negociacions
de les transferències d’educació i sanitat van ser vostès que les
van fer. 

Per tant -ja acabo-, i ja que sembla utòpic pensar en
sistemes de concertació que ens agradarien semblants al basc
o al navarrès, el que toca ara és aconseguir una bona negociació
de la nova llei de règim especial i el nou model de finançament.
De moment hem pogut sentir dues notícies que a nosaltres ens
sonen bé; en primer lloc, la conselleria té pràcticament
enllestida una proposta de nou model de finançament que
incorpora el criteri de població, tant resident com flotant; i,
segon, el reconeixement per part del ministre d’Economia -i
vostè també ho ha recordat- del mal finançament històric

d’aquesta comunitat i la necessitat de revisar-lo. Esperem que
en aquesta nova etapa el Partit Popular estigui al costat del
Govern en una bona negociació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari d’Unió
Mallorquina té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, és
evident, com s’ha dit en aquesta comissió i en veu dels diputats
que m’han precedit, que les Illes Balears aporten molt a les
arques de l’Estat via tributs, i que el nostre esforç fiscal no és
compensat degudament, ja que rebem poc en inversió i en
prestació de serveis per part de l’Estat o en finançament de la
comunitat autònoma.

És evident -segon- que tenim un mal finançament, i per tant
és una reivindicació en la qual podem coincidir des del Grup
Parlamentari d’Unió Mallorquina per reclamar una millora de
finançament. El que succeeix és que allò fonamental, més que
establir uns mínims, ens els pressupostos generals de l’Estat,
d’inversió estatal, el quid de la qüestió, el problema bàsic, és
establir un sistema de finançament clar i transparent, i la
qüestió de fons per al Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina
és que els grups parlamentaris majoritaris al Parlament de
l’Estat, és a dir, el PP i el PSOE, no volen, no han tengut
voluntat política de donar transparència i claredat a aquest
sistema de finançament. El problema és que no hi ha publicació
de les balances fiscals, de l’esforç fiscal que fan les diverses
comunitats autònomes, i a partir d’aquesta manca de
transparència resulta molt difícil fer la quantificació i fer la
interpretació correcta de les normes jurídiques, perquè hi ha
opacitat, hi ha foscor, i això és el problema que tenim. El
problema que tenim és que intentam fer esforços i, ja que no
podem canviar el sistema de finançament, dotar-lo de claredat
i de transparència, inventam disposicions que ens pensam que
volen dir..., i que tothom pot interpretar i que tothom pot
quantificar al seu gust i manera. 

I aquest és el problema bàsic, i resulta que depenent de si
els seus governen a Madrid, si el Partit Popular o el PSOE
governen a Madrid, la quantificació varia substancialment, i la
posició d’aquests dos grans partits varia substancialment
depenent d’aquesta situació política conjuntural. Evidentment
el Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina el que voldria i el
que pregaria és que, diguem, superassin aquest debat partidista
estèril depenent de la situació de govern o de posició a Madrid
del partit respectiu, i que tots apostàssim realment per un
sistema transparent perquè les Illes Balears tenguessin capacitat
de gestió i de recaptació de tots els tributs, i que anàssim cap a
un model clar que ens donàs el finançament necessari per ser
competitius i per fer les inversions en equipaments i
infraestructures que aquest país ha de menester.

En aquest sentit, per evitar aquest debat estèril, el nostre
grup votarà en contra de la proposició no de llei. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, efectivament estam davant una
proposició que presenta el Grup Popular que ens du al debat
del model de finançament i del dèficit històric que han patit les
Illes Balears. Per ventura la novetat és que el Partit Popular,
quan no governa a Madrid, adopta un discurs molt reivindicatiu
en aquestes qüestions, cosa que quan ha governat a Madrid
desapareix. I crec que avui hi ha hagut una novetat, a més, i és
que el portaveu del Grup Popular ha reconegut l’important
dèficit de les transferències d’educació i sanitat; crec que és
important que es reconegui per part del portaveu del Grup
Popular perquè els grups que en el seu moment, com el PSM,
ho vàrem defensar i així ho vàrem manifestar, vàrem ser
criticats perquè segons ells sí que venien ben dotades aquestes
transferències i el temps, evidentment, ens ha donat la raó.

El dèficit històric, com dic, ve de molt enrere, el dèficit
fiscal ve de molt enrere, però si miram les dades des que està
en vigor l’actual model de finançament del 2002,
aproximadament, si miram les dades que el mateix ministeri
d’Economia té publicades, veurem que el que hem rebut de
manco respecte a la mitjana de les comunitats autònomes
estaria al voltant o superior als 200 milions d’euros anuals de
diferències. Això voldria dir que en set anys estaríem al voltant
d’un dèficit, aproximadament, de 1.400 milions d’euros
respecte a la mitjana de les comunitats autònomes i que hem
deixat de rebre.

Això es tradueix en uns serveis públics deficitaris, aquí
s’inverteix manco que a la resta de comunitats autònomes en
investigació i desenvolupament, s’inverteix manco que en altres
comunitats autònomes en la Universitat; en educació i sanitat,
com he dit abans; en transport públic... En definitiva això ens
fa ser manco competitius i que els ciutadans i les ciutadanes de
les Illes Balears estiguin discriminats respecte a la resta de
ciutadans de l’Estat espanyol, perquè no podem donar els
serveis públics adequats. Tenim una comunitat autònoma
teòricament rica amb uns serveis públics pobres, amb unes
administracions pobres.

Som, com he dit abans, la comunitat autònoma que aporta
més; la diferència entre el que pagam i el que rebem, és la
comunitat autònoma que té aquesta diferència més gran.
Aproximadament aportam un 17% del nostre producte interior
brut, molt per damunt de la resta de comunitats autònomes com
puguin ser les comunitats autònomes de Madrid o de
Catalunya, que són les que vénen a continuació, i que no
arriben a aquestes xifres. En aquest cas la mal anomenada
solidaritat es converteix en un problema per a nosaltres, perquè
realment la situació que patim és molt deficitària. 

La negociació que es va fer en el moment de l’Estatut
d’Autonomia s’ha vist que no resolia aquest problema. Crec
que la negociació que s’ha fet ara en aquests moments per part
del Govern de les Illes Balears ha estat correcta, ha donat lloc
a allò que marcava l’Estatut d’Autonomia, pens que l’Estatut

d’Autonomia s’ha complit; l’Estatut d’Autonomia parlava de
rebre una inversió mitjana per càpita respecte a la que es
realitzava a les comunitats autònomes de règim comú aplicant
criteris d’homogeneïtat, i pens que la quantitat de 2.800 milions
d’euros en set anys, si abans no s’aprova el règim especial per
a les Illes Balears, és una quantitat que correspon a allò que
aquest Estatut d’Autonomia marcava, amb la qual cosa hauríem
d’anar en el seu moment, quan vàrem discutir l’Estatut
d’Autonomia, i grups com el PSM-Entesa Nacionalista i
Esquerra Unida i Els Verds vàrem ja manifestar el nostre
desacord perquè pensàvem que quedava molt lluny de les
exigències de finançament que havia de tenir la comunitat
autònoma.

En definitiva, per tant, la qüestió és que l’homogeneïtat que
es reclama a l’Estatut d’Autonomia ens du a aquesta qüestió.
No hem d’oblidar que la comunitat autònoma, en tenir
competències exclusives en matèria de carreteres o de tren, ha
d’assumir aquestes competències i evidentment els doblers que
altres comunitats autònomes reben en concepte de carreteres i
de tren aquí no arriben, a no ser que facem els convenis
paralAlels, que en aquests moments el de carreteres existeix,
com sabem, però no el de tren.

En definitiva jo crec que l’Estatut d’Autonomia ha millorat
la situació, és evident que hi ha un increment del que rebrem a
partir del 2008, però és evident també que hi ha un avanç en el
moment que la inversió acumulada, la inversió no executada
s’acumula a un altre exercici, cosa que fins ara no passava, eren
doblers que es perdien, això també consideram que és una gran
avanç, però, com deia, fins que no es canviï el model de
finançament continuarem patint un dèficit històric, continuarem
estant a la cua de les comunitats autònomes. Necessitam un nou
model, un model que signifiqui pagar per renda i rebre per
població. Som una comunitat autònomes rica amb una renda
per càpita alta; per tant hem de pagar més que els altres, la
solidaritat evidentment hi ha de ser, però a la vegada hem de
rebre per població. En aquest moment no estam rebent allò que
correspon per població i, insistesc, els ciutadans de les Illes
Balears han de rebre els mateixos serveis públics -sanitaris,
educatius, en transport públic, etc., etc.- que la resta de
ciutadans de l’Estat espanyol, sempre tenint en compte que
duim molts d’anys d’endarreriment i que per tant fins que no
ens posem al dia tendrem aquest dèficit fiscal històric,
corroborat, per altra banda, per tots els estudis de les entitats
financeres. Moltes gràcies.

Bé, m’ha faltat dir que per tots aquests motius, evidentment,
votarem en contra de la proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
la veritat és que hi ha moltes maneres de fer el ridícul, i jo crec
que una de les més clares que podem tenir avui és la
presentació d’aqueixa proposició no de llei del Grup Popular.
És una proposta aquesta que és extemporània, la proposta en si,
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i la intervenció del portaveu confusa, perquè mescla ous amb
caragols, amb un clar objectiu: que no quedi res clar. I ho
intenta però crec que no ho aconseguirà.

Però encara és més greu que la base d’aqueixa proposició
sigui una mentida i una falsedat. Això encara és més greu,
perquè el portaveu ens ha dit incompliment de l’Estatut,  acusa
directament d’incomplir l’Estatut. Miri, jo crec que aquí el que
hi ha és una clara manipulació política d’aquest estatut per part
del Partit Popular, i no vull anar més enllà en les explicacions
que a la mateixa proposició no de llei que presenta el Grup
Popular. Miri, jo li llegiré una part de la seva exposició de
motius.

Diu: “Atès que l’Estatut d’Autonomia aprovat l’1 de març
estableix a la seva disposició transitòria novena l’obligació -
l’obligació- per part de l’Estat d’invertir al voltant de 2.500
milions d’euros en set anys...”, això ho diuen vostès aquí, a la
seva proposició no de llei. I llavors una línia més avall diuen:
“...i atès que aquest article fou objecte d’especial negociació i
consens...”; jo li pregunt en què no estan d’acord ara que
consensuaren i negociaren llavors. Si vostè reconeix que
l’Estatut marca una inversió al voltant dels 2.500, 2.800 està
molt allunyat o no?, és superior o és inferior? Qui està mentint?
Qui està utilitzant políticament l’Estatut? Crec que queda clar,
crec que queda clar que vostès estan enganyant i estan mentint
sobre una cosa que vostès reconegueren i que negociaren i
acceptaren.

Jo de fet no els record, a vostès, haver dit absolutament, ni
una sola paraula d’aquest tema de la inversió en set anys abans
de l’aprovació de l’Estatut a Madrid; l’únic que digueren és que
procurassin tots els responsables del Partit Socialista que tenen
-deien vostès- influència a Madrid, que s’asseguràs la inversió
de 2.500 milions d’euros. Ara n’arriben 2.800 i vostès no hi
estan d’acord. Molt raonable, sobretot mostra coherència.

Per això a mi m’agradaria que el portaveu del Partit Popular
m’explicàs a quin paràgraf, a quin punt en concret de
l’esmentada disposició de l’Estatut d’Autonomia figura aqueixa
concreta quantitat de 2.500 milions d’euros, perquè com que
crec que ningú no l’ha trobada, vostès, que en són els inventors,
hauran de dir d’on l’han treta. Segur que no ens podrà dir d’on
surt aqueixa xifra perquè no existeix a aqueixa disposició ni a
cap altra disposició o article de l’Estatut d’Autonomia.

Però, bé, suposem que partim i agafam aqueixa..., parlem
d’aqueixa quantitat, d’aquests 2.500 milions. Jo crec que és una
constatació de l’altíssim grau d’incoherència en el qual es
mouen el Grup Popular i el Partit Popular perquè, de fet, si
repartim aquests 2.500 en set anys, que és el que vostès
reclamen, inversió de 2.500 milions en set anys, ens surt una
mitjana de 357 milions, no tan allunyats dels 300 que ja estan
confirmats d’aportació per al proper 2008, i que no és una xifra
que hagi de ser la mateixa la resta d’anys sinó que vostès saben
que hi ha una quantitat que s’invertirà en futurs anys i en futurs
exercicis. Però, com dic, xifra aqueixa, 375, 57, perdó, molt
allunyada dels 600 que vostès reclamen a la seva proposició no
de llei. No ho entén ningú. Em podria explicar també com ha
arribat i en aplicació de quina regla de tres ha arribat vostè a la
xifra de 600 milions d’euros anuals? Perquè, a més, si llavors
agafam aquests 600 milions i els multiplicam per 7 ens dóna

4.200 milions d’euros. Jo mai no els he sentit, a vostès, parlar
de 4.200 milions d’euros, mai, només he sentit de la seva boca
2.500, i en algun moment que varen treure una mica els peus
del test 3.000, però 4.200 mai, i és la conseqüència d’aplicar la
seva proposta. Jo crec que també ens ho haurien d’explicar.

En qualsevol cas queda clar que no hi ha més sord que el
que no vol escoltar, i a vostès ja se’la ha reclamat per activa i
per passiva que deixin de manipular, que deixin d’enganyar,
que deixin de manejar primer unes xifres, llavors unes altres,
que es decideixin per una, la mantenguin, i la coherència hauria
de ser que mantinguessin la que varen utilitzar abans de
l’aprovació de l’Estatut.

Jo crec que l’actual conseller i l’actual govern han actuat
ràpidament i de fet molt bé, i el resultat directe d’aqueixes
negociacions amb el govern de Madrid és l’aportació garantida
ja de 2.800 milions d’euros en set anys, quantitat, per cert, que
és 300 milions superior a la que vostès demanen a la seva
proposició no de llei. I a més es garanteix que s’invertiran
aquests 2.800 milions, perquè el que no s’inverteixi o no es
pugui executar en un exercici es diferirà a futurs exercicis. Per
tant el que sí està clar i és segur és que 2.800 milions d’euros
s’invertiran en set anys en aquesta comunitat autònoma per part
de l’Estat. Abans no passava això. Vull recordar que abans, de
les inversions que venien de l’Estat, al voltant del 20% no
s’executava i aquest 20% no executat directament es perdia i
era un finançament que no arribava mai a aquesta comunitat
autònoma. 

Per acabar dues xifres: del 2008 al 2014 2.800 milions
d’euros arribaran a les nostres illes; els passats set anys, 2001-
2007, en van arribar 1.500; l’increment és d’un 80%, 1.300
milions més del que es va invertir els passats set anys a les
nostres illes. Jo crec que és important, i el nostre grup, que va
votar..., quan va votar l’Estatut vull recordar que el que va
votar va ser una proposta que en aquell moment permetia ser
optimistes quant a un futur finançament o inversió de l’Estat en
aquestes illes, i allò que en aquell moment vàrem votar com
una proposta de futur avui no és tal proposta de futur, és una
realitat, i com que això demostra l’altíssim grau d’incoherència
del Partit Popular el Grup Socialista votarà en contra d’aqueixa
proposició no de llei del Partit Popular.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Vol fer ús de la paraula? Sr. Tadeo... 

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, primer
de tot vull agrair el vot favorable del Sr. Mayans i també agrair
les intervencions que hi ha hagut, principalment la dels dos
representants del Grup Mixt, la d’Unió Mallorquina i la del
BLOC, perquè crec que són bastant coincidents, i els mateixos
arguments que han utilitzat o empren per votar en contra, crec
que també els podrien emprar per votar a favor, perquè
argument que per a l’any 2008 la inversió que arriba a la nostra
comunitat autònoma sigui igual o superior a la mitjana per
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càpita de la resta de les comunitats autònomes de règim comú,
no n’han donat cap ni un. 

Podem estar parlant, Sr. Boned, de 2.500, 2.800 milions
d’euros. Si pensam que és a set anys m’està dient que no
pensen fer una nova llei o modificar la Llei 30/1998, de règim
especial de les Illes Balears. Si l’any que ve hi ha una llei...

(Remor de veus)

...si l’any que ve hi ha una llei, si l’any que ve
s’aconsegueix modificar aquesta llei, què passa amb la resta de
les (...)?, on hi ha aquest document signat? Nosaltres el tenim
demanat i de moment ningú no els l’ha fet arribar. Sr. Boned,
es tracta de defensar a Madrid els interessos de les Illes Balears
i no els interessos polítics i en any electoral que precisament
tenia el seu partit socialista a nivell...

(Més remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor, un moment, Sr. Tadeo. Sr. Boned i Sr.
Fiol, si volen mantenir un debat poder sortir a fora a tenir-lo.
Mentre intervé el Sr. Tadeo respectin el torn de paraula.
Gràcies.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Reiter que la inversió estatal que figura als pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2008 incompleix l’Estatut, el nou
Estatut d’Autonomia, incompleix la disposició i el sentit amb
què es va fer la disposició transitòria novena, i d’aquest
incompliment és còmplice principalment el Partit Socialista,
que en lloc de defensar a Madrid els interessos de la nostra
comunitat autònoma defensa els interessos d’altres comunitats
autònomes permetent que altres comunitats autònomes se’n
duguin un tros més gros del pastís que havien de repartir entre
tots, i així hi havia el consens, perquè fos, de la mateixa que
arriben 600 milions d’euros a Catalunya, 600 milions d’euros
o una mitjana de 550 milions d’euros a les distintes comunitats
autònomes, també arribessin a la nostra comunitat autònoma.

Esperam que la negociació de la nova llei de règim especial
per a les Illes Balears i del nou model de finançació sigui una
negociació no tan feble, sigui molt més forta, molt més
contundent per poder reclamar a Madrid allò que senzillament,
com trob que ja han dit altres portaveus, pertany a la nostra
comunitat autònoma i que no es produeixi una altra situació que
a les primeres de canvi incomplim l’Estatut d’Autonomia.
Creim que el Partit Socialista de les Illes Balears ha permès que
Madrid, en un any electoral, faci un repartiment del pressupost
d’una manera totalment electoralista, incomplint d’una manera
flagrant el nostre estatut, que va entrar en vigor dia 1 de març
del 2007.

Sr. Boned, els seus companys a Madrid li han fet un pase de
pecho i una chicuelina. Senzillament l’han torejat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo.

Bé, arribats a aquest punt passam a la votació de la
proposició no de llei.

Vots a favor de la proposició?

Vots en contra?

Per tant queda rebutjada la proposició no de llei.

I arribats a aquest punt i no havent-hi res més a tractar
s’aixeca la sessió. Gràcies.
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