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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem aquesta sessió
d’avui de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts. En primer lloc
deman si hi ha substitucions. No? 

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia, que
consisteix en les preguntes RGE núm. 2017, 2196 i 2197, que
els comunic que la pregunta núm. 2196 ha estat retirada
mitjançant escrit RGE núm. 2892, de data 29 d’octubre,
presentat per la Sra. Assumpta Vinent, que és l’autora de la
pregunta.

Assisteix a aquesta sessió el conseller d’Economia i
Hisenda, Carles Manera, per respondre les preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 2017/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Ricard Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a deute del Govern central de 1.000
milions d'euros.

En primer lloc, per formular la pregunta RGE núm. 2017,
relativa al deute del Govern central de 1.000 milions d’euros,
té la paraula l’Hble. Sr. Jaume Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, molt
bones tardes. Sr. Conseller, vam formular aquesta pregunta, que
concretament diu: “Considera el Govern de les Illes Balears
que el Govern de l’Estat té un deute amb la comunitat
autònoma de 1.000 milions d’euros?”, formulada..., o aquí el
registre que figura és del dia 11 de setembre del 2007, ve a
conseqüència d’una sèrie de declaracions que varen aparèixer
en els mitjans de comunicació, en els mitjans de premsa escrita,
principalment, i, bé, en aquell moment vàrem considerar oportú
fer aquesta pregunta, on en aquestes declaracions es culpava
l’increment del deute que l’anterior govern havia imputat als
pressupostos al voltant de 1.000 milions d’euros, o 900 i
busques d’euros, que el Govern central no tenia confirmats o no
tenia en els seus pressupostos, a causa del deute històric o al
conveni de carreteres. 

Jo no vull fer la discussió o no vull entrar a demanar o a
valorar, i no vull fer si era correcta o no aquesta imputació; ja
sé què pensa respecte d’això, ho ha dit ja també als mitjans de
comunicació. Jo senzillament és demanar-li si creu que a dia
d’avui el Govern tenia o té en aquest moment, o si encara té
part d’aquest deute de 1.000 milions, que ja li torn repetir que
no vull entrar a valorar si s’havien de pressupostar o si
comptablement era correcte posar-los o no. Senzillament és
saber si considera que el Govern de l’Estat avui encara té
aquest deute amb la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Per contestar, i per un temps de 10
minuts, té la paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Bé, d’entrada li he de dir que la resposta és no, la resposta
és no. Jo sí que li demanaria que em precisàs millor com ha
calculat aquesta xifra, perquè a mi no em surt, i sí que li
demanaria que precisàs una mica més d’on surt una xifra de
1.000 milions de deute, si és que vostès ho consideren així,
pensant en una premissa bàsica: un deute és un acord..., millor
dit, un deute assumit, per dir-ho d’alguna forma, és un acord
entre dos, o és una consciència entre dos, entre un creditor i un
deutor. Quan només una part se sent en aquesta situació i l’altra
no, evidentment aquí hi ha un problema, que és el problema
comptable que hem pogut detectar en els tres darrers exercicis
pressupostaris.

Per tant la resposta que li diria d’entrada és que no, i li
pregaria que em precisàs amb més detall d’on surten aquests
1.000 milions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Tadeo, per un torn de rèplica...

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, jo li podria concretar d’on surten aquests 1.000
milions d’euros, si vol, però realment és en funció..., jo li
deman en funció de les seves declaracions. Les seves
declaracions, fins i tot a una entrevista feta a Menorca a
l’Última Hora de dia 19 del 8 del 2007, “lo primero es
conseguir el reconocimiento de una deuda de 1.000 millones
que Madrid no tiene contabilizada”. Jo entenc que si qualcú
diu que he d’intentar, negociant, que qualcú reconegui un
deute, si l’estic demanant és perquè jo crec que me’l deuen.
Vull dir que aquí és on veig incongruència en les seves
declaracions i en el dia d’avui, o el canvi de criteri que ha
tingut.

En el Diari de Mallorca de 21 del 7 del 2007: “No damos
por perdidas estas cantidades”. També feia referència als
1.000 milions d’euros, que a qualque altra banda també fins i
tot vostè mateix diu que són per causa del conveni de carreteres
i del deute històric, un deute històric de..., ho dic de cap, 562
milions d’euros. 

Jo no estic entrant a valorar en aquest moment el deute, si
s’havia de posar; li torn repetir que no és aquesta la discussió
o la pregunta en si, sinó jo era saber, com que després també hi
ha una entrevista a la Cadena SER del Sr. President, del Sr.
Antich, de dia 8 d’octubre del 2007, “hemos sido capaces de
recuperar 300 millones del convenio de carreteras; también
hemos recuperado el convenio de residencias”; és a dir, per
una banda va dir o jo entenc, si els mitjans de comunicació no
ho van transcriure malament quan va fer l’entrevista, que sí
existia aquest deute, perquè -torn repetir- si un demana que no
ho dóna per perdut i que intentaran aconseguir..., “no damos
por perdidas estas cantidades”, intentarem que el primer serà
el reconeixement d’aquest deute de 1.000 milions, és perquè
crec realment que me la deuen, i en aquest sentit idò li vull dir
que senzillament el que nosaltres consideràvem és que el
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Govern, el Govern de l’Estat, amb l’executiu anterior va ser
deslleial. 

Tampoc no vull entrar dins aquest tema, senzillament era
aclarir si de cara a vostè, i en tot cas quines passes s’estaven
fent per reconèixer aquest deute. Entenc que d’entrada m’ha dit
que no; senzillament li dic que no entenc, idò, les declaracions
que va fer en el seu moment dient que havien de reconèixer
aquest endeutament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Vegem. Jo crec que el Sr. Tadeo està mesclant moltes coses
en aquesta intervenció. És a dir, nosaltres sempre hem dit que
el conveni de carreteres de 244 milions d’euros és un conveni
que està en litigi, com vostè sap, i és un conveni que el govern
actual no renuncia a poder-lo cobrar, però és un conveni que
està en litigi, i bé es dirimirà en els tribunals o bé hi ha d’haver
un procés de negociació que acabi per resoldre el problema
favorablement per la comunitat autònoma. Estam pensant
estrictament en els convenis de carreteres del 98 i del 2004, i
estam parlant del conveni escrit, sense entrar en les desviacions
pressupostàries, eh?, estrictament en el conveni estricte.

Jo el que he dit a les meves entrevistes, Sr. Tadeo, és que
vostès el que feien era pressupostar com a ingrés... Vostè no hi
vol entrar, però és que aquest és el problema. Vostès
pressupostaven com un ingrés partides que no estaven
reconegudes per part del Govern central; el deute històric no ha
estat reconegut pel Govern central. És ben cert que el
Parlament de les Illes Balears va fer una elevació d’aquest
deute històric, així qualificat, de 500 i escaig milions d’euros,
però el que li deia al principi: el deute serà efectiu des d’un
punt de vista comptable quan la part que ha de pagar accepti
que deu aquella quantitat i amb una documentació específica la
faci consignar, en aquest al Govern de les Illes Balears. Només
així es pot imputar com un ingrés, no creient que et deuen una
quantitat i posant-la en pressupost de manera fictícia.

Això és el que jo deia. Jo deia que vostès havien fet una
imputació de gairebé 1.000 milions d’euros, no arribava a
aquesta xifra, gairebé 1.000 milions d’euros d’ingressos ficticis
i que, d’aquests, nosaltres estàvem treballant per recuperar -per
dir-ho d’alguna forma- aquells que estaven en litigi en aquests
moments, que són els convenis de carreteres del 98 i del 2004.
És a això a què ens referim i és això el que nosaltres estam
negociant. De fet a l’acord d’inversions de l’Estat a la
comunitat autònoma una de les parts és precisament la
negociació d’aquests dos convenis de carreteres recorreguts i
que intentam arribar a un bon port, diguem-ne, amb
negociacions efectives entre el Govern de les Illes Balears i el
Govern central.

A això és al que es referien les declaracions que nosaltres
hem anat fent en el decurs d’aquests mesos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 2196/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quantitat destinada al Pati de sa Lluna
d'Alaior.

I.3) Pregunta RGE núm. 2197/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a millora del Pati de sa
Lluna d'Alaior.

Passam a la següent pregunta, RGE núm. 2197, relativa a
millora del Pati de Sa Lluna d’Alaior. Té la paraula l’Hble. Sr.
Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, referent al Pati
de Sa Lluna vostè coneixerà que és un element amb un elevat
valor arquitectònic, un edifici que finalment va ser declarat BIC
i que després d’una carrera d’obstacles i de moltes promeses
incomplides, personalitzades en la persona de qui va ser, del 99
al 2003, president d’aquesta comunitat i ho és ara una altra
vegada, el Sr. Antich, que en el seu desplaçament a Alaior ens
va prometre l’any 2000, el juliol del 2000, la quantitat de 120
milions de les antigues pessetes per adquirir el Pati de Sa
Lluna, tot això no es va dur a terme i finalment va ser el govern
del Partit Popular que va adquirir el Pati de Sa Lluna per un
valor de més de 900.000 euros. 

Una vegada això, es va posar en marxa la segona part, que
era intentar cercar fons per a la rehabilitació del Pati de Sa
Lluna, i fins i tot el mateix director de fons europeus, el
director general de Fons Europeus del Ministeri d’Economia,
amb les seves paraules va destacar la rapidesa amb què havia
actuat el govern balear per tramitar tota la documentació per
obtenir aquests fons europeus.

Ara voldríem aprofitar..., d’aquests fons europeus el
director general va dir que ens havien donat, o que teníem ja
confirmada, la quantitat de 3.300.000 euros. Volíem saber si
ens pot dir, aprofitant que som aquí i que ha tingut la gentilesa
de ser aquí, si tenim aquests milions ja, si els tenim ja, si els
han entregat, o si s’entregaran directament a l’ajuntament. I
tornant a la pregunta que aquí s’havia formulat és, a part
d’aquests 3.300.000 euros, de quins fons disposarà el Govern
balear per continuar amb una rehabilitació que està valorada en
més de 8 milions d’euros.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sugrañes. Per contestar té la paraula l’Hble.
Conseller d’Economia, Carles Manera.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Moltes gràcies. No, el primer que li he de dir és que el Pati
de Sa Lluna es va adquirir amb fons de l’ecotaxa, i a partir
d’aquí es va establir un conveni de colAlaboració entre distintes
institucions: el Consell Insular de Menorca, la Conselleria de
Turisme i l’Ajuntament d’Alaior, em sembla que era també, les
tres institucions que varen fer aquest conveni precisament per
treballar amb un pla director que es va adjudicar a una empresa
per fer aquesta actuació en el Pati de Sa Lluna. A partir d’aquí
el compromís que hi ha per part de la Conselleria de Turisme
és aportar els mateixos fons que arribin a través de la Unió
Europea. És a dir, si es fan efectius els 3,3 milions d’euros, que
encara no estan fets efectius, de la Unió Europea, el Govern de
les Illes Balears, com no pot ser d’una altra forma si vol tirar
endavant aquest projecte, aportarà una xifra similar o igual.

Aquesta seria la situació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Sugrañes, per un torn de rèplica.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, primer vull manifestar
que sempre vostès defensen que això va ser amb fons de
l’ecotaxa; vostè sap també que per part del consell insular hi va
haver una negligència i que els fons es van perdre. No és la
institució per discutir aquest tema, però tal com està i la
documentació que obra en el consell insular ho mostra
d’aquesta manera.

Una altra cosa. El conveni, efectivament hi ha un conveni
per a la redacció d’un pla director, però la pregunta és si..., bé,
quant a allò que vostè ha dit, si la valoració que s’ha fet per a
les obres del Pati de Sa Lluna és de més de 8 milions d’euros
i vostè m’acaba de dir que es va adjudicar el pla director però
el pla director encara no està entregat, no s’ha redactat, en base
a què han pogut fer aquesta valoració? I, clar, llavors sí que em
preocupa, i voldria equivocar-me pel bé d’Alaior, pel bé de la
nostra població, perquè, clar, han estat moltes les promeses que
es van fer en l’època del pacte de progrés i no voldria caure una
altra vegada en la mateixa ambigüitat i en aquestes promeses.

Perquè el que és evident és que en els mitjans de
comunicació ja ha sortit que el Govern té aquests fons, i ara
vostè em diu que es preveurà..., veurem..., i clar, vostès diuen
que es tindrà en compte, els altres ja van dir que entregaven els
3.300.000 euros, i tot això queda..., bé, esper equivocar-me i
que no acabem una altra vegada amb promeses incomplides,
com vam tenir la legislatura del pacte.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sugrañes. Per contrarèplica, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Carles Manera i Erbina):

Jo li insistesc en el que li he dit abans. Jo esper que
s’equivocarà, Sra. Diputada, perquè si es fan efectius els fons
europeus el Govern aportarà, perquè està interessat en aquest
projecte que va néixer amb els fons de l’ecotaxa, aportarà els
fons necessaris per complimentar la partida que ve de la Unió
Europea. Aquest és el compromís del Govern de les Illes
Balears en relació a aquesta actuació en el Pati de Sa Lluna. De
manera que l’interès és absolut per part del Govern en aquesta
actuació i estam, per tant, a l’espera de complementar les
partides pertinents quan arribin els fons europeus.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, i volem agrair la seva presència per
respondre les preguntes que hi havia.

Si els pareix passam al següent punt de l’ordre del dia.

II. Proposició no de llei RGE núm. 2452/07, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions de
l'Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Passam, idò, al segon punt de l’ordre del dia, que és la
proposició no de llei RGE núm. 2452, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inversions de l’Estat a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Per defensar la proposició no de llei intervé el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
presentam aquesta proposició no de llei, una proposició no de
llei pràcticament molt semblant a la que vaig defensar fa avui
dues setmanes referent a les inversions de l’Estat. En aquest cas
el que demanam en aquests moments és que en els pressupostos
generals de l’Estat figurin els 600 milions d’euros que a l’altra
proposició no de llei havíem demanat que anassin..., diguem
que fos la proposta que fes la comissió mixta, sempre apelAlant,
com vaig fer l’altra vegada, l’esperit de les reformes
estatutàries, l’esperit de la disposició transitòria novena,
cercant el consens que hi va haver en el seu moment a la
reforma de l’Estatut amb el tema de la inversió estatal, i a més
perquè creim que els pressupostos generals de l’Estat de cara
al 2008 són una discriminació per als ciutadans, depenent de la
comunitat autònoma en què visquin.

Els pressupostos generals del 2008 no suposen un
instrument de reequilibri territorial. Els pressupostos generals
del 2008 suposen que Balears continuïn quedant a la cua de la
inversió per càpita, de la inversió estatal per càpita. Els
pressupostos generals de l’Estat per al 2008 preveuen tan sols
una inversió de 281 euros per habitant, la xifra més baixa de tot
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l’Estat. Els pressupostos generals del 2008 incompleixen la
disposició transitòria novena, que deia -ho torn a reiterar- que
la inversió per càpita, la inversió estatal a la nostra comunitat
autònoma, no podia ser inferior a la mitjana per càpita
realitzada a les comunitats autònomes de règim comú. 

Segons l’actual Estatut d’Autonomia i el consens que hi va
haver en el seu moment estaríem parlant de rebre al voltant de
600 milions d’euros, més del doble del que hi ha actualment en
els pressupostos generals de l’Estat de cara al 2008. Per açò
demanam que el Parlament de les Illes Balears insti el Govern
de les Illes Balears per tal que s’adreci al Govern de l’Espanya
perquè es prevegin al Projecte de llei de pressuposts generals
de l’Estat per a l’any 2008 les inversions que pertoquen a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, d’acord amb les
previsions estatutàries, és a dir, al voltant de 600 milions
d’euros.

Reiteram que el consens arribat quan la reforma de l’Estatut
d’Autonomia era molt clar, que mentre les Corts Generals no
modifiquin la Llei 30/1998, de règim especial de les Illes
Balears, i en un termini no superior a set anys, la inversió
estatal no seria inferior a la mitjana per càpita que realitza a les
distintes comunitats autònomes de règim comú. Reiteram
també, com ja vaig manifestar, que des de Madrid i amb el
Partit Socialista de les Illes Balears com a convidat de pedra,
es va fer la pitjor interpretació que es podia fer d’aquesta
disposició transitòria, incomplint l’Estatut, el nou Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, i no donant allò que tocava
als ciutadans de les nostres illes.

Torn demanar, com ja vaig demanar a la proposició no de
llei presentada fa dues setmanes, coherència i responsabilitat
als partits polítiques que van estar..., als grups parlamentaris
que van estar d’acord amb la reforma de l’Estatut, i que aprovin
aquesta proposició no de llei; senzillament es tracta d’aprovar
que des de Madrid ens arribin les inversions que figuren a la
reforma estatutària, al nou estatut de la comunitat autònoma.
Per açò -i ho torn repetir-, apelAlant a la coherència i a la
responsabilitat política, deman el vot a favor d’aquesta
proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Pel Grup Mixt interveniu tots dos? Sra.
Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats i
diputades. Sr. Tadeo, bé, vostè ho ha dit: jo quan vaig mirar
aquesta proposició no de llei em pensava que m’havia
equivocat i que estava mirant la mateixa de feia dues setmanes,
i després, llegint amb més detall, em vaig adonar que el que
feia era canviar l’exposició de motius per demanar allò mateix.
Clar, jo entenc que, bé, que un poc la intenció del seu grup és
repetir i insistir en el que vostès consideren que ha estat

l’incompliment de les previsions pressupostàries pel que fa a la
inversió del Govern central. 

Jo esperava també sentir a la seva intervenció algun altre
nou argument en relació a la comissió de fa dues setmanes,
però he de reconèixer que no he vist cap nou argument. En
conseqüència no tenc més remei que, als mateixos arguments
que vostè va exposar l’altre dia i que avui ha tornat a repetir,
contestar amb els mateixos arguments que nosaltres ja vam
expressar a l’altra sessió.

Bàsicament tres observacions. En primer lloc jo crec que el
punt central de la seva exposició, aquest càlcul que fa
d’inversió per càpita, jo crec que és incorrecte; no vull dir que
sigui incert, perquè no vull entrar en (...) d’aquest tipus, però jo
crec que és incorrecte. Jo, per les fonts consultades, Sr. Tadeo,
crec que no és cert que la inversió prevista pel Govern central
per a les Illes Balears incompleixi la disposició transitòria
novena, i no ho serà per molt que es repeteixi, no? Vostè sap
que si ens atenem a la mitjana per càpita en inversió
homogeneïtzada, i és el que diu aquesta disposició, de les
comunitats autònomes, aquesta mitjana és d’uns 250 euros per
càpita, i ens agradi o no Balears en aquesta cas estaria per
damunt, amb aquests 285 que ha esmentat vostè. I quan dic
això no vull que interpreti que estic defensant allò que està
contingut a l’Estatut, sinó simplement constato el que diu el
text, el text que, insisteixo, com vaig fer l’altre dia, que és
l’Estatut que vau defensar vosaltres i amb el qual jo
probablement no estaria d’acord i hauria lluitat per una altra
disposició. Per tant jo li demanaria que no donés més voltes als
mateixos arguments i que fes un poc d’autocrítica.

En segon lloc hem d’insistir i tenim molt clar que el
problema de Balears no és aquesta disposició. El problema de
Balears és el dèficit històric que hem patit en inversions i en
transferències competencials i, acompanyat d’això, el
desequilibri clamorós que es fa entre l’aportació que nosaltres
fem a l’Estat i el que rebem a canvi. La traducció d’això, no
deixa de ser una cosa, és que tenim uns serveis bàsics que són
insuficients, i d’alguna manera nosaltres, els ciutadans de les
Illes Balears i les ciutadanes, tenim uns serveis -sanitat,
educació, benestar social, etc., etc.- pitjor que a la resta de
l’Estat, és a dir que hi ha una certa situació de greuge
comparatiu.

I així arribam al tercer punt, i ja acabo, i com vam expressar
l’altre dia els sistemes que nosaltres voldríem de finançament
per a la nostra comunitat són sistemes que avui, a hores d’ara,
són inassolibles, sistemes de tipus concertació. Per tant què
consideram nosaltres que ha de ser prioritari? Nosaltres pensam
que el que hem de fer és negociar i forçar el nostre govern
perquè negociï la nova llei de règim especial i un nou model de
finançament que sigui el més exigent possible i que inclogui,
com vam expressar ja, el criteri de població, de població
resident i de població també flotant.

Si l’altre dia trobàvem alguns símptomes que ens feien ser
optimistes i parlàvem del reconeixement del Sr. Solbes que
efectivament Balears tenia un mal finançament, ara hem
d’afegir que aquest reconeixement l’ha fet explícit també
l’actual president del Govern. Jo vull pensar i vull veure signes
en això que és possible que aquesta negociació sigui més forta
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si això segueix endavant. La nostra postura, per tant, és
insatisfacció amb el sistema actual de finançament i la
necessitat de forçar un millor finançament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
efectivament aquest és un debat que ja hem tengut, i per tant
reiteram arguments ja exposats a una sessió anterior molt
pròxima en el temps. 

El nostre grup, el Grup Parlamentari Unió Mallorquina ja
va manifestar aleshores que el problema de fons de la qüestió
que es planteja en aquests moments és el mal finançament, la
mala resolució del finançament de les Illes Balears. El
problema és que hem intentat a través de la reforma de l’Estatut
d’Autonomia trobar una via indirecta per intentar compensar
d’alguna manera aquest mal finançament de les Illes Balears,
però aquest fórmula, que és la famosa disposició transitòria
novena, dóna lloc a moltes interpretacions i dóna peu perquè el
Partit Popular i el Partit Socialista puguin tenir diferents
interpretacions sobre la inversió real que ha de fer l’Estat i la
consignació corresponent que ha de fer en els seus pressupostos
generals.

Des del Grup Parlamentari Unió Mallorquina consideram
que aquesta no és la fórmula que resoldria el problema de fons,
independentment de si una interpretació és millor que l’altra. El
problema de fons és que el Govern de l’Estat, fos en mans del
Partit Popular o fos en mans del Partit Socialista, ens és igual,
hauria de fer públiques les balances fiscals i, per tant, donar
transparència i objectivitat a allò que aporta cada comunitat
autònoma i a allò que rep cada comunitat autònoma, perquè és
l’única manera realment d’intentar fugir d’aquesta interpretació
i balls de nombres a la qual ens veim sotmesos amb continuïtat,
dependent dels interessos partidistes de cada gran partit i
dependent de si governen o no governen a La Moncloa.

Per tant el problema és de model de finançament, i al nostre
grup, més enllà de la consignació de cara al 2008, el que
realment li preocupa és que aquest model de finançament es
canviï i adopti unes fórmules que realment siguin beneficioses
per a les Illes Balears, sigui a través del model de finançament
i sigui a través del règim econòmic i fiscal especial per a les
Illes Balears. Aquestes són les dues grans eines que hauríem
d’utilitzar per aconseguir, diguem, sortir d’aquest sistema
perjudicial per als ciutadans de les Illes Balears. Evidentment
el nostre grup parlamentari el que voldria és que la comunitat
autònoma de les Illes Balears recaptàs tots els tributs i, igual
que el sistema de finançament que tenen Navarra i Euskadi,
contribuís a les despeses comunes de l’Estat i a la quota de
solidaritat que ens corresponguessin a través d’una quota.
Aquest és el sistema ideal, transparència, objectivitat i un
sistema que ens doni molta corresponsabilitat fiscal i molta
capacitat econòmica a la hisenda de les Illes Balears.

Aquest és el model pel qual nosaltres voldríem lluitar i que
pensam que és per aquell que hauríem d’apostar. En lloc d’això
veim que la qüestió del finançament de les Illes Balears s’està
convertint en una lluita partidista dels dos grans partits per
erosionar el partit que està en el govern en aquest moment a
Madrid. Voldríem que de cara a la pròxima legislatura que
s’iniciarà amb les eleccions generals de març del 2008 realment
aquesta qüestió es resolgués, i el que realment ens preocupa, el
que més ens preocupa és que un dels candidats, el candidat del
Partit Popular en aquestes eleccions generals, ja hagi anunciat
que no vol introduir canvis en el model de finançament de les
comunitats autònomes, amb la qual cosa vol mantenir la
situació perjudicial per a les Illes Balears, i això sí que és
realment preocupant.

Moltes gràcies.

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. Efectivament ens trobam davant una
proposta que ja és una segona versió d’una proposta anterior
presentada fa dues setmanes, com el mateix portaveu del Partit
Popular ha esmentat, i per tant pràcticament avui tornarem
repetir els arguments que ja vàrem dir aquell dia.

Podríem estar d’acord a reclamar més al Govern de l’Estat;
jo crec que pràcticament tots els que som aquí estaríem d’acord
que arribassin més inversions, com més millor, i podríem tots
també estar d’acord que hi ha un dèficit històric no palAliat, hi
ha una diferència entre allò que pagam i allò que rebem, és
molt gran, però la comunitat autònoma que té la diferència més
gran, el dèficit fiscal més gran de tot l’Estat espanyol, producte
d’un sistema de finançament negatiu per a la nostra comunitat
autònoma, a pesar que precisament el cap de llista a les
eleccions generals del Partit Popular ha comentat que el sistema
actual que va entrar en vigor l’any 2001 és un sistema
extraordinari i que ningú no hi surt perdent. Jo crec que els
mateixos membres del Partit Popular de les Illes Balears
haurien d’explicar al Sr. Rajoy que aquest tipus de
manifestacions en realitat l’únic que fan és perjudicar el seu
propi partit a les Illes Balears.

Vostès tornen argumentar la disposició transitòria novena
de l’actual Estatut d’Autonomia i no diuen en el text que la
inversió mitjana per càpita que ha d’arribar aquí és la inversió
homogeneïtzada i aquesta parauleta és molt important perquè
resulta que allò que ha d’arribar aquí és la inversió que pugui
ser comparable a la resta de les comunitats autònomes. Com
que l’Estat fa tot un seguit d’inversions a altres comunitats
autònomes que no ha de fer aquí, perquè per exemple les
inversions en xarxa viària, o en xarxa ferroviària, com que
evidentment a les Illes Balears no afecten més d’una comunitat
autònoma, l’Estat no inverteix. Això fa que quan s’agafen les
xifres de la inversió mitjana homogeneïtzada estam entorn als
281 euros per habitant que ens deixa efectivament per davall
d’aquests 582 euros per habitant que vostès creuen que seria el
que hauria d’arribar. Això és un problema de quan es va fer
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l’Estatut d’Autonomia, els nostres grups en el seu moment,
PSM i Esquerra Unida-Verds en el seu moment ja vàrem
manifestar que no es resoldria el problema del finançament de
les Illes Balears, que efectivament s’ha millorat, jo crec que en
els pròxims pressuposts dels pròxims anys i fins que s’aprovi
el nou Règim Especial Fiscal per a les Illes Balears la situació
millorarà, però no millorarà tal i com ens agradaria a tots. 

Coincidesc amb els anteriors portaveus, que l’única manera
realment d’arreglar aquesta qüestió és un canvi del model de
finançament, el model ideal seria el concert econòmic i si no
pot ser aquest, evidentment un model en què es pagui per renda
i es rebi per població, per tal d’evitar, insistesc, el greuge
comparatiu que patim actualment i que fan que efectivament en
aquests moments hàgim de cercar la via dels convenis, convenis
de carreteres, convenis de residències, convenis ferroviaris,
etcètera, per intentar palAliar aquestes qüestions. Això vol dir
que cada vegada hem d’estar pendents de la negociació entre el
Govern de les Illes Balears i el Govern de l’Estat i de com
acaba aquesta negociació i si efectivament arriben o no aquests
doblers, per poder dur a terme totes aquestes infraestructures.
Per tant, a la llarga provoca que els ciutadans i ciutadanes de
les Illes Balears estiguin en inferioritat de condicions respecte
a la resta de l’Estat quant a infraestructures, investigació i
desenvolupament, quant a tot tipus de serveis públics.

Per tant, efectivament, d’acord que s’ha de millorar d’una
vegada per totes aquesta qüestió. Però també no cerquin la
disposició transitòria novena com allò que ens donarà la
solució perquè aquesta disposició transitòria novena és molt
insuficient i dóna els resultats que dóna, el que hem vist en
aquests pressuposts de l’Estat per a l’any que ve.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Tadeo, capítol 2 perquè vostè diu
que la proposta d’avui és molt similar a la de dia 16 d’aquest
mateix mes i jo li diré que llevat d’algunes petites
modificacions a l’exposició de motius, la proposta final és
exactament la mateixa. Vostès reclamen que en aplicació del
nou Estatut figurin en el pressupost general de l’Estat del 2008
partides per un import de 600 milions d’euros en inversions a
Balears. És exactament la mateixa proposta que a l’altra
proposició.

Continuen fent vostès demagògia pressupostària, Sr. Tadeo,
i més concretament en la política d’inversió estatal. Ara diuen
que la inversió de l’Estat a la nostra comunitat autònoma queda
a la cua en comparació a la resta del territori espanyol. Però a
la seva exposició de motius també reconeixen al mateix temps
que creix aquesta inversió a Balears, diuen que molt poc, però
reconeixen que creix. En alguna cosa hem avançat.

Però clar, hi ha alguna circumstància que jo vull suposar
que vostè quan s’aventura tan tranquilAlament a dir que la
nostra comunitat autònoma està a la cua d’inversió en
comparació amb la resta del territori, el que haurà fet les
comparatives de la resta de les comunitats autònomes per a
aquest exercici 2008. Tal vegada no li interessa que es conegui
és que per al 2008 la inversió per a aquest exercici a les Illes
Balears suposa el segon increment més important de totes les
comunitats autònomes i vostè això no ho ha dit.

Miri, Sr. Tadeo, la seva proposta, com ja li vaig dir l’altra
vegada, cau pel seu propi pes. Li recordaré alguna xifra. 2008-
2014, compromís firmat, assegurat entre Govern balear i
Govern de l’Estat, 2.800 milions d’euros en 7 anys. 2001-2007,
1.500 milions d’euros, un increment del 80%. 1.300 milions
més d’inversió en els propers 7 anys que en aquests darrers 7.
Aquest, Sr. Tadeo, és un fet incontestable, el que diu vostè és
demagògia política.

Vostès, Sr. Tadeo, poden intentar disfressar el seu discurs
com creguin, però la xifra d’inversió de l’Estat per al 2008 són
300 milions d’euros. I vostès poden repetir la seva interpretació
d’aquesta inversió dels 300, però vostès saben que és falsa i no
perquè repeteixin 300.000 vegades la mateixa falsedat passarà
a ser veritat, seguirà sent una falsedat. 

En algun moment vaig arribar a pensar que la meva
intervenció es podria limitar a dir-li que simplement llegeixi el
Diari de Sessions i que reiter tot el que vaig dir el passat dia
16. Però vull recordar-li alguna cosa perquè vostès veig que
insisteixin en els 600 milions d’euros que reclamen en funció
d’aquesta disposició transitòria novena de l’Estatut. Ja li vaig
recordar en alguns moments, si traslladam aquests 600 milions
i els multiplicam per 7 anys ens donaria una xifra de 4.200
milions d’euros, xifra que mai vostès havien utilitzat en cap
moment, ni quan negociaven l’Estatut en aquesta comunitat
autònoma, ni quan es va aprovar el mateix Estatut a Madrid. 

Vostè supòs que reconeixerà això perquè no tendrà més
remei, hi ha hemeroteques, diaris de sessions i tot el que faci
falta, no va ser més que a partir de l’anunci per part de la
Conselleria d’Hisenda d’aquest acord que assegurava 2.800
milions d’euros en inversió, que vostès varen fer seva la xifra
de 600 milions anuals d’inversió en aquesta comunitat
autònoma. Jo li reclamaria el mateix que reclamava vostè, Sr.
Tadeo, coherència i responsabilitat. Coherència amb allò que
es va negociar, coherència amb allò que es va dir, coherència
amb allò que es va defensar i no capgirin la truita i no donin la
volta al calcetí quan les coses no van per allà on vostès voldrien
que anés. O a l’inrevés, allà on els interessa políticament,
perquè allà on volien sí que ha acabat, millor i tot del que
vostès havien previst.
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Però vostès segueixen practicant la política de confusió. Li
recordaré dos petits elements. 2.800 milions en 7 anys, però
també parlen d’un altre fet i és la modificació de la Llei
30/1998 de Règim Especial de les Illes Balears. A vostès
alguna vegada els he fet la pregunta sobre què passarà si
s’aprova aquesta modificació de la 30/1998 abans de passar els
7 anys? Vostè ha arribat a dir que s’ha demanat on aniria la
diferència dels 2.800 milions pactats. Jo només li diré una cosa,
deixin d’embullar, perquè vostès si no ho saben ho haurien de
saber. La revisió i la modificació de la 30/1998 de Règim
Econòmic per a les Illes Balears només pot suposar que
s’incrementin els 2.800 milions pactats. En cap cas, ni via
modificació d’aquesta llei, la inversió en aquests 7 anys pot ser
inferior als 2.800.

Per tant, una negociació i una modificació únicament pot
suposar per a les nostres illes un increment de la inversió. Això
és així de clar. Aquesta és la veritat, la resta és ciència ficció,
Sr. Tadeo. Per tant, ja deu suposar que votarem en contra, com
ja vàrem fer l’altra vegada, ho farem per coherència i perquè la
diferència de la gestió entre aquest Govern i la passada del
Partit Popular és abismal. Aquesta vegada i amb aquest Govern
tenim assegurada una inversió de 2.800 milions d’euros. Fins
ara només teníem fum, Sr. Tadeo.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Lamentar el vot en contra una vegada més i després de dues
setmanes, la veritat és que no creia que haguessin reflexionat
sobre aquest tema per votar a favor, però el nostre partit creu
que té la falta total de coherència que hi ha front el que va ser
el consens de la reforma de l’Estatut i crèiem convenient tornar
presentar aquesta proposició no de llei per tal que als
pressuposts generals de l’Estat hi figurés una inversió estatal,
que ens pertoca, així com han aconseguit altres comunitats
autònomes, com puguin ser Andalusia i Catalunya, amb una
reforma estatutària com la nostra, d’una manera que els seus
companys a Madrid no li han fet el que els han fet a vostès, Sr.
Boned, posar pals a les rodes.

Miri, el que està molt clar és que fins i tot, en paraules del
conseller d’Economia i Hisenda del mes d’agost, jo també he
mirat l’hemeroteca. Ell mateix va ser el que va dir que una de
les feines seria impulsar d’immediat el desenvolupament de
l’Estatut mitjançant la creació de la Comissió Mixta entre
l’executiu balear i el Govern central per fer realitat “la
inversión estatal adicional”, reiter “adicional”, prevista a la
reforma de l’Estatut. I açò no és perquè sí, aquesta paraula tal
vegada no figura a la disposició transitòria novena, però era
l’esperit, l’esperit que ara vostès estan renunciant. Donar més
doblers o deixar que se’n vagin més doblers i no poder
negociar davant els seus a Madrid la inversió estatal que ens
hauria d’arribar. L’esperit era que era una quantitat addicional
i que realment ens beneficiaríem dins els pressuposts del 2008

d’una inversió molt més alta i estaríem a la mitjana de la resta
de comunitats autònomes.

El que està clar és que els pressuposts del Govern central
per a l’any 2007, no 2008, quan contemplaven allò que són les
anualitats d’inversió en els propers anys, ja contemplaven per
al 2008 uns 324 milions d’euros. Senzillament ens hem quedat
en 300 milions, o sigui que no arribam ni tan sols a allò que
hagués estat la dinàmica normal de la confecció dels
pressuposts de cara al 2008. Quan xerram de la interpretació,
sí s’ha fet la pitjor interpretació, això d’homogeneïtzació que
figura a la disposició transitòria novena l’han feta com més
perjudicava a les Illes Balears, sabent tots que hi havia altres
maneres de fer-la i sortirien més doblers per a la nostra
comunitat autònoma. A més, és una disposició transitòria i
clarament figura que en el moment que les Corts Generals
modifiquin la Llei Especial de Règim de les Illes Balears, o
mentre no es modifiqui, hi haurà aquesta inversió que no pot
ser inferior a la mitjana de la resta de comunitats autònomes. 

Què passa quan ara ve el President del Govern central i diu
que..., no sé si va ser exactament ell o algú dels acompanyants
que varen venir, intentarien que el Govern de les Illes Balears
presentés la modificació de la llei, o una nova Llei de Règim
Especial abans del mes de maig. Si la presenten abans del mes
de maig, què passarà amb aquests 2.800 milions? No, no em
faci així, llegeixi la disposició... Sr. Boned, vostè no s’ha llegit
la disposició transitòria novena de l’actual Estatut. Què passarà
amb aquests 2.800 milions d’euros? Què passarà amb els (...)
d’euros que ha renunciat? És transitòria, Sr. Boned.

Senzillament no donar suport i no voler lluitar a Madrid per
als interessos de les nostres illes és el que estan fent des del
Govern de les Illes Balears. Tenien una oportunitat molt clara
i molt manifesta de poder reivindicar, com han fet altres
comunitats autònomes i per interessos partidistes sí se’ls ha
donat. I com que vostès no han tingut, Sr. Boned, el suficient
pes a Madrid, ni la suficient solvència política, no ho han pogut
aconseguir per a la nostra comunitat autònoma.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Per favor un poc d’atenció! 

Passarem a votar la proposició no de llei.

Vots a favor de la proposició?

Vots en contra?

Abstencions, no n’hi ha cap.

Vots a favor de la proposició 7; vots en contra 9. En
conseqüència, queda rebutjada la proposició no de llei.

I esgotat l’ordre del dia, s’aixeca aquesta sessió. Gràcies.
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