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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. En primer lloc he
de disculpar l’absència de la presidenta, que no podrà assistir
avui horabaixa a la comissió, i començarem en primer lloc
demanant si hi ha substitucions.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Maria Torres substitueix Francesc Dalmau.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 9841/08, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a model de
finançament de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Abans de començar els inform que la Proposició no de llei
RGE núm. 9841/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
model de finançament de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, corresponent al segon punt de l’ordre del dia, ha estat
retirada pel seu autor mitjançant l’escrit RGE núm. 3146, de dia
6 de febrer. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 9403/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
financeres front a la crisi econòmica i reclamacions al
Govern central.

Per tant, passam al debat del primer i únic punt de l’ordre
del dia que consisteix en la Proposició no de llei RGE núm.
9403/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
financeres davant la crisi econòmica i reclamacions al Govern
central.

Per defensar-la 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 que va un poc en relació, fins i tot, amb el que hem vist avui
matí en el plenari, i he de dir, a més, que alguns punts són
reiteratius perquè consideram que són de plena vigència i de
plena importància per a la nostra comunitat autònoma. 

D’una manera reiterada el conseller d’Economia, Hisenda i
Pressuposts sempre ha dit que els tres pilars bàsics que tenen les
Illes Balears o que hi ha en la situació financera de la comunitat
autònoma són, per una banda el finançament autonòmic, el nou
model de finançament autonòmic, les inversions estatals i un
nou REB. Des del nostre punt de vista cap d’aquests tres pilars,
en els quals s’ha de sustentar aquest edifici que ell diu del
finançament i de l’estat de l’autonomia, cap dels tres no es
veuen en aquests moments d’una manera clara que ens dugui a
pensar que el camí és bo en aquest sentit.

Recentment, fins i tot, el conseller de Presidència, el Sr.
Moragues, va fer unes declaracions on va dir que un bon
finançament dels consells passava per un bon finançament
autonòmic. És cert que aquesta proposició no de llei no fa
referència en cap moment al finançament autonòmic, però sí
faig esment a això perquè és de molta importància i està damunt
la taula en aquests moments la negociació del nou model de
finançament, i esperam, en aquest sentit, que el Govern no
accepti o no firmi un finançament que ens deixi per davall de la
mitjana de la resta de les comunitats autònomes. Es diu que
estam 21 punts per davall quant a finançament i que un bon
finançament per als consells insulars i conseqüentment per als
ajuntaments passa per tenir un bon finançament autonòmic, i
hem de dir que aquest pilar que diu el conseller, uns dels pilars
bàsics, ha de venir ben dotat i ha d’estar al voltant del que
reclamen pràcticament totes les formacions polítiques, tots els
partits polítics de les Illes Balears que està al voltant dels 700
milions d’euros.

Passant al que es refereix a la inversió estatal, que seria el
punt 2 de la proposició no de llei que presentam avui, una
vegada hem de reiterar l’incompliment de la disposició
transitòria novena de l’Estatut que torn a repetir i d’una manera
reiterativa que diu que mentre a les Corts Generals no s’aprovi
una nova llei de règim especial per a les Illes Balears, un nou
REB, l’Estat, el Govern central, invertirà a les Illes Balears per
una quantia no inferior a la mitjana de la resta de les comunitats
autònomes de règim comú. Totes les formacions polítiques quan
varen pactar la reforma estatutària varen tenir molt clar que
sempre parlam d’una quantia que suposava estar a la mitjana de
la resta de les comunitats autònomes, una quantia al voltant dels
600 milions d’euros i no a la interpretació que es va fer per part
del Partit Socialista de Madrid, amb el conseqüent consentiment
del Partit Socialista de les Balears, que va ser la pitjor
interpretació que es podia fer en aquells moments de la
disposició transitòria novena. 

Sabem que en aquest moment per als pressuposts de l’any
2009 ja no és possible la dotació als pressuposts d’aquesta
quantia, sabem que ja ha vengut per una quantia més baixa, però
pensam que és el moment de començar a pensar, ja que pensam
en el finançament autonòmic, en un nou REB i en les inversions
estatals com a pilars bàsics per a les Illes Balears, pensam que
és el moment de posar fil a l’agulla i començar a fer feina en
aquest sentit i també reclamar a Madrid que es compleixi la
disposició transitòria novena del nou Estatut. Per això demanam
que s’insti al Govern a aconseguir aquestes inversions que sense
cap dubte també redundaran desprès en unes majors inversions
de cara als consells insulars de les quatre illes. 

En aquests moments venc amb dos objectius, dos dels tres
grans pilars que té el conseller Manera, el conseller
d’Economia, Hisenda i Pressuposts, ja que tremolen les
inversions de l’Estat que no arriben a la mitjana estatal i el
finançament autonòmic que en aquest moment també, des de la
nostra formació política, pensam que també tremola un poc
aquest pilar perquè si bé deia en un principi que la música
agradava senzillament l’únic que li agradava era que es
constatés des de Madrid quina era la realitat, que érem la
comunitat autònoma pitjor finançada, açò és una cosa que ja
sabien i que Madrid perquè ens digués açò no volia dir que
tenguéssim el model de finançament adequat perquè el
finançament que vengui a les Illes Balears fos l’adequat. Per
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tant, consideram i esperam, reiterant el que he dit abans, que la
negociació acabi que Balears tengui un model de finançament
que almenys ens situï en la mitjana de finançament de la resta
de comunitats autònomes.

Passant al tercer gran pilar, que deia el conseller que sempre
tenim amb el qual també compartim que són els tres eixos
bàsics que hi ha, és el nou REB. Des de principis de legislatura
sempre s’ha parlat d’aquest nou REB per part del Govern i la
veritat és que, com ja he dit jo avui matí en una interpelAlació
que hi ha hagut per part del Grup Parlamentari Popular, res no
se’n sap ni tan sols se l’espera. L’actual REB sabem que no ha
acabat d’assolir tots els objectius que es pretenien sense que
se’ns doni cap privilegi, el que es demana, que tots els partits
polítics, tots els grups parlamentaris s’avenen d’acord, segur, és
que no se’ns doni cap privilegi en front altres comunitats
autònomes, poder reduir el cost afegit que suposa la insularitat
i aconseguir que les empreses tenguin el mateix nivell de
competitivitat que la resta del territori espanyol. 

El desequilibri que ve ocasionat per la insularitat ha de ser
contrarestat mitjançant aquesta excepció de l’Estat, això figura
a l’actual Llei 30/1998, de règim especial de les Illes Balears.
Creim que la situació econòmica actual fa necessari posar en
marxa els mecanismes que el Govern insti o que posi damunt la
taula a Madrid una nova llei de règim especial per a les Illes
Balears per tal de mitigar el cost d’insularitat de les empreses i
dels ciutadans de les Illes Balears. Creim que aquestes tres potes
fonamentals que hi ha: el finançament autonòmic, les inversions
estatals i el nou REB en la situació actual de crisi que hi ha,
sabem que no és només a Espanya ni a la comunitat autònoma,
però creim que són tres circumstàncies que no hem de deixar
perdre, i creim que aquestes tres coses conjuntament, un bon
finançament, les inversions que ens pertoca segons la disposició
transitòria novena de l’Estatut i un nou REB, que asseguri poder
compensar aquest desequilibri que produeix el cost de la
insularitat, sense cap dubte mitigarien l’actual crisi que en
aquest moment pateixen les empreses de les Illes, els ciutadans
de les Illes Balears. 

Igualment amb aquesta proposició no de llei pensam que el
Govern de les Illes Balears també pot exigir a l’Estat, com
també hem dit avui matí en el plenari, el cobrament de convenis
pendents, com ara el de carreteres. És inassumible, és
inacceptable que siguin temes, el nou REB i el tema d’anar,
demanar i exigir el cobrament, que sembla que estiguin aturats
i no s’encamini la política del Govern en aquest sentit a fer front
a això en els moments que estam d’actual crisi econòmica. 

Finalment, també, amb aquesta proposició no de llei
presentam un quart punt en el qual demanam que es reclamin al
Govern d’Espanya diverses mesures estructurals que
consideram necessàries. Per tant, creim que és una proposició
no de llei que en part és reiterativa, en segons quins aspectes
hem parlat molt de les inversions i de la disposició transitòria
novena, hem parlat molt del que és cobrar els convenis pendents
que té l’Estat amb la nostra comunitat autònoma i també del
REB, tant la legislatura passada com aquesta legislatura, fins i
tot, dir que el Partit Socialista o el Govern, millor dit, sempre ha
dit que enfocaria aquest inici de legislatura a aconseguir un nou
REB per a les Illes Balears. En aquest sentit creim que és una
proposició no de llei, encara que dugui aspectes reiteratius, que
està a l’ordre del dia i creim que és molt necessària per tal de

poder resoldre de qualque manera la crisi als ciutadans i a les
empreses de la comunitat autònoma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Passam al torn de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari Mixt, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Vull anunciar el vot negatiu d’Unió Mallorquina en el primer,
en el tercer i en el quart punt. En relació amb el segon punt ens
consta que per part del Grup Parlamentari BLOC es farà una
oferta de transacció i ens remetem a aquesta oferta que li faran.

En relació amb el primer punt respectam, des d’Unió
Mallorquina, el criteri marcat pel Govern i pel seu president, el
Sr. Antich, en relació que primer hem de resoldre el tema del
model de finançament i desprès entrarem en la reforma, revisió,
millora d’aquest règim econòmic balear. Compartim la
importància d’aquest règim, però evidentment el tempo marcat
pel Govern no és el que es pot extreure de la seva proposició no
de llei.

En relació amb el tema dels convenis també compartim la
preocupació i la necessitat que aquests convenis fructifiquin,
però és evident que aquests convenis no fructifiquen a través
d’acords del Parlament en els quals s’exigeixen a l’Estat
determinades coses sinó que són unes negociacions, vostès ho
saben perfectament perquè han tengut moltes responsabilitats de
govern, són unes negociacions complicades que s’han de fer
amb el Govern central i que evidentment hi ha d’haver una
flexibilitat i una capacitat de cessió amb el Govern per intentar
arribar a acords i que aquestes quantitats econòmiques tan
importants i tan necessàries per a les Illes Balears arribin a bon
port. Per tant, tot i que compartim la filosofia i la necessitat que
aquests convenis realment s’acabin de concretar i els doblers
arribin a les Illes Balears no li podem donar suport a aquesta
manera de plantejar la negociació.

Finalment el quart punt és un calaix de sastre de diverses
propostes, consideram que no és aquesta la comissió més adient
per tractar aquests debats, aquestes qüestions que se’ns
plantegen en profunditat. També hem de dir que consideram que
el Govern ja fa gestions en relació amb aquestes qüestions que
se’ns plantegen, de fet en relació amb la dependència energètica
externa és evident que es fan moltes coses, de fet el govern
anterior ja en va fer moltes, i el tema del gasoducte i la connexió
dels cables elèctrics són obres que estan en marxa i que estan en
la línia de resoldre un poc cap on van les reclamacions
formulades a la seva proposició no de llei. Per tant, entenem que
no és ara el moment i sobretot que ja estan en vies de resolució
i que el Govern ja tira endavant les iniciatives pertinents.

Moltes gràcies. 
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EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, aquesta proposició no de llei
del Partit Popular, de mesures financeres, veim que fa una
espècie de poti-poti on hi cap quasi tot. Tot i que l’exposició de
motius parla de finançament, com el portaveu del Partit Popular
ja ha anunciat, efectivament després no se’n parla a les
propostes concretes. 

Nosaltres compartim també els criteris que ha manifestat el
portaveu del Grup Mixt en relació amb el punt primer, és a dir,
el REB és un tema importantíssim, tots estam perquè es
desenvolupi, però en aquests moments és prioritari el tema del
finançament. Jo no mesclaria debats, al contrari, crec que és
contraproduent. En aquests moments em semblaria una cortina
de fum que qualcú volgués utilitzar el REB, tant si és a
l’oposició com si és al Govern, i crec que no hem de desviar,
per tant, les qüestions importants, en aquests moments el
finançament, que, a més, és una qüestió que està a punt de
desencallar-se i de la qual aviat ja tendrem, per bé o per mal,
propostes concretes. Immediatament que tenguem el tema del
finançament solucionat estic convençut que hem de posar mans
a l’obra amb el tema del REB per tal, també, de desencallar-ho.
Insistesc, anem passa a passa.

Quant al punt tercer -deixaré el punt 2 per al final-, ens diu
d’instar el Govern a exigir a l’Estat el cobrament de determinats
convenis, a nosaltres ens consta que ja es fa feina en aquesta
qüestió, ja està la maquinària del Govern en marxa per tal de
reclamar els 330 milions d’euros que se’ns deuen pel Pla de
carreteres i, per tant, instar el Govern a fer allò que ja fa crec
que no té sentit. Per tant, creim que aquests 330 milions
efectivament han d’arribar, no sé si tots o part, perquè vull
recordar que la passada legislatura en relació amb aquest
conveni no es varen fer les coses ben fetes, però, en tot cas, sí
que s’han de reclamar.

Quant al conveni ferroviari, la nostra postura sempre ha estat
la mateixa. Aquests doblers que ara arribaran formen part d’una
part del Pla estatal d’infraestructures, d’un acord que hi ha fins
el 2009. Vull recordar que el Pla estatal d’infraestructures
preveu inversions fins l’any 2015, per tant, el 2%, aquests dos
mil i escaig de milions que hem de reclamar ha de ser fins al
2015. Aquests 440 milions són fins al 2009. Per tant, hem de
continuar reclamant, lògicament, que arribin aquests doblers,
però que aquests 440 milions d’euros, per tant, hem de
considerar que no són els definitius. Aquesta és la postura que
nosaltres mantenim i és la que defensarem.

Respecte del punt quart, efectivament ja s’ha dit, són punts
molt generals en els quals hi manca concreció, fins i tot alguns
són discutibles. El punt primer, la dependència externa, no tenc
molt clar si es refereix a la de les Illes Balears o a la de l’Estat,
supòs que es refereix a minvar la dependència externa de les
Illes Balears, però vull recordar que en aquests moments el
gasoducte pràcticament està a la fase final d’obres, que, a més,
crec que amb el gasoducte serà més que suficient, però és que
també ja hi ha la previsió del cable, és a dir, que tot això ja està
previst, en marxa. Per tant, no sé fins a quin punt hem de
continuar insistint en aquesta qüestió, a més, jo discutiria si el
cable era necessari o no una vegada que ja estava previst el
gasoducte. Quant a la resta, ja ho dic, molt general i no crec que
correspongui avui aquest tema. 

Quant al punt segon tornen a insistir vostès a reclamar allò
que l’Estatut d’Autonomia no diu. Efectivament s’havia parlat
de xifres en concret quan hi va haver la discussió de l’Estatut
d’Autonomia, però vull recordar que l’Estatut d’Autonomia va
quedar redactat com va quedar després d’una negociació a
Madrid, i jo crec que és una redacció que és dolenta per a les
Illes Balears, que no respon a les expectatives que s’havien creat
en el debat parlamentari que hi havia hagut aquí de l’Estatut i
que, per tant, ara continuar insistint en aquesta via crec que no
ens durà cap resultat positiu. 

Vull recordar-li que l’important, des del nostre punt de vista,
és el que arribi del total de la despesa pública que fa l’Estat a les
Illes Balears perquè hem de pensar que vénen, per una banda,
ingressos per via de les inversions de l’Estat, que és el que
vostès reclamen aquí, però també vénen ingressos per via del
finançament i que això són vasos comunicants i que l’important
és que amb la suma de totes dues i del que ens arribi per altres
vies, ja sigui via convenis o via fons europeus, etc., arribem a la
mitjana estatal, això és l’important, que la suma de tots aquests
conceptes arribi a la mitjana estatal perquè de res no ens serveix
que arribi el finançament si no arriben els altres conceptes, o
que arribin les inversions i no hi arribin els altres conceptes, fins
i tot, podem compensar una cosa amb l’altra, podem tenir un
millor finançament i pitjors inversions o al revés, sempre i quan,
com dic, la despesa pública total arribi a aquesta despesa
mitjana estatal. 

Per això, crec que seria molt millor que el Parlament de les
Illes Balears, i per això li faig una transacció si l’accepten, que
el Parlament instàs el Govern de l’Estat que el total de la
despesa pública destinada a les Illes Balears sigui, com a mínim,
igual a la despesa mitjana estatal. Crec que és molt més
ambiciós, és molt més correcte i, insistesc, vol dir que es pot
compensar una cosa amb l’altra, podem perdre per una via, però
guanyar per l’altra, i això dependrà, com dic, del que arribi en
total. És la proposta que li faig. El redactat - insistesc, si hem de
fer un recés el feim- és que el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de l’Estat que el total de despesa pública
destinada a les Illes Balears sigui, com a mínim, igual a la
despesa mitjana estatal.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 45 / 10 de febrer del 2009 941

 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sr. President. Jo seré breu per no repetir arguments
ja que es tracta d’un debat que hem tengut altres ocasions i que
ben segur tornarem a tenir en aquesta cambra. 

En primer lloc voldria fer una precisió respecte de
l’exposició de motius, li ho dic en el sentit que parla de greu
situació econòmica financera que afecta les Illes Balears i tot
l’Estat espanyol. Jo aquí he trobat a faltar que es fes una
referència que és tracta d’una crisi mundial i global i no ho dic
per restar culpes al Govern de l’Estat o al Govern de la nostra
comunitat, sinó en el sentit que és important fer un bon
diagnòstic de la crisi i l’argument no és meu, l’he agafat de la
portaveu del Partit Popular que avui al plenari parlava de la
necessitat de fer un bon diagnòstic, ella ho feia en referència a
ZP alAlegant que és un mal metge perquè ha tardat cinc anys a
fer un bon diagnòstic. Ho feia en referència al mal finançament
que té la comunitat autònoma de les Illes Balears. Jo demanaria
al Partit Popular si comparteixen el diagnòstic del doctor Rajoy
o si comparteixen el diagnòstic de la doctora Mato. 

Dit açò, també a l’exposició de motius el Partit Popular ralla
del paquet de mesures anticrisi que va proposar el Partit Popular
i vull recordar que, en el debat del plenari de la setmana
anterior, ja vaig dir que no podíem debatre les mesures anticrisi
del Partit Popular perquè no les havia proposades i el portaveu
del Partit Popular em va recriminar en el sentit que era una
interpelAlació i que ja vindrien els paquets de mesures a la
moció, però bé, avui sí que és veritat que hem de rectificar i dir
que sí, que la presidenta del Partit Popular o portaveu avui matí
sí que in voce, aprofitant una petició de qüestió de confiança, ha
proposat una sèrie de mesures i el president Antich ja s’ha
compromès a estudiar-les i analitzar-les a la seva conveniència.

Dit açò, no aprofundiré en el debat perquè ja s’ha tingut un
debat pràcticament idèntic a aquest avui matí al plenari i ens
feim nostres les paraules del vicepresident Sr. Moragues que
aquest portaveu no les podria millorar.

El que sí compartesc amb el meu company del BLOC és que
es tracta d’aclarir el debat i no és bo per a aquesta comunitat
mesclar les coses, no és bo mesclar el model de finançament
amb la implantació del règim especial de les Balears, però una
passa anterior a aquest aclariment hauria de ser l’aclariment
respecte a aquesta modificació del sistema de finançament per
part del principal partit de l’oposició. Estaria bé que el Partit
Popular aclarís la seva postura sobre la conveniència de la
modificació del sistema de finançament i seria bo que ho fes
d’una manera coherent a tots els territoris de l’Estat espanyol
perquè no fa massa setmanes -no mesos, setmanes o dies- el Sr.
Rajoy encara mantenia que no, que ell no modificaria el sistema
de finançament. És clar, es fa difícil després rebre segons quins
consells o segons quines mocions d’un partit, el principal cap
del qual defensa el contrari.

 També estaria bé que el Partit Popular reconegués que s’ha
avançat i no poc en els darrers mesos o anys en aquesta qüestió.
No fa massa teníem un president que es negava a la publicació
de les balances fiscals, ara és una realitat, també és una manera
d’aportar transparència i aclarir el debat i també és molt
important el reconeixement per part del president o del ministre
d’Hisenda sobre aquest maltractament que patim a les Illes
perquè sense aquest diagnòstic naturalment és impossible
avançar.

Dit açò, no donarem suport al punt 1 ni al 2 perquè també
repetiria tot el que ha argumentat el Sr. Moragues avui matí al
plenari respecte als convenis, es defensen de la millor manera
possible per part d’aquest govern. Respecte al punt 4 tampoc no,
tot i que compartim els objectius perquè són objectius que són
obvietats, com desenvolupar una política energètica, s’ha de
reconèixer que el Govern espanyol ha fet una aposta decidida
cap a les energies alternatives, un exemple mundial ha estat
l’exemple que ha posat Obama darrerament i es fa feina en
política laboral com no pot ser d’altra manera o en costos de
telecomunicacions. Per tant, considerem improcedent aquest
punt 4 en aquesta moció. 

Evidentment, si el Partit Popular accepta l’esmena
presentada pel BLOC, nosaltres donaríem suport a aquesta
esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Carretero. Per contradiccions, el Partit Popular,
Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, vull
lamentar la postura davant aquesta proposició no de llei dels
grups parlamentaris que donen suport al Govern. Dir en aquests
moments que no podem mesclar finançament amb el REB és
anar en contra del que defensa probablement el conseller
d’Economia i Hisenda, que sempre ha establert que s’hauria
d’haver fet quasi, quasi a la vegada i posar damunt la taula per
una banda el model de finançament, una nova llei de règim
especial per a les Illes Balears, a la vegada de tenir les
inversions estatals adequades per a les nostres illes. El que està
clar és que en aquest moment d’una manera partidista pensam
que els partits en caire més nacionalista votaran en contra d’allò
que poden pensar que seria bo, açò és el meu entendre, de la
nostra formació, del nostre grup parlamentari.

La proposta que planteja el BLOC i PSM-Verds al punt 2 en
aquest moment no l’acceptarem perquè creim que és una
proposta que si bé podria dir..., podria ser alguna cosa coherent,
aquí sí que mesclem realment dues coses, ous amb caragols per
dir-ho de qualque manera, una cosa és finançament i una altra
cosa són les inversions i si bé pogués quedar allà mateix, està
clar que aniríem en contra del que la reforma estatutària en
aquest sentit posava a la disposició transitòria novena. 
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Senzillament, vull dir al representant, al portaveu del Partit
Socialista que és cert, l’exposició de motius no fa referència que
la crisi sigui internacional, està clar i a més ho hem dit per
activa i per passiva que no feim responsable en cap moment
l’actual govern de les Illes Balears de la crisi econòmica i
financera que existeix, que existeix a nivell internacional, a
nivell d’Espanya, de comunitat autònoma, d’illes, etc., però sí
que els feim culpables de prendre les mesures tard i malament
i senzillament, açò a més és una cosa demostrable. La setmana
passada vàrem veure a aquesta mateixa comissió com varen
aprovar tres esmenes del Partit Popular que ja s’havien presentat
a la Llei d’acompanyament per als pressupostos de l’any 2008.
És a dir, calcades, tres esmenes exactament iguals, nosaltres
vam dir el desembre del 2007 que la situació que venia, de crisi,
que vostès negaven, perquè hi havia una campanya electoral a
nivell nacional, i el seu diagnòstic idò, no el feien o era molt
erràtic, idò, el varen negar. Si en aquells moments ja haguessin
començat a prendre mesures que ara, fins i tot -torn a repetir- la
setmana passada van aprovar algunes d’aquelles esmenes que ja
s’havien presentat a la Llei d’acompanyament dels pressuposts
del 2008, tal vegada haguessin ajudat a una part de la ciutadania
a poder tenir més renda disponible per tal de poder superar de
millor manera les dificultats econòmiques.

Senzillament, vull recordar també, en el tema del REB, quan
deim que no el podem mesclar en aquest moment amb el model
de finançament és que lamentablement la nostra formació
política..., torn a repetir, en les inversions estatals no s’ha
aconseguit la mitjana estatal, estam per davall, no duim camí
que els pressupostos del 2010 -i açò ho deim ara en el mes de
febrer del 2009- del Govern estatal prevegin les inversions que
ens pertoquen i en aquests moments també estam en una fase de
dir que no s’aconseguirà que el nou model de finançament
econòmic ens situï en la mitjana. Lamentablement, pensam que
açò serà així, esperam que no sigui així, però lamentablement
pensam que açò serà així, més quan la portaveu del Govern diu
que no s’acceptarà cap finançament que no vengui entre una
pinça, ni més ni menys, que diu -crec recordar- de 390,700
milions d’euros. Açò és com dir que “em donin el que em donin
estaré content”. No és important la quantia, la quantia és
important, però ens hem de situar a la mitjana de la resta de les
comunitats autònomes.

Lamentablement el president Antich va ser el darrer a anar
a Madrid a reclamar el finançament, a negociar el finançament
i molt pensam que tal vegada només ens han tocat les miques.

Referent al REB, senzillament vull dir que el 18 de març del
2004 el Sr. Antich va dir -entre cometes, perquè és extret d’un
mitjà de comunicació- “Antich garantiza el desarrollo del
régimen especial si gana las elecciones. Antich impulsará un
verdadero régimen especial si el PSOE gana las elecciones”.
En aquell moment era candidat al Congrés, era candidat a unes
eleccions nacionals, va fer veure que durant la legislatura
passada ell intentaria des de... essent ell diputat, tirar endavant,
que des de Madrid també es tirés endavant el desenvolupar un
nou règim especial o desenvolupar el que hi havia d’una manera
més positiva. No ha estat així, sinó que a més a més el que duim
d’aquesta legislatura en què hi ha el mateix color polític a
Madrid i a les Illes Balears, idò, tampoc no es fa res. Més quan
el conseller d’Economia, Hisenda i Pressupost i el Sr. Zapatero
que va venir aquí a Balears, no record la data, però ho podríem
cercar a l’hemeroteca també va dir que posaria damunt la taula

o que demanava al Govern balear que posés damunt la taula una
proposta d’un nou REB.

I sí, senzillament vull contestar al Sr. Carretero, portaveu del
Partit Socialista que sempre fa la mateixa referència al Sr. Rajoy
i a la Sra. Ana Mato, del Partit Popular, la postura que no és
contradictori, la postura que ha tingut el Partit Popular en aquest
sentit sempre ha estat dir el mateix, és un meló que no
encetaríem, però que una vegada encetat també cada comunitat
autònoma ha d’anar a demanar i a defensar el que és seu i així
ho feim. En aquest sentit, trob que el que es queda sol és
precisament el Partit Socialista perquè les reivindicacions i els
únics que no han posat una xifra més concreta al que hauria
d’arribar de finançament autonòmic que a la vegada és bo per
als consells insulars, és precisament el Partit socialista i molt em
temo que a més, les notícies que tindrem no seran bones, sempre
ens alegrarem si açò és així.

Resumint, lament que no es dugui endavant aquesta
proposició, que no s’aprovi aquesta proposició no de llei perquè
senzillament és quedar allà on som, amb un mal finançament
probablement autonòmic, amb unes males inversions estatals i
reclamar d’una manera contundent els convenis pendents i no
tirar endavant ja una nova llei de règim especial per a les Illes
Balears des d’aquest moment que ens ajudaria que les empreses
de les Illes Balears poguessin anar afrontant aquesta crisi o
sortir d’una crisi el més prest millor. I el més prest millor seria
quan es posi en marxa un nou REB, com més esperem a posar-
lo en marxa, idò més tardarà. A més faig referència que no seria
juntar-ho perquè, com molt bé ha dit el portaveu del BLOC, ara
acabarà la negociació del finançament i aquest punt 1 feia
referència al termini màxim d’un any. És a dir, que hi havia
termini suficient per acabar la negociació del nou model de
finançament autonòmic i per començar a fer feina en el nou
REB.

Senzillament, una vegada més, hem de lamentar la postura
que tenen els grups parlamentaris que donen suport al Govern
de rebutjar aquesta proposició no de llei que presenta el Partit
Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. 

Passam, idò, a la votació d’aquesta proposició no de llei
núm. 9403.

Vots a favor?

Vots en contra?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, idò, rebutjada aquesta proposició no de llei.

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

Gràcies.

Correcció d'errates del Diari de Sessions núm. 44, de dia 3
de febrer del 2009.

Sumari, pàg. 929.
Allà on diu: Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE
núm. 2886/07, ...
Hi ha de dir: Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE
núm. 9488/08, ...
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