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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats.

0. Jurament o promesa del nou diputat.

En primer lloc procedeix que l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Munar i Cardell presti la promesa o el jurament d'acatar la
Constitució i l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, atesa la
renúncia al càrrec de la Sra. Maria Rosa Estarás i Ferragut,
d'acord amb el que està establert a l’article 7.3 del Reglament de
la cambra.

Passam doncs al jurament o a la promesa del nou diputat Sr.
Miquel Munar i Cardell.

Jurau o prometeu per la vostra consciència i pel vostre honor
de complir fidelment les obligacions del càrrec de diputat del
Parlament de les Illes Balears, amb lleialtat al Rei i de guardar
i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat,
així com l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears?

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sr. Miquel Munar i Cardell, podeu ocupar el vostre escó. 

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Miquel Munar i Cardell, siau benvingut a aquest
parlament, és una retrobada després de molts d’anys amb molts
de companys. Siau benvingut.

I. Compareixença del Molt Honorable Senyor President
del Govern de les Illes Balears per tal d'informar sobre el
nou model de finançament de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per part del Govern central.

I seguidament passam a la compareixença del Molt Hble. Sr.
President del Govern de les Illes Balears, per tal d’informar
sobre el nou finançament de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per part del Govern central. 

Sr. President, té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Molt Hble. Presidenta. Senyores i senyors diputats. 

Avui fa exactament nou mesos, el 28 d’octubre de 2008, que
com a resolució del debat de política general de la comunitat
autònoma, aquesta cambra va acordar per unanimitat -per
unanimitat de tots els grups que representen la ciutadania de les
Balears- el següent -i cit textualment: “Donar suport al Govern
de les Illes Balears en les seves negociacions amb el Govern
d’Espanya per tal d’aconseguir un nou sistema de finançament
just”. Una proposta que quatre mesos més tard, el 3 de març de

2009, es va concretar en una altra resolució unànime i ben
definida -torn a llegir textualment-: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de l’Estat a garantir que en el futur
model de finançament autonòmic es garanteixi el caràcter
prioritari del criteri poblacional i el de la correcció de la
insularitat; i que les Illes Balears se situaran en la mitjana estatal
en matèria de finançament autonòmic”.

Avui, per tant, comparec davant aquesta cambra amb
satisfacció, perquè hem aconseguit aquest objectiu, perquè els
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears rebran el mateix tracte
que el conjunt de la ciutadania espanyola. Aquest és el
compromís del Consell de Política Fiscal i Financera. No
havíem rebut mai el mateix que la mitjana de la resta de
ciutadans espanyols. El nou model de finançament posa fi,
explícitament, a la greu injustícia que les Balears han patit els
darrers vuit anys quant a finançament autonòmic.

I per què era perniciós el model encara vigent: primer, per
la seva rigidesa; es tracta d’un model poc dinàmic, que tengué
en compte la població de 1999, sense possibilitat real que es
pogués actualitzar durant la vigència del model, de manera que,
en aquest sentit, hem patit un greu desavantatge. Segon, per les
regles de modulació; el model se tanca amb unes regles que
penalitzen aquelles comunitats autònomes amb un potencial de
creixement econòmic elevat, com és el cas de Balears i també
de Madrid; això ha significat que el nostre Fons de Suficiència
sempre ha estat negatiu i amb aportacions netes a l’Estat;
nosaltres hem anat aportant entre 220 i 240 milions d’euros, i
Madrid un poc menys que nosaltres. Tercer, per l’escassa
consideració de l’esforç fiscal de les comunitats; la capacitat de
dinamisme fiscal no es va tenir en compte, sobretot per mantenir
l’status quo de les comunitats tradicionalment més beneficiades
pel finançament autonòmic. Quart, per una capacitat de control
tributari que no ultrapassava mai el 40%, això redunda amb el
que deia anteriorment: escassa aposta per les comunitats més
dinàmiques i emprenedores. Cinquè, el resultat de tot plegat és
que Balears va haver d’acceptar un model de finançament que
el situava, el gener de 2002, en més de 12 punts per davall de la
mitjana; aquesta progressió negativa s’ha agreujat en el decurs
del temps: la liquidació de 2007 detalla que Balears estava a un
78,6% de la mitjana de l’Estat, és a dir, gairebé 22 punts per
davall d’aquesta magnitud; cal fer una precisió important, que
sovint s’oblida, Balears va haver d’acceptar el model de
finançament condicionat a la transferència sanitària. Si es detreu
aquesta transferència, la millora del finançament se xifrà en uns
100 milions d’euros. 

Per totes aquestes causes, senyores i senyors diputats, el
Govern i la societat civil hem cregut que era perniciós i lesiu per
as interessos de les nostres illes. Aquesta afirmació, a més, ve
avalada per un seguit d’estudis d’experts en finançament
autonòmic, d'ideologies diferents i metodologies també distintes
que arribaven a la mateixa conclusió: Balears esdevenia la pitjor
finançada de tot l’Estat, amb un element colAlateral crucial que
és una balança fiscal igualment deficitària per a les nostres illes,
i amb unes inversions de l’Estat que, amb pressuposts liquidats
entre 1996 i 2004, significaren el 0,7% de la inversió pública de
l’Estat a les comunitats autònomes; és a dir, uns 180 milions
d’euros l’any de mitjana.
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Aquesta darrera qüestió va ser la primera situació que
solucionàrem, en el sentit que ara rebrem una mitjana de 400
milions d’euros anuals; 400 milions d’euros, no només posats
sobre el pressupost de l’Estat, sinó que han de ser efectivament
gastats, i la part que no es gasta passa a l’any posterior. Per tant,
ateses aquestes circumstàncies, ens vàrem posar a fer feina amb
uns objectius concrets:

Primer, combatre la rigidesa, particularment en l’indicador
demogràfic, de manera que la població s’actualitzàs
permanentment. Segon, participar amb una major quota en la
cistella dels tributs. Tercer, potenciar l’esforç fiscal de les
comunitats; en aquest aspecte les comunitats amb major
dinamisme econòmic podrien tenir una participació més justa en
el model de finançament. Quart, repensar la solidaritat
interterritorial; sense negar, en cap cas, que una comunitat amb
una major capacitat econòmica ha de ser solidària, no és
assumible que pugui trobar-se en situació negativa en relació
amb els serveis públics que proporciona als seus ciutadans. Per
això proposàrem la necessitat de redimensionar el Fons de
Suficiència. Cinquè, recuperar la distància existent entre Balears
i la mitjana de finançament per càpita de l’Estat. 

Aquests eren els objectius. I els he de dir que, aquests
objectius s’han complert de forma prou acceptable per als
interessos de les nostres illes. En aquest sentit, el nou
finançament autonòmic estimularà les economies més
emprenedores per crear riquesa. Per primera vegada estam
davant un model dinàmic, que, tal com va demanar aquesta
cambra, preveu com a element fonamental la població real, però
també les variacions de població que es puguin produir en el
futur. Com va demanar aquesta cambra, es manté el concepte de
la insularitat, i té en consideració les comunitats que tenim
llengua pròpia. I, com a gran contrapartida positiva, el nou
model elimina les regles de modulació, i subratlla una clàusula
específica per a Balears que garanteix arribar a la mitjana de
finançament.

Per tant, senyores i senyors diputats, es tracta d’un contrast
molt important. Abans la singularitat de l’anterior model per a
Balears era una clàusula de modulació que limitava la nostra
capacitat de finançament. Ara la singularitat és una clàusula
concreta que ens iguala a la mitjana. Això vol dir que tenim
garanties que a partir d’ara i des del nou finançament els serveis
d’educació, de salut i de benestar social, tendran el mateix
finançament a les Balears que al conjunt de les comunitats
autònomes. Això significa més igualtat. I, a la vegada, el nou
sistema representa més equitat en el finançament per càpita dels
ciutadans. 

El nou sistema de finançament és, definitivament, l’inici
d’una nova etapa de l’Estat de les autonomies. A partir d’ara hi
haurà una convergència en el tracte a les diferents comunitats
autònomes, perquè les més endarrerides estaran solidàriament
ateses, però les més dinàmiques, com la nostra -i aquesta és la
novetat-, obtendran recompenses al seu esforç. Estic, per tant,
satisfet, d’haver complit el mandat unànime d’aquesta cambra
i la llarga reivindicació de la societat de les Illes Balears. Hem
aconseguit aquest objectiu amb l’esforç de tots. 

Aquest resultat ha estat possible perquè la societat civil, les
forces polítiques i el Govern de les Illes Balears s’han unit per
demanar, de forma rigorosa i assenyada, un tracte just i
igualitari per a les nostres illes. Aquest  resultat, és, per tant, la
conseqüència fructífera i tangible del diàleg, el diàleg polític i
amb els agents econòmics i socials que hem mantingut des de
l’inici d’aquesta legislatura, i el diàleg permanent, basat en la
fermesa i en la voluntat recíproca d’entesa que el Govern de les
Illes Balears ha mantengut amb el Govern de l’Estat. Tots,
l’Estat i el conjunt de les comunitats autònomes, han reconegut
que s’havia de reparar la greu injustícia que patien les nostres
illes. I ho han fet perquè és inqüestionable, però, sobretot,
perquè el Govern de les Balears ha treballat amb la força que el
conjunt de la societat civil ens ha donat, per mantenir la fermesa
en les negociacions.

Vull destacar i agrair, molt sincerament, la consistència, el
seny i el tarannà constructiu, amb el qual els agents més
dinàmics i més rigorosos de la societat de les Balears, units en
una plataforma cívica, han reivindicat els drets i les necessitats
de les nostres illes. Vull agrair a tots -a empresaris i sindicats,
experts, representants polítics i associacions de diferents tipus-
l’empenta que han donat a les institucions de les Illes Balears a
l’hora de presentar davant el Govern de l’Estat les exigències
dels nostres ciutadans.

La tasca no ha estat fàcil, per dues qüestions fonamentals:
per les dificultats econòmiques de la hisenda pública, tant de
l’Estat com de les autonomies, derivades de la baixada
d’ingressos provocada per la crisi global; i, sobretot, per la gran
distància que arrossegaven les Balears, com ja he dit, amb el
sistema de finançament que ara, afortunadament, estam
canviant.

Senyores i senyors diputats, l’objectiu essencial del nou
model de finançament és que Balears assoleixi la mitjana de
finançament per càpita. Per aconseguir-ho el model disposa
d’una sèrie d’instruments que pas a detallar.

La variable més important per a les Balears, la que tendrà
més repercussió a l’hora de distribuir els recursos que
finançaran els serveis bàsics -educació, sanitat i serveis socials-
és la població. Aquesta és la variable fonamental en el
repartiment dels Fons de garantia dels serveis bàsics. Es tracta
del primer bloc que integra el model de finançament, i el seu
objectiu és assegurar que totes les comunitats puguin prestar els
serveis bàsics de l’estat de benestar en igualtat de condicions. El
fons està integrat pel 75% dels tributs provinents de la “cistella
d’imposts” de cada comunitat autònoma i per una aportació del
Govern de l’Estat. En total, un 80% del nou sistema. En aquest
fons, el repartiment dels recursos es farà segons la variable
bàsica de la població, ajustada pel pes de la població en edat
escolar, la de més de 65 anys, i la insularitat, entre d’altres.
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Hem vist satisfeta així una de les nostres principals
reivindicacions: que es tenguin en compte les necessitats
derivades del gran creixement demogràfic que hem
experimentat, perquè som la comunitat que més augment de
població ha tengut en la darrera dècada. I també s’ha atès la
segona gran demanda: que el model sigui dinàmic, és a dir, que
les variables, entre aquestes la població, s’actualitzin anualment.

El segon bloc del model de finançament correspon al 25%
dels ingressos tributaris de la comunitat autònoma. Aquests
ingressos no són objecte de cap tipus d’anivellament, i això
permet que les Illes Balears es beneficiïn directament del major
esforç fiscal dels ciutadans. Així es recull també un
plantejament reiterat per la societat de les Balears que era que
es vegi reconegut i es compensi l’esforç fiscal d’aquestes illes.
A més, també s’actualitza, dins el dinamisme del model, la
cistella d’imposts, en funció de la recaptació impositiva de cada
comunitat autònoma.

El model de finançament es completa amb els fons
complementaris d’ajustament, que són el Fons de suficiència i
el Fons de convergència, anomenat, un, de competitivitat, i
l’altre, de cooperació. En el cas de les Illes Balears, tant el Fons
de competitivitat, pensat per compensar les regions amb
recursos per davall de la mitjana, com el Fons de suficiència
s’ajustaran per garantir que els recursos disponibles per cada
habitant de les Illes siguin iguals a la mitjana de la resta de
regions. Aquí és on també veim complida una altra de les
nostres aspiracions: que es racionalitzi la solidaritat
interterritorial. Ningú no pot discutir la solidaritat de la nostra
comunitat. 

La nostra comunitat ha estat sempre la més contributiva, a
través del Fons de suficiència, en què s’abonaven any rere any
entre 220 i 240 milions d’euros. Ara hem demanat, i ho hem
aconseguit, que el nou sistema fixi un límit a la solidaritat, que
és arribar a la mitjana del finançament per càpita, per tal
d’evitar situacions sagnants com les que patíem. Ara el nou
sistema no deixa de banda la solidaritat, però estableix un límit
que garanteix que les Balears disposaran de la mateixa quantitat
de recursos per habitant que la resta de regions per finançar les
mateixes competències.

Senyores i senyors diputats, els vull donar, també,
informació detallada de les característiques tècniques del nou
model.

En primer lloc, la seva aplicació gradual, que es reflectirà en
l’arribada progressiva dels nous recursos. Els percentatges que
detallaré a continuació es refereixen al Fons de competitivitat i
als recursos addicionals. L’any 2009 es liquidarà un 70% dels
nous recursos; el 2010, un 85%; i en els anys 2011 i 2012, el
cent per cent. 

En segon lloc, l’augment de participació en els imposts
estatals. Concretament, la participació en l’IRPF passa del 33 al
50%; la participació en l’IVA, del 35 al 50%; i la participació
en els imposts especials, del 40 al 58%.

En tercer lloc, l’increment de la capacitat de decisió sobre
els tributs cedits. En l’IRPF podrem legislar sobre la tarifa, el
mínim exempt o les deduccions, i no es tanca la porta a
incrementar la capacitat normativa sobre l’IVA en fase
minorista. Vull remarcar també que el nou model de
finançament s’ajusta al nostre Estatut d’Autonomia. Em referesc
als principis d’autonomia financera, solidaritat, equitat,
suficiència financera, responsabilitat fiscal i garantia de
finançament dels serveis educatius, sanitaris i socials, continguts
a l’article 120 de l’Estatut. I, també, als criteris de despesa i
capacitat fiscal per determinar el nivell de recursos, segons les
variables bàsiques de població real efectiva i fet insular, tal com
es reflecteix a l’article 130 de l’Estatut. 

L’aplicació estricta d’aquests criteris aporta un finançament
de recursos addicionals per càpita de 485 euros. Aquesta dada,
juntament amb el cens de població fixat per a la posada en
marxa del nou sistema de finançament -1.030.000 habitants-
suposa 500 milions d’euros addicionals, que s’ajustarà a la
comissió bilateral mixta, un cop es tenguin dades exactes sobre
la mitjana, mitjana que es concretarà tenint en compte les
aportacions addicionals que, de forma definitiva, faci l’Estat que
en aquests moments sabem que poden superar els 11.000
milions d’euros.

Aquest ajustament es produirà d’acord amb allò que està
escrit, exclusivament i estrictament per a la comunitat de les
Illes Balears, i que es troba recollit a les pàgines 23 i 24 del text
del model de finançament. En concret, aquest text diu el
següent: “es tendrà en compte la situació d’aquelles comunitats
en què puguin coincidir transferències negatives del Fons de
garantia de serveis públics fonamentals amb Fons de suficiència
global negatiu i no assoleixin, després de l’aplicació del Fons de
competitivitat, el finançament per càpita mitjà”. Un paràgraf
cabdal per a la nostra comunitat, un paràgraf que és el resultat
del reconeixement general del fet que és necessari acabar amb
el greuge que han patit les Illes Balears.

Per tant, la garantia està escrita i rubricada en el mateix
Consell de Política Fiscal. I vull subratllar un fet innovador i
incentivador: el nou model dota les comunitats autònomes de
majors capacitacions fiscals i, per tant, millora la situació de les
més dinàmiques i actives. Això significa que quan superem la
crisi econòmica i augmentem l’activitat productiva i, per tant,
recaptadora, les dades corresponents a Balears podrien superar
la mitjana de finançament per càpita.

En definitiva, senyores i senyors diputats, la flexibilitat del
nou model contrasta, per tant, amb la rigidesa del vigent, en el
qual ni tan sols la població es va posar amb el comptador que
pertocava. Estam, en definitiva, davant un nou model: més just,
més solidari, més responsable i més dinàmic per a les Illes
Balears. 

Hem desplegat una llarga negociació en un doble front, el
polític al més alt nivell i el tècnic, a partir de les relacions amb
el Ministeri d’Economia i Hisenda. Els dos nivells ha donat
fruits tangibles i positius.
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I vull reiterar que aquest resultat és colAlectiu. I ho vull
deixar ben clar. És de la societat civil, dels professionals, de les
patronals, dels sindicats, dels experts que ens han assessorat, de
la Plataforma Cívica pel Finançament i de les forces polítiques
que han tingut una actitud constructiva. Crec que hem treballat
amb un sentit de país, amb un sentit d’Estat, i  que tot plegat ens
ha duit a aquest nou escenari de millor finançament, de tracte
més just i engrescador, que sens dubte aportarà més benestar i
garanties de progrés als ciutadans i a les ciutadanes de les
nostres illes. 

En dos anys haurem tancat dues negociacions molt
importants per a les illes. La primera, l’augment de les
inversions estatals que permet augmentar la nostra aposta en
medi ambient, turisme, R+D+I, transports, etc. I ara, el
finançament general de la comunitat autònoma. La tercera gran
cama és el règim especial fixat per l’Estatut que ens ha de
permetre un sistema de finançament, a part del sistema de
finançament general, un element del finançament molt
important que, al seu moment, haurem de començar a negociar.
En aquests primers dos anys avançar en inversions i
finançament general i en el diàleg social ens dóna a tots més
grans i més importants perspectives de futur.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació intervendran els diferents grups
parlamentaris. Per part del Grup Parlamentari Mixt, hi ha
divisió de temps? Sí? En primer lloc té la paraula la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Antich, saludam l’encert d’aquesta compareixença
per explicar, amb més detall, el que suposarà per a la nostra
comunitat el nou model de finançament autonòmic aprovat el
passat 15 de juliol pel Consell de Política Fiscal i Financera. 

Aquest nou model és en realitat el resultat d’un esforç
colAlectiu amb un doble vessant social i polític. El vessant
social, representat per la plataforma cívica Per a un
Finançament Just integrada per organitzacions sindicals,
empresarials i d’altres, ha estat de forma permanent fent costat
al Govern en aquest llarg procés. El vessant polític representat
pel mateix govern, i més concretament pel president i el
conseller d’Economia i Hisenda, i les formacions polítiques que
li donam suport. Certament hem trobat a faltar un actitud més
constructiva per part de l’oposició, sotmesa als posicionaments
immobilistes de la direcció estatal del Partit Popular.

Afortunadament els acords unànimes entre tots els grups
parlamentaris d’aquesta cambra demanant un finançament que
ens situés a la mitjana de l’Estat espanyol han semblat, gairebé,
excepcions que confirmaven la regla, però hi ha hagut consens.
Aquest ha estat, en definitiva, un esforç colAlectiu de denúncia
de la injustícia històrica que en matèria de finançament han patit
les Illes Balears. PalAliar, que no posar fi, aquesta injustícia era
necessari en qualsevol circumstància, però encara més en el
context de crisi econòmica que vivim on la inversió pública juga
un paper fonamental, i ho ha de continuar fent. 

En conseqüència, des d’Eivissa pel Canvi valoram
positivament els resultats d’aquest complex procés negociador
i la bona feina duta a terme pel Govern i en particular per la
Conselleria d’Economia i Hisenda. La ponderació de les
variables de població, la seva actualització anual de dispersió i
d’insularitat al nou model de finançament, així com la creació
del nou fons de competitivitat, permetran, sembla ser, que les
Illes Balears passem a estar a la mitjana de l’Estat. D’altra
banda creix la nostra autonomia financera mitjançant l’augment
de les cessions d’impost i l’increment de les competències
normatives; i el nou model permetrà enfortir el nostre estat de
benestar, però no podem deixar de denunciar algunes de les
ombres del sistema. 

En primer lloc, la incertesa. El ball de xifres d’aquests dies,
el fet que el procés negociador encara no estigui tancat i s’hagi
de concloure en la Comissió Mixta Bilateral Estat-Autonomia
o el dubte sobre la concreció final de l’articulació del nou fons
de competitivitat i del fons de suficiència per garantir
subsidiàriament situar-nos en la mitjana de l’Estat, són elements
que ens inquieten. Li exigim, Sr. Antich, que aconsegueixi posar
negre sobre blanc als texts legislatius corresponents els
compromisos adquirits per vostè i pel Sr. Zapatero. 

En segon lloc, lamentam que el deute històric derivat de
l’anterior sistema no estigui previst ni per tant compensat en el
nou model, parlaríem d’una significativa xifra de devers 2.500
milions d’euros, segons càlculs dels serveis de finançament del
Govern dependent del Ministeri d’Economia i Hisenda. Així
mateix és insuficient el reconeixement que es fa de la insularitat,
que figura com una variable més per determinar la participació
de les comunitats autònomes en el fons de garantia. Aquesta
consideració està molt allunyada del plantejament del fet insular
com a fet diferencial a tenir en compte per establir un just
equilibri econòmic entre els territoris de l’Estat espanyol.
Aquestes dues darreres són raons de pes i de justícia per
considerar insuficient el nou finançament i continuar lluitant per
la seva millora. Malgrat les ombres del nou model el que és cert
és que la seva aplicació suposarà l’arribada d’importants
partides addicionals.

Sr. Antich, des d’Eivissa pel Canvi li volem fer una sèrie de
consideracions al respecte. És imprescindible que hi hagi un
consens polític per decidir a què es destinaran els nous fons.
Hem de valorar de forma conjunta què consideram prioritari i
quins projectes a mig i llarg termini. Li avançam que per a
nosaltres les inversions en educació, en sanitat i els reptes que
plantegen l’actual Llei de dependència i la recentment aprovada
Llei de serveis social són fonamentals. Li demanam, Sr. Antich,
corresponsabilitat i decisió compartida entre les forces
polítiques que li donam suport. 
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A aquest consens polític hi hem d’afegir un consens
institucional, és el moment de plantejar el nou finançament dels
consells insulars. No fa falta que li recordi la situació
d’ofegament financer i estructural de les institucions insulars,
agreujada, a més a més, de vegades pels incompliments
conjunturals per part del Govern. Abordar aquesta qüestió ha
estat un compromís expressat públicament per vostè, Sr. Antich,
i també pel Sr. Manera, la darrera vegada el passat mes d’abril.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Però mentre s’enceta aquest
debat és important que consells i també ajuntaments es vegin
beneficiats amb les noves aportacions, això s’ha de fer amb
consens i diàleg. 

Fa un moment assenyalàvem, com a una de les febleses del
nou sistema, l’insuficient reconeixement de la insularitat. És
ineludible, i amb això coincidim, posar-se a treballar de valent
en el desenvolupament del REB, fossilitzat des de fa més d’una
dècada...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Suárez, se li ha acabat el temps fa molta estona.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

D'acord.

...i que hauria de ser l’eina que assegurés la compensació del
fet diferencial. Sr. Antich, li hem donat suport en aquest procés
i el continuarà tenint per donar resposta a les incerteses que li
hem plantejat i per afrontar els nous reptes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Sr. Melià, té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Des d’Unió
Mallorquina volem començar la fixació del nostre
posicionament amb relació al model de finançament fent una
constatació, aquesta constatació és molt simple, estam davant
una reforma o millora del model de finançament de les
comunitats autònomes, és a dir, no estam davant un nou model
sinó davant l’evolució del model existent. Valoram
positivament l’acord assolit dins aquestes coordenades, és a dir,
a la vista que estam davant una reforma del model existent.
Feim aquesta valoració perquè és evident que el model inicial,
aprovat el 2001, i els anteriors a aquest model del 2001 han estat
tremendament negatius i injustos per a les Illes Balears. 

Valoram positivament l’acord perquè suposa un avanç sobre
la situació anterior, un avanç que tot i que semblava que havia
de caure pel seu propi pes atès que la principal variable del
sistema havia tengut una modificació important, atesa la
variació de població entre l’any base del sistema anterior, per
dir-ho de qualque manera, o del sistema reformat de l’any 99,
700.000 habitants de les Illes Balears, i el nou any base
d’aquesta reforma del model de finançament, més d’un milió de
persones de població a les Illes Balears. 

En realitat tots sabem que aquesta actualització no era tan
fàcil ni tan senzilla com podria semblar ja que venia
condicionada per la crisi econòmica, per les resistències als
canvis inherents a aquestes situacions i a aquests processos i per
una oposició política i mediàtica que en absolut no estava per
anar en aquesta línia. Sabem i ens consta que tant el president
del Govern com el seu conseller d’Hisenda s’han esforçat i han
posat tota la seva capacitat per intentar trencar aquestes
resistències i perquè les Balears facin un bot cap endavant. El
nostre suport i la nostra enhorabona per la tasca realitzada. 

El sistema és millor per diverses raons. Primer, perquè
augmenta l’autonomia i la corresponsabilitat, hi ha més
participació en tributs i més capacitat normativa. Segon, perquè
com no podia ser d’una altra manera, s’actualitza la població i
es perfecciona el seu tractament com a variable. Tercer, perquè
es dota el sistema de més flexibilitat introduint elements
dinàmics. Quart, perquè es preveu que no es puguin produir
situacions tan injustes com que una autonomia amb un
finançament per càpita per davall de la mitjana hagi d’aportar
recursos al fons de suficiència. Cinquè, perquè hi ha una
aportació de recursos addicionals per part de l’Estat. I sisè,
sobretot, perquè sembla que les Balears obtindran en el 2011 un
plus de 500 milions de recursos extres.

Dit això, des de la lleialtat i el reconeixement de la
important feina feta pel Govern i des del reconeixement que
milloram amb relació a la situació anterior, Unió Mallorquina
no pot deixar de manifestar la seva insatisfacció de fons amb el
model actual i amb la seva evolució per les raons següents.
Primer, es manté un dèficit que alguns qualifiquen d’espoli
fiscal que resta competitivitat i capacitat de resposta a
l’economia balear; segons les balances fiscals Balears té un
dèficit amb relació a la seva aportació a l’Estat
d’aproximadament el 14% del seu producte interior brut, és a
dir, 3.200 milions d’euros; si tenim en compte que, per exemple,
a Alemanya s’estima que aportacions dels estats federals
superiors al 4% del PIB regional lesionen el creixement
econòmic i són inadmissibles, és evident que el problema de
fons de l’economia balear, amb relació al finançament,
persisteix.
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Segon, la reforma del sistema no compensa el dèficit generat
pel sistema del 2001 i pels anteriors, un dèficit que el mateix
govern ha xifrat en 2.500 milions molt recentment.

Tercer, la reforma parteix d’un supòsit que consideram que
prové d’una tradició centralista que hauríem de superar, no hi ha
cap raó objectiva que justifiqui que el Govern central s’hagi de
reservar, com a mínim, el 50% de la despesa pública a les seves
arques. Per tant, resulta que les comunitats autònomes que tenen
les grans àrees de despesa com salut, com educació, com serveis
socials no poden assolir una despesa pública superior perquè hi
ha aquesta limitació.

Quart, perquè entenem que dins el sistema haurien d’haver
assolit una xifra de 700 milions suplementaris per arribar a un
llindar satisfactori ateses les necessitats en els serveis bàsics a
cobrir i l’endeutament acumulat. 

Cinquè, perquè l’esforç fiscal i la reinversió en activitats
productives generadores de riquesa són conceptes bastant
ignorats dins el sistema de repartiment. 

I sisè, per acabar, perquè les inversions de l’Estat, via
pressuposts generals de l’Estat, tenen moltes vegades efectes
perversos per afavorir algunes comunitats autònomes i per no
afavorir-ne d’altres.

Bé, lògicament, aquestes situacions superen amb escreix les
potestats i les capacitats de reforma que es plantejaven i que es
negociaven. Ho entenem perfectament, a això. Unió
Mallorquina, com a partit gradualístic i com a partit que vol
donar un avanç a l’acord assolit i com hem dit ple de dificultats,
entenem que no podem fer més que donar el suport al Govern
per la negociació i per l’acord assolit i intentar que en el futur,
com diu el president, iniciem una nova etapa de l’estat
autonòmic on guanyem transparència, objectivitat i ens moguem
amb índexs de dèficit acceptables.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Antich, permeti’m que comenci
parlant clar. Sr. Antich, vostè, jo, tots, hem passat pel calçador.
Ens hi han fet passat per una raó molt senzilla, perquè ara, com
abans, fora del sistema s’està pitjor. Amb això crec que res ha
canviat. Les Illes Balears som en diferència, des de fa molta
estona, la comunitat autònoma que en comparació aporta més
recursos a les arques estatals mentre que sistemàticament som
la comunitat que ha rebut manco finançament i manco inversió
estatal per càpita. Les magnituds d’aquestes dades suposen que
hem aportat a l’Estat més del 14% del nostre PIB, com vàrem
confirmar amb la publicació de les balances fiscals l’estiu
passat. 

El nostre grup feia molts anys que denunciava aquesta
situació, i siguin benvinguts al club tots aquells que durant anys
ens titllaren d’insolidaris. Però continuam. Aquestes dades tenen
com a conseqüència que les Illes Balears patim un progressiu
empobriment expressat en un gran dèficit d’equipaments i
serveis públics i perjudica els ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears. Després que l’exministre d’Economia i Hisenda, el Sr.
Solbes, reconegués el mal finançament de les Illes Balears, el
president del Govern, el Sr. Rodríguez Zapatero, va expressar
a un acte electoral que amb el nou sistema de finançament es
comprometia a solucionar el maltractament que havien patit les
Balears.

Però, Sr. President, pensam que no s’ha complert el que es
prometia, perquè, a pesar dels compromisos del Govern
socialista, la proposta del nou sistema de finançament només
ens deixa la mitjana si s’interpreta i s’aplica la clàusula prevista
respecte del fons de competitivitat i suficiència d’una manera
positiva per a la nostra comunitat autònoma; una clàusula que,
interpretada a favor de l’Estat, ens tornaria deixar fora d’aquesta
mitjana. I amb les relacions entre la comunitat autònoma i
l’Estat no hi ha massa elements que ens facin pensar que
aquestes interpretacions ens seran favorables, en tot cas, sempre
estarem pendents del compliment d’un compromís polític de
torn que ningú no ens assegura completament.

Reconec que el punt de partida per tal de solucionar aquest
greuge era complicat, perquè el Govern espanyol s’havia
compromès que les comunitats autònomes que fins ara s’havien
beneficiat del sistema, algunes clarament privilegiades, no hi
podien perdre; amb la qual cosa, l’Estat només podia solucionar
el problema afegint recursos addicionals a la bossa del
finançament, però això fa que els doblers que hem de rebre les
Balears per acostar-nos a la mitjana també hagin de pujar en
relació amb aquest nou sistema addicional.

Ens podríem conformar a situar-nos a la mitjana de
finançament per habitant si el total dels recursos fossin a la
mitjana, però volem recordar que, malgrat la millora de l’Estatut
d’Autonomia, els pressuposts generals de l’Estat encara ens
situen per davall de la mitjana de la despesa per càpita.

A hores d’ara no tenim xifres exactes, la qual cosa tampoc
no demostra una transparència del sistema, però amb les
quantitats aproximades que tenim podem extreure les següents
conclusions. En primer lloc, s’ha de reconèixer que obtindrem
clarament uns recursos addicionals que seran importants per a
l’economia de l’administració autonòmica, no el que
necessitam, no el que ens pertoca, però sí uns importants fons
addicionals que arribaran. En aquest sentit, no podem més que
donar suport a l’equip negociador, des del primer moment han
tengut el nostre suport en una negociació llarga i complexa que
sabíem que tendria grans dificultats; una negociació en què el
punt de partida de les Balears era tan negatiu, i qualsevol
increment era una millora, que des del principi hem de
reconèixer que anàvem una mica venuts. Així i tot el Govern
crec que ha sabut presentar les xifres desfavorables de les Illes
Balears per aconseguir aquesta millora necessària en el
finançament. Però deixem-ho ben clar des del principi, una
millora, no la solució.
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I és que som lluny de l’acord que necessitaven les Illes
Balears, des del nostre punt de vista el Govern espanyol no ha
tengut en compte el gran esforç que hem fet durant anys, amb
un sistema que ens perjudicava i que ens ha anat buidant els
recursos. I l’acord actual, tot i que milloram, si el comparam
amb la millora que obtenen la resta de comunitats autònomes
ens torna deixar, crec jo, a la part baixa del finançament.
Sobretot és un acord que, com he dit, no soluciona
definitivament el problema, no el soluciona, entre d’altres coses,
perquè parteix per a nosaltres d’un punt de partida erroni, el
mateix que l’anterior sistema, segons el qual tenim un
finançament adequat per a la nostra educació i la nostra sanitat.
Les xifres demostren clarament el contrari, que serveis tan
bàsics com l’educació i la sanitat ja varen venir mal dotats en el
moment de la transferència de competències i el nou sistema
insisteix en aquest punt erroni i agreuja la situació en el temps.

Certament s’ha de reconèixer que el nou sistema soluciona
qüestions que ens han perjudicat tant com l’actualització de la
població, però es repeteixen alguns vicis: ja he fet referència a
la manca de transparència, ningú no coneix les xifres exactes;
una certa discrecionalitat; el sistema és tan obert que depèn
bastant de la voluntat política del Govern central, la prova és
que s’hauran de concretar les quantitats a les comissions
bilaterals; una certa injustícia, perquè es mantenen diferències
en el finançament per càpita per a les mateixes competències,
etcètera.

Parlem clar, som una comunitat autònoma petita, amb poca
població, amb poc pes polític, vuit diputats en el Congrés, que,
a més, històricament, mai no han causat cap problema a l’Estat,
mai no han aixecat la veu per denunciar la situació injusta que
patim. Per tant, els resultats d’aquesta negociació són, des del
nostre punt de vista, producte d’aquesta situació política. En
certa manera, perquè, i a pesar de la gran mobilització social
que hi ha hagut, aquesta vegada s’ha de reconèixer, ens hem
despertat un poc tard, els dos grans partits mai no havien fet el
discurs del mal finançament, fins fa relativament pocs anys,
llevat d’alguna excepció molt concreta. La dinàmica encetada
aquests darrers temps crec que ens haurà de dur, en el futur, a
millores veritables i definitives, el dia que perdem complexos
davant Madrid, el dia que els nostres diputats siguin capaços de
defensar els interessos de Balears per damunt dels interessos de
partit.

El Partit Popular li dirà també que aquest és un acord
insuficient, però, Sr. President, aquests mateixos deien que el
model imposat pel Sr. Aznar, que perjudicava encara molt més
les Balears, deien, com dic, que era bo i defensaven fins i tot
que no s’havia de tocar el sistema, que ja ens anava bé. I de fet,
ara diuen, de manera contradictòria aquí, que és insuficient, i a
Madrid, en canvi, que ha beneficiat comunitats com Catalunya
o Balears, i que si governen el modificaran. De fet, no ens hem
de preocupar gaire perquè el mateix acord preveu la seva revisió
just després de les pròximes eleccions generals el 2013.

Sr. President, en la reforma del model de finançament
pensam que queden temes pendents que ni tan sols s’han
considerat durant la negociació: una vertadera compensació per
a la insularitat; la discriminació que suposa per a les Balears no
contemplar el finançament de la xarxa ferroviària i viària, que
sí que hem d’assumir, som els únics que l’hem d’assumir
juntament amb Canàries, i sobretot, el dèficit històric acumulat,
que comunitats com Andalusia sí han obtingut en el passat.

Les Balears, durant els nou anys de vigència del sistema de
finançament del Partit Popular, han perdut anualment pel cap
baix més de 200 milions d’euros anuals. Ningú no parla de la
compensació d’aquesta quantitat, a la qual, des del nostre punt
de vista, no hi podem renunciar.

Des del Grup Parlamentari BLOC i PSM-Verds, atenen la
situació econòmica de la nostra comunitat, que exigeix una
urgent injecció de liquiditat, fent un exercici de responsabilitat
de govern, no ha fet qüestió dins el pacte de govern de
l’acceptació del sistema. Això no suposa, en cap cas, una
renúncia a seguir reivindicant una solució efectiva que elimini
d’una vegada per totes els factors que possibiliten l’espoli fiscal
de les Balears. El BLOC i PSM-Verds seguirà reivindicant que
se satisfaci el deute històric; que es posi en marxa el nou règim
especial contemplat a l’Estatut d’Autonomia, al qual vostè, Sr.
President, ja hi ha fet referència, amb mesures efectives,
econòmiques i fiscals que palAliïn les mancances de fons del
sistema de finançament. De fet, el nostre grup parlamentari ja ha
presentat una proposició no de llei en aquest sentit.

Però la història no es pot oblidar, el PP i el PSOE a cada una
de les situacions que han governat a Madrid per a nosaltres són
responsables de la situació actual, les reformes que
s’introdueixen en el sistema milloren o empitjoren la situació,
però no la solucionen.

Deixem ben clar també un altre aspecte, siguin quins siguin
els fons addicionals que arribin, no oblidem que són per al
finançament de la comunitat autònoma i que comunitat
autònoma ho són també els consells insulars i el Govern de les
Illes Balears, per tant, des del nostre punt de vista, cal un pacte
institucional per a un repartiment just i equitatiu de les
quantitats, encara ignotes, que puguin arribar; un pacte entre
institucions i sens dubte també entre forces polítiques. No
oblidem també la necessària viabilitat dels ajuntaments que, tot
i que són competència estatal el seu finançament, també tenim
una obligació cap a ells.

Finalment, ja per acabar, diguem les coses pel seu nom, des
del BLOC i PSM-Verds, des del grup parlamentari som ben
conscients que amb l’actual estructura de l’Estat espanyol s’ha
demostrat inviable un encaix just de les Illes Balears dins
l’arquitectura del finançament autonòmic, de cara al futur
només el concert econòmic, com el que tenen comunitats com
el País Basc i Navarra, serà una solució definitiva. Així ho
defensàrem en solitari en el procés de reforma de l’Estatut i així
ho seguim defensant ara, però tengui present, ben present, Sr.
Antich, una cosa: o començam la feina i la reivindicació ara
mateix o d’aquí a cinc anys tornarem estar igual, i això les Illes
Balears sense dubtes no s’ho mereixen.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Diéguez té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados. Es norma de cortesía cuando hay una comparecencia
comenzar agradeciendo al compareciente su presencia, en este
caso ante este Pleno del Parlament, y decirle, Sr. President, que
nuestro grupo agradece su presencia y esta comparecencia
doblemente, doblemente porque, después del éxito indudable
que ha obtenido con la negociación del nuevo sistema de
financiación, podría parecer que la finalidad de esta
comparecencia es ad maiorem Dei gloriam, como se solía decir,
pero la oposición también ha pedido su comparecencia, igual
que en el mes de junio pasado en que usted también compareció
ante este Parlament. Yo no voy a entrar en este debate, sobre si
la comparecencia se hace a su instancia o de la oposición,
porque ya digo, tanto esta vez como en el mes de junio pasado,
coincide su solicitud con la solicitud de la oposición, y el hecho
de que coincidan ambas peticiones hace que su comparecencia
sea doblemente valiosa, puesto que es la mejor demostración de
que comparece, no por cuestiones de autobombo, que podría
hacer en estas circunstancias, ni por cuestiones de su exclusivo
interés, sino cuando realmente existe un problema de relevancia
para todos, para quien gobierna y para la oposición.

En cualquier caso, y para que no quepa ninguna duda sobre
el momento en que usted escogió para comparecer, leo un titular
del 3 de enero de 2009: “Antich aclara que comparecerá en el
Parlament cuando el sistema de financiación esté cerrado”, que
es este momento, es el momento más lógico, puesto que
cualquier otro momento anterior sólo habría servido para fuegos
de artificio. Así pues, la primera conclusión de este debate es
que es usted, Sr. Presidente, el que más ha comparecido ante
este Parlament, ningún otro presidente se ha mostrado tan
accesible al Parlament, con lo cual usted está cumpliendo lo que
nos anunció en su debate de investidura, que conviene
recordarlo de vez en cuando.

Pero, dejando las cuestiones de procedimiento, pasamos al
asunto. El nuevo sistema de financiación ...

(Remor de veus)

..., no creo que los grupos parlamentarios, oídas sus
explicaciones, debamos entrar en un debate de euros y
porcentajes, pese a conocer el poder hipnótico que tienen los
números, como ya descubrieron en su momento los pitagóricos,
sino que tenemos que analizar cuál es el iter político de este
nuevo sistema. Desde un punto de vista político, tenemos cinco
preguntas que responder, la primera: ¿Era necesario cambiar el
sistema de financiación autonómico? La segunda: ¿Era éste el
momento adecuado para cambiarlo? Tercera: ¿Es mejor que el
anterior? La cuarta sería: ¿El nuevo sistema cumple las
necesidades de Baleares? Y la quinta y última: ¿El Govern ha
cumplido con las exigencias de este Parlamento?

Vamos a repasarlas, primera: ¿Era necesario cambiar el
sistema? Bueno, para una comunidad autónoma, que estaba a 21
puntos de la media, parecía obvio que era necesario cambiar el
sistema, naturalmente que no para todos, el Partido Popular,
como ya se sabe, no era partidario de cambiar el sistema, así lo
dijo el líder, Mariano Rajoy -cuyo liderazgo guarde Dios
muchos años- y también el portavoz del Partido Popular en
asuntos económicos, el Sr. Montoro, padre de esa criatura
llamada sistema de financiación actual -el Sr. Montoro, como
todos saben, es un resto de derivo del "aznarato", una especie de
licántropo que aúlla las bondades de aquél régimen cuando en
la noche cae la economía mundial, “yo tengo la receta para salir
de la crisis” aúlla; lo que pasa es que ahora clama solamente
desde las inofensivas estanterías de libros milagro del Corte
Inglés, y ahora hace más gracia que da miedo.

Pues bien, disculpen que me exprese con esa rotundidad,
pero es que el "aznarato" y el Sr. Montoro con el actual sistema
de financiación han hecho más daño a los recursos públicos de
Baleares que todo el anterior Gobierno del Partido Popular
durante la pasada legislatura. El Sr. Montoro decía, aquí en
Baleares, no diré lo que dice fuera, porque lo que dice fuera ya
es excesivo, pero aquí en Baleares, decía el 10 de marzo de
2009: “Bastaría con actualizar el actual sistema, no hay que
cambiarlo”. Muy bien, actualizar el anterior sistema significaba
mantenerlo, con lo cual los ciudadanos de Baleares seguiríamos
21 puntos por debajo de los demás, en lo más hondo del cubo de
la basura de la financiación autonómica, actualizados a 21
puntos de diferencia.

Entonces, nos preguntaremos: ¿la solución propuesta por el
Partido Popular era actualizar el actual sistema para proveer de
mejor financiación a las comunidades autónomas? Si esa era su
postura, eso sería lógico; pues tampoco. El Partido Popular, a
nivel nacional, no era en absoluto partidario de incrementar los
recursos de las comunidades autónomas, tanto el propio Sr.
Montoro, el mismo 10 de marzo, como la portavoz del Partido
Popular, Sáez de Santamaría, con anterioridad, el 10 de enero de
2009, dijeron: “No es el momento de retocar la financiación por
mor de la crisis económica”, esto dijeron. Es decir que la tesis
del Partido Popular era que no hay que financiar mejor a las
autonomías cuando más lo necesitan, que es cuando hay crisis
y aumenta el gasto público, sino que hay que esperar a que la
economía mejore. Esta afirmación no es solamente una absoluta
simpleza, sino que es algo más peligroso todavía, esa afirmación
parte del concepto de la convicción de que las autonomías no
son Estado, sino algo ajeno; si el Partido Popular considera que
las autonomías son parte del Estado, ¿por qué mantiene la
impresión de que parece que el dinero que se entrega a las
autonomías es como si saliera del Estado sin provecho? “No es
momento ahora para estos gastos”.
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En momento de crisis no se puede entregar más dinero a las
autonomías, ¿por qué? Si las autonomías son parte del Estado
y gestionan la salud, la educación y los servicios sociales cuanto
menos, por no ir más allá, ¿por qué en momento de crisis es mal
momento para transferirles recursos, no es, al contrario, el mejor
momento?

Tranquilos, señoras y señores diputados, que al Sr. Montoro,
a ese zombi del "aznarato" no le hacían caso ni los suyos; la Sra.
Estaràs, ante este mismo Parlamento, 20 de mayo de 2008, urgía
a que se cambiara el sistema de financiación: ¿cuándo
tendremos un nuevo modelo de financiación autonómico?
Naturalmente no se lo preguntaba a Montoro sino a usted, Sr.
Presidente, con el derroche decibélico acostumbrado, le urgía a
que se cambiara el sistema de financiación, poco caso le hacían
al Sr. Montoro. También el Sr. Fiol, a quien tengo el gusto de
dar la bienvenida a su nuevo cargo de portavoz, en la convicción
de que lo hará con la calidad acostumbrada, lo cual siempre será
bueno para esta Cámara, pues bien, en una intervención sobre
el mismo tema, 17 de febrero de 2009, comentaba unas
declaraciones del conseller, Sr. Manera, el conseller de
Economía, y decía el Sr. Fiol estar preocupado “porque no se
llegará más que a una especie de actualización, y eso es un
desastre total”, cosa que compartimos; es decir, consideraban
que la actualización del sistema era un desastre total,
evidentemente. Y añadía, también en desprecio al Sr. Montoro,
entiendo yo, una frase que comparto al cien por cien, dice: “Esta
es la cuestión más importante de esta legislatura”, la
modificación del sistema de financiación es la cuestión más
importante de esta legislatura.

Así pues, con ello respondemos no sólo a la primera, sino a
la segunda pregunta, efectivamente, todos estábamos de acuerdo
en que ahora era el mejor momento para cambiarlo, todos
menos Rajoy, Sáez de Santamaría y Montoro, pero qué le
vamos a hacer, viven otra realidad. Sr. Antich, hasta el Partido
Popular balear prefería su liderazgo en esta cuestión a confiar
con los suyos en Madrid y le urgía a usted a trabajar por un
nuevo sistema en vez de actualizar el de la etapa negra de la
financiación autonómica.

Tercera pregunta: ¿Este sistema es mejor que el anterior?
Como todos, menos Rajoy y Montoro, están de acuerdo,
responderé rápidamente: “todos los ciudadanos españoles
tendrán garantizada la igualdad de servicios públicos
fundamentales residan donde residan”, qué bien suena esto en
Baleares, qué bien suena después de tanto tiempo de estar 21
puntos por debajo. El 80% de los recursos se destinará a
garantizar esa igualdad de financiación por habitante en la
prestación de los servicios públicos fundamentales y además se
ajusta el sistema a los cambios demográficos de la última
década, es que el anterior sistema hasta desconocía la existencia
de los jóvenes entre 0 y 16 años en el sistema educativo.

Cuarta pregunta: ¿Cumple las necesidades de Baleares?
Arrastramos de hecho muchos años de financiación deficiente
y una pasada legislatura de mal gobierno, que difícilmente
podrán ser compensadas por ningún sistema de financiación
multilateral. El nuevo sistema de financiación puede ser
suficiente de ahora en adelante, siempre teniendo en cuenta la
primera lección de cualquier libro de economía: las necesidades
siempre son ilimitadas y los recursos escasos, imperativos
categóricos de la ciencia económica. Un sistema de financiación

multilateral no puede atender ni reclamaciones históricas ni
paliar los terribles daños de un mal gobierno, que ha sido por
culpa podemos decir exclusivamente nuestra; pero también es
cierto que más allá del sistema de financiación, el esfuerzo del
Gobierno de España con Baleares está resultando ejemplar:
hemos pasado de apenas 190 millones de media en inversiones
estatales a más de 400, 500 este año, y toda las reclamaciones
de esta legislatura, carreteras, ferrocarril, tranvia, torrentes,
vivienda, etcétera, han recibido una respuesta más que
satisfactoria. El histórico empuje que han recibido las
inversiones del Estado en Baleares de esta legislatura nos
ayudará a salir del déficit histórico.

Y llegamos a la quinta y última pregunta: ¿Ha cumplido, Sr.
Presidente, con las recomendaciones de este Parlament? Esta
cuestión podía haber sido la más difícil de todas, todo el mundo
sabe que el nudo gordiano, la táctica política en ello es normal,
que en su comprensible exceso, la oposición siempre ponga su
exigencia al gobierno más allá de sus posibilidades para
garantizar su incumplimiento y así poder disponer de la crítica
necesaria en el momento oportuno. Aquí también lo hicieron,
pero no calcularon la capacidad del Gobierno para obtener
buenos resultados. ¿Cuáles han sido las pretensiones de los
portavoces de la oposición? Vamos a repasarlas
brevísimamente.

El primer portavoz de la oposición, acabamos rápido porque
se fue a América, y para él la financiación no era ningún
problema, era un mago de las finanzas. La segunda portavoz, en
el turno de preguntas en este Parlament, en su intervención de
20 de mayo de 2008, planteó, como criterio a seguir de la
negociación del nuevo sistema, textualmente, “la media de lo
que cobren las otras comunidades de España”; eso es lo que le
pedía la oposición. Y el actual tercer portavoz, antes de serlo, en
debate de 17 de febrero de 2009, defendió la aprobación de una
moción, cuyo punto sexto decía: “Se considera rechazable
cualquier acuerdo que no se corresponda con las verdaderas
necesidades de los servicios básicos que se prestan a los
ciudadanos de Baleares, que merecen que su financiación se
ajuste a la media del resto del Estado español”. Esto es lo que le
pedía la oposición. Todos los demás grupos parlamentarios
estuvimos de acuerdo, todos, y por absoluta unanimidad
aprobamos que éste debía de ser el criterio, la media, todos y
por unanimidad. Como quiera que en aquel debate el portavoz
del PSOE le dijera al Sr. Fiol que tenía confianza, que sí que
tenía confianza de que se lograría llegar a la media, gracias al
apoyo declarado del Sr. Zapatero a Baleares, el Sr. Fiol
finalizaba su intervención diciendo que se debía de tener mucha
fe -insistía-, mucha fe para creer que podía llegar a ser así. 

Bien, el Parlament aprobó por unanimidad que Baleares
debería de estar en la media de España, y usted, Sr. Antich, y su
gobierno lo han conseguido, enhorabuena y gracias, esto es lo
que tenemos que decir todos hoy, hoy. Para unos será una
cuestión de fe, lógico en partidos confesionales, nosotros que
estamos más acostumbrados a la confianza que a la fe, pero
vamos, ni la confianza ni la fe se han visto defraudadas. Y no
sólo no ha defraudado a este Parlamento, Sr. President, que
representa todas las fuerzas políticas de Baleares que dieron su
apoyo unánime a llegar a la media de la financiación
autonómica, sino que quienes se han movilizado en nuestra
comunidad autónoma para lograr una financiación justa también
le han dado explícitamente su apoyo; rara unanimidad, que pone
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en valor una vez más su gestión, Sr. Presidente. Y lo mejor es
que esa unanimidad, ese logro, ha llegado en lo que el Sr. Fiol
llamaba con acierto, la cuestión más importante de esta
legislatura. Queda mucho trabajo todavía, hay que aprobar la ley
y lograr que la letra pequeña no desvirtúe los grandes logros. En
esa tarea, igual que hasta ahora, Sr. Presidente, tiene
absolutamente todo nuestro apoyo.

Nada más, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Fiol, a qui donam la benvinguda com a nou
portaveu del Partit Popular.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies. Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. En primer lloc agrair al president del Govern la seva
compareixença per explicar en aquest parlament la revisió del
model de finançament. Jo li agraesc molt sincerament que hagi
vengut i que la seva intervenció hagi estat dirigida efectivament
a explicar les variacions del model respecte de l’anterior, sobre
el qual posteriorment faré algun comentari ja que ha estat tan
criticat durant el debat d’avui. De totes formes, encara que sigui
mínimament, hem de dir que la història que precedeix aquesta
resolució està farcida de discussions polítiques, debats bilaterals
o multilaterals, i algun està ben arraconat, si algú està dins les
prestatgeries aquí en aquests moments és el Sr. Solbes, que,
segons ha explicat el Sr. Joan Ridau, era l’obstacle principal
perquè es resolgués aquest problema...

(Aplaudiments)

Per tant, aquí, a les prestatgeries del Corte Inglés o no sé
d’on, qui hi ha és el Sr. Solbes que ha estat retirat de l’escena i
han duit a la Sra. Salgado disposada a duplicar allò que el Sr.
Solbes considerava que no s’havia de fer mai. Això és un punt
de partida que hem de tenir clar perquè naturalment estam
situats dins un context d’una única nació que és Espanya, de la
qual formam part i naturalment tot va lligat.

Qüestió distinta és que a nosaltres ens hagi anat bé tot això.
No seré jo qui digui que no ens ha anat bé. Jo crec que ens ha
anat bé, crec que hem donat una passa endavant molt important,
molt rellevant i a mi no m’importa reconèixer-ho en aquesta
tribuna. El Grup Parlamentari Popular precisament va votar a
favor de tots aquests acords perquè la pretensió  era que les
coses anassin millor, que milloràssim i que anàssim a la mitjana.
Altra qüestió, com després veurem, és que hi haguem arribat o
no, a la mitjana, aquesta és una qüestió interpretable, com ja
s’ha dit, i discutible. Però evidentment s’ha donat una passa
endavant i per tant, jo crec que ens podem mostrar satisfets en
aquest sentit dins el conjunt del que tenim. 

Altra qüestió són algunes objeccions que jo li vull fer,
algunes preguntes, algunes consideracions que em sembla que
poden ser rellevants en aquest debat perquè encara que s’hagi
dit el contrari, el sistema està completament tancat, jo diria que
el sistema està completament obert, perquè depèn d’un debat
bilateral que hi ha d’haver amb totes les conselleries i amb tots
els governs a nivell de ministeri, depèn de l’evolució del sistema
d’ingressos de recursos per veure com els distribuïm, depèn de
moltes coses. Per tant, el sistema és un sistema molt dinàmic i
molt obert.

En primer lloc jo li faria alguna consideració respecte de si
podem dir, com ha dit alguna comunitat, que el nostre Estatut es
compleix d’una manera definitiva i completa, com ha pogut dir
Catalunya, nosaltres no podem dir això. Si nosaltres llegim el
nostre Estatut, l’article 120, i duc aquí aquesta extraordinària
edició de butxaca amb què la presidenta ens ha obsequiat, que
va molt bé quan puges a la tribuna, si llegim l’article 120 de
l’Estatut diu “el finançament de la comunitat autònoma de les
Illes Balears es fonamentarà en els principis següents: c)
Solidaritat, equitat i suficiència financera, atenent el
reconeixement específic del fet diferencial de la insularitat, per
tal de garantir un equilibri territorial i de la població real
efectiva”. Això és molt important, idò aquest concepte no
apareix a cap dels elements de valoració dins el nou model,
desapareix completament, no es computa la població real, es
computa la població de dret, que naturalment s’ha d’actualitzar,
només faltaria que el sistema no fos en base capitativa, en base
a la població! Però el nostre Estatut mana que es tengui en
consideració la població flotant i queda completament obviat.

Per altra banda, el concepte d’insularitat i de pluriinsularitat
a les Illes Balears, que podria ser recollit, com ho ha estat el de
dispersió per a una comunitat com Galícia, vol més dispersió
que ser quatre illes distintes?, és possible més dispersió? Idò no
computa com a dispersió, no existeix la plurinsularitat.

Una altra qüestió que li volia plantejar és què pensa,
president, sobre que el model estigui basat en una evolució del
sistema de creixement de recaptació un 3% cada any? Això ens
preocupa perquè les mateixes fonts del Govern que vostè
presideix tenen penjada a la seva pàgina web, en el departament
del Sr. Manera, l’evolució de la recaptació en el conjunt
d’Espanya i a les Illes Balears de principis d’enguany. I sabem
perquè vostè mateix ho ha declarat a alguna roda de premsa, que
l’evolució de la recaptació impositiva anirà a la baixa enguany
i molt probablement també l’any que ve. Què opina, Sr.
President, que el sistema estigui basat només en un creixement
del 3%, quan el que estam veient en aquest moment és que ens
trobam en un retrocés de la recaptació molt especialment quant
a IVA i IRPF? En un context a més on s’incrementa la
corresponsabilitat fiscal i on s’incrementa la possibilitat que
vostès pugin imposts. Això preocupa als ciutadans, Sr. Antich,
pujaran els imposts?, el model ens obligarà a pujar els imposts
per aguantar-se dret?, haurem de tirar d’aquesta qüestió per
continuar funcionant?
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Segona qüestió que m’interessa. Vull fer una petita
referència als eixos bàsics de la reforma i l’estructura del
sistema. Mitjançant una breu anàlisi veim que tenim, vostè ho
ha explicat molt bé, per ventura hi puc passar un poc per
damunt, el fons de suficiència global per un costat, i jo respecte
d’aquesta qüestió del fons de suficiència dels recursos
addicionals li plantej algunes coses. Què opina..., li ho vaig
comentar el dia que vostè tan amablement em va rebre al
Consolat de la Mar fa un parell de setmanes, què opina que es
calculi de la recaptació real de tributs cedits i no de la recaptació
normativa, com es feia abans i que en termes reals era molt
beneficiosa per a comunitats com la nostra?

I un altre tema que preocupa enormement i m’agradaria que
ens donés una opinió, Sr. President, és la inexistència d’una
clàusula de suficiència dinàmica. Es parla en el document de
suficiència dinàmica, però en uns termes que no interpreten el
que jo vull dir. El que jo vull dir és, hi ha alguna clàusula que
digui que rebrem com a mínim el mateix que l’any anterior? No,
no ho cerqui perquè no, no hi és. No hi ha cap clàusula que
garanteixi aquest creixement progressiu, cap. Per tant, si la
recaptació va molt a la baixa ens podrem trobar en una situació
on el que precisament preveu el document quan parla de
suficiència dinàmica és que podrem tornar en cómodos plazos,
com es diu, els recursos que hem de tornar a l’Estat.

Ens preocupa també, Sr. President, un tema que ha quedat
molt poc clar, almenys jo no ho he pogut aclarir llegint el text
i escoltant diverses opinions d’experts, la qüestió de la
dependència. Nosaltres en aquest moment tenim un conveni
bilateral sobre dependència, jo no sé si aquest conveni
desapareix, si queda afegit dins aquesta transferència, si no hi
queda, si s’afegirà a allò que tenim en el conveni. Això és molt
important, com sap molt bé la consellera del ram, el tema de la
dependència és un tema extraordinari per la seva importància
social en primer lloc, però pels costs que du implícits i és molt
important a l’hora de fer una racionalització d’aquest nou
finançament, si podem incloure o no incloure aquestes
qüestions.

Respecte del fons de convergència i molt especialment el
fons de competitivitat, que és un dels fons que suposadament
ens ha d’aproximar a la mitjana, per què el que es fa és mirar la
població ajustada relativa i no realment la distància percentual
respecte de la mitjana? És una qüestió important, perquè si es
miràs a través del fons de competitivitat la distància real
respecte de la mitjana, segurament obtendríem més recursos per
aproximar-nos a allà on no som, perquè aquí hi ha una cosa
clara, no som a la mitjana, això supòs que tothom ho sap en
aquestes alçades, no som a la mitjana amb aquest sistema,
aquest sistema preveu un sistema interpretable, com molt bé
s’ha dit abans, que ens pot dur o no a la mitjana. Per tant, no
som a la mitjana.

Respecte del fons de cooperació res no ens correspon. 

I una cosa que vull comentar i que per a mi és molt
rellevant. De totes les operacions comptables que es poden fer
i que ara no repetiré perquè els avorriria, la conclusió més
important a la qual arrib jo..., no jo específicament sinó la gent
que ha pogut veure aquest document, amb qui he fet feina i hem
analitzat i comparat amb altres comunitats autònomes és,
senyores i senyors diputats, que l’única comunitat que té un fons
de suficiència negatiu és la de les Illes Balears. A les Illes
Balears li surten a tornar 119 milions d’euros. L’única
comunitat de tota Espanya que té un fons de suficiència negatiu
amb aquest model és la de les Illes Balears, a tornar 119 milions
d’euros. Es diu, bé, però d’aquests 119 milions descomptarem
alguna quantitat per veure si arribam a la mitjana. Això és la
interpretació que vostès fan d’aquesta clàusula, ja ho veurem.
Però de moment el que pensa el sistema de nosaltres, per parlar
clar i perquè tothom ho pugui entendre, és que rebem més
recursos dels que necessitam per al funcionament de les
nostres..., sí, ja pot capejar, aquesta és la interpretació del fons
de suficiència negatiu, que rebem més recursos dels que
necessitam per desenvolupar els serveis que tenim transferits. I
aquesta és una qüestió que em preocupa i que els hauria de
preocupar molt seriosament a vostès.

Per tant, la pregunta final és per acabar, Sra. Presidenta, i per
no passar-me massa del temps que m’han concedit, realment ens
beneficia tant aquest nou model? Bé, jo crec que en termes de
l’escenari en què som avui sí, ja ho he dit al començament, no
m’importa reconèixer-ho per segona vegada, jo crec que s’ha
donat una passa endavant i això té el mèrit que té, de totes les
persones que hi hagin fet feina i molt especialment del consell
nacional d’Esquerra Republicana de Catalunya que és el que ha
posat el vistiplau al sistema. Però bé, reconeguem ...

(Alguns aplaudiments)

... reconeguem l’esforç que ha fet tothom i també reconeguem
l’esforç que ha fet el Govern. No m’importa dir-ho i ho dic amb
simpatia i afecte perquè això és bo per a Balears i per tant, és bo
per a tothom. Però llavors hi ha coses, ombres, dubtes, pegues,
algunes ja les he comentat. 

El problema de la gradualitat ens preocupa. Enguany són
294 milions d’euros, els anys següents progressivament fins a
arribar, segons els més números, als 475. Però clar, en base a
aquest creixement de recaptació que enlloc en aquest moment
no es veu. No hi ha, ho he dit abans, al nostre parer,
sincerament, i en el fons és una pregunta, li deman, vostè creu
que hi ha una garantia de suficiència dinàmica?, vostè creu que
estam ancorats a l’any anterior i que com a mínim rebrem els
mateixos recursos que l’any anterior? Seria molt greu que no fos
així.

El model anterior, extraordinàriament criticat per part de tots
i fa un moment per part del portaveu del PSOE molt
especialment, fent befa dels seus autors, si s’actualitzàs la
població, condició que es boten però que és inexcusable,
evidentment, si s’actualitzàs la població i es repartissin els
mateixos recursos que s’han posat dins el sistema..., el Sr.
Manera ja ho sap perquè ja ha fet aquesta operació, no ho dirà,
però ..., bé, ens tocarien 867 milions d’euros, segons aquest... sí,
ja pot capejar!, ja es poden posar braços en creu. El sistema
anterior tenia..., 
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(Aldarull a la sala)

...ho puc reconèixer, una dificultat essencial que era
l’actualització de la població principalment i l’actualització de
la població és un...

(Remor de veus)

Deixin-me parlar, llavors vostè no té límit de temps i ja dirà
tot el que vulgui, però deixi’m explicar que l’actualització de la
població era la qüestió principal i primordial que l’anterior
govern i aquest, és a dir, els 5 o 6 anys que duim de Sr.
Zapatero, es va negar sistemàticament a actualitzar, i ara ve,
amb un cert exercici de cinisme, com va venir l’altre dia aquí,
a la roda de premsa després del Consell de Ministres a dir,
home, és que estàvem a 21 punts per culpa del model anterior.
Culpa del model anterior i que tu no havies fet res per
actualitzar-lo, cosa que podies fer. És veritat que era complicat
i que tenia dificultats..., no, no diguis que no, home! Si no ho
saps, això!

(Remor de veus i aldarull)

Es podia fer perfectament..., això és un tema que jo vaig
haver d’estudiar, sí senyor!, perquè vaig haver d’estudiar i vaig
haver d’anar a explicar-ho moltes vegades al Ministeri
d’Educació, moltes vegades he anat a explicar aquesta qüestió,
per tant, la sé molt bé, d’altres no, però aquesta sí.

En quart lloc, també s’ha parlat del deute històric. Si no hi
havia deute històric per a ningú, no n’hi havia per a ningú, em
semblaria bé, però això no és així. Dins aquest procés Catalunya
ha aconseguit que li refinançassin competències transferides,
com presons o justícia, per exemple. I això és injust perquè
nosaltres també tenim deute històric i si s’ha fet per a uns es
podria haver fet per a tots.

Següent qüestió. El tema que no es valori la població flotant
crec que és una exigència estatutària que hauríem d’haver
intentat que formàs part d’aquest debat i no n’ha format part. I
al nostre parer, amb aquests 475 milions que arribaran el darrer
any si tot va bé, no arribam a la mitjana. Això és un fet més o
menys reconegut per tots vostès. No estic descobrint res nou i
el que s’explica és que hi haurà un sistema de compensació
perquè detraient del fons de suficiència arribem a la mitjana. Bé,
no era més senzill que arribàssim a la mitjana sense fer totes
aquestes operacions excepcionals?, no hi podríem arribar
directament de qualque manera?, no es podia establir alguna
clàusula que garantís de fet, no d’hipòtesi i de teories i de ja ho
veurem, ho interpretarem d’aquí dos anys i, com va dir
Zapatero, el 2014 sabrem com ens ha anat? Crec que això era
possible i sincerament no s’ha fet. Per tant, estam davant una
certa insuficiència financera per atendre els nostres recursos.

Per acabar, Sra. Presidenta, i agraint la seva generositat
perquè m’ha deixat parlar algun minut més...

LA SRA. PRESIDENTA:

Simplement és justícia, en compensació dels altres.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, molt amable. Voldria acabar parlant de dues
coses que són molt importants. En primer lloc la qüestió del
REB, és un tema, ja s’ha dit i jo només l’apunt, vostè mateix ho
ha reconegut, però ens hi haurem d’aferrar per treure endavant
determines qüestions que ens preocupen molt. 

També li deman, hi ha el gran problema dels consells
insulars i del finançament dels consells. És un tema que està
damunt la taula i és un tema del qual també m’agradaria que
digués alguna cosa, perquè qualque cosa d’aquests fons que
arribaran ha d’anar destinada al finançament dels consells i
també dels ajuntaments, el gerro d’aigua freda que ha suposat
dir que s’ajornava fins al 2011 la negociació del finançament
dels ajuntaments, ha suposat per al municipalisme un cop molt
fort. Jo li puc dir, vostè sap molt bé de què parl i sap molt bé
què és el municipalisme, coneix molt bé què és un ajuntament,
sap de sobres que els ajuntaments, tot, i els de les Illes Balears
que són els que ens preocupen estan en una situació límit de
dificultat, l’any que ve no podran treure endavant els seus
pressuposts i haurem de cercar la manera d’ajudar-los i crec que
és un debat que s’ha de fer, encara que avui per ventura només
s’ha d’apuntar, però crec que és important.

Per acabar, Sr. President, nosaltres tenim dubtes que he
intentat exposar, algunes s’han convertit en preguntes que li
deman que si pot contesti i si vol. I naturalment nosaltres no
som tan crítics com alguns dels seus socis de govern, nosaltres
pensam que s’ha donat una passa endavant, una passa important,
però pensam efectivament que no som a la mitjana, que no
queda tan clar que hi arribem i que determinats conceptes que
inexcusablement havien d’estar dins aquesta negociació i dins
aquest debat no hi han estat. Per tant, aquest és el nostre
posicionament i jo li agrairé si pot donar-nos resposta a aquestes
demandes des de l’actitud que el Grup Parlamentari Popular ha
tengut sempre dins aquesta cambra, no a partir d’avui, des de
sempre, abans i ara, de lleialtat a aquesta institució i de lleialtat
al Govern de les Illes Balears, sense renunciar naturalment al
nostre paper crític i d’intentar aclarir les coses a fons i que
l’opinió pública conegui quines són les coses i com són les
coses realment.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Té la paraula el president Sr. Antich.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Sra.  Presidenta, senyores i senyors diputats. En primer lloc
vull agrair a tots els diputats que han intervengut el seu tarannà,
tant al Sr. Barceló, a la Sra. Suárez, al Sr. Melià, al Sr. Diéguez
i al Sr. Fiol, el seu tarannà constructiu i que a més, és clar,
defensant cada un les seves postures, interpretant alguns la seva
forma de com entenen l’Estat i per tant, en segons quins temes
va més enllà del que és el sistema de finançament i, per tant, és
un debat més ample i més profund, però per regla general jo
crec que se n’ha de fer una valoració molt positiva. 

També vull donar la benvinguda al Sr. Fiol com a portaveu
i agrair-li el tarannà constructiu, jo crec que aquesta cambra hi
guanya quan realment la tasca i la feina es fan amb aquesta
actitud.

Jo voldria començar pel darrer, pel tema del model actual.
Estàvem parlant que efectivament, vostè deia que si s’hagués
actualitzat la població amb el model actual, això hagués suposat
unes millores molt importants. En el model actual no es podia
actualitzar la població, és a dir, el model actual preveia una
clàusula per actualitzar la població, però una clàusula
impossible d’aplicar, no es podia aplicar absolutament a ningú,
ni tan sols a les Illes Balears, que som la comunitat autònoma
que més, amb diferència, ha crescut en població; perquè clar,
per aplicar aquesta clàusula s’havia d’aplicar tenint en compte
que augmentava la població de les Illes Balears 3 punts per
damunt la mitjana de l’Estat, això no s’ha donat de forma
interanual, un any per l’altre, això no s’ha donat mai, no s’ha
donat mai, hem pujat 1 punt per damunt la mitjana de l’Estat,
hem pujat, fins i tot el darrer any, 2,4 punts per damunt la
mitjana de l’Estat, però a 3 no hi hem arribat mai. Per tant, el
model anterior, efectivament, si el model anterior s’hagués
pogut actualitzar la població, s’haguessin llevat les regles de
modulació i s’haguessin llevat no sé quantes coses més, el
model anterior per ventura hagués estat bo. Però clar, els models
es miren en el conjunt i en el conjunt el model anterior, el
resum, que és prou clar, és que Balears, amb el model anterior,
ha quedat 21 punts per darrere de la mitjana de finançament de
les comunitats autònomes.

Ja podem pegar bots, aquest és el resum, i jo, miri, aquesta
és la qüestió, i tothom ho ha reconegut, ho han reconegut els
presidents de comunitats autònomes, ho ha reconegut l’Estat i
ho ha reconegut tothom, que realment el model anterior era molt
dolent per a la comunitat autònoma. Vostè em diu: és que en
aquell moment s’aplicava la recaptació normativa i ara s’aplica
la recaptació real; i és ver, i nosaltres es estimaríem més la
normativa, i nosaltres ho hem defensat durant tot el procés; però
clar, el procés és multilateral i per tant és una negociació amb
l’Estat i, a més, amb moltes distintes comunitats autònomes. El
procés també és debatre amb Galícia, és debatre amb
Extremadura i és debatre amb moltes altres comunitats
autònomes que es troben allà on es troben. Però bé, aplicant la
recaptació normativa amb el model actual el resultat és 21 punts
per enrera; clar, si vostè em tria, Sr. Fiol, que jo ho comprenc i
que a tots ens agradaria, el bo de cada un dels models per fer-ne
un que és fantàstic, segurament tots ens posarem d’acord, però
clar, aquí els models són un conjunt de mesures; i efectivament,
el model anterior s’aplicava damunt una cosa que es deia
recaptació normativa i no damunt el que es deia recaptació real,

però clar, el model anterior tenia una clàusula de modulació que
afectava Balears i Madrid i que el que feia era que aportàssim
240 milions d’euros cada any al Fons de Suficiència, 240
milions d’euros.

Vostè ara es queixa perquè n’haurem d’aportar, només eren
Madrid i Balears que n’aportaven, només eren Madrid i les Illes
Balears que aportaven, 240 milions d’euros Balears, amb el
model actual, i prop de 180 milions d’euros Madrid; per tant, les
úniques dues comunitats autònomes que aportaven al Fons de
Suficiència eren Balears, la que més, i Madrid. Ara vostè es
queixa perquè Balears haurà de seguir aportant al Fons de
Suficiència quan en aquests moments està establert per una
clàusula dins el sistema de finançament, està establert pel
sistema, que el Fons de Suficiència ja serà més petit; però a més
està establert que aquest Fons de Suficiència servirà per garantir
que les Illes Balears arribin a la mitjana, Fons de Suficiència i
Fons de Competitivitat. Em reconeixerà que és un canvi
extraordinari respecte del que hem tengut fins ara.

És a dir, en aquests moments, efectivament, limitam, escolti,
jo partesc d’allà partesc a la negociació, això és igual que
aquestes carreres de les olimpíades que, segons el carrer, et
posen un parell de centímetres més enrera, bé, idò, jo era 21
metres més enrera a l’hora de partir a negociar. Nosaltres
partíem d’allà on partíem i per tant en aquests moments hem
aconseguit, efectivament, posar límits a aquesta solidaritat, a fi
d’intentar que efectivament no haguem d’aportar uns doblers
que les necessitam per als nostres serveis.

Hi ha una altra cosa, Sr. Fiol, el nou sistema de finançament
és el conjunt del sistema de finançament, no és que a través de
la clàusula que diu que s’aplicaran el Fons de Competitivitat i
el Fons de Suficiència a favor d’aquelles comunitats que tenguin
saldo negatiu en el Fons de Garantia i que tenguin saldo negatiu
en el Fons de Suficiència, clar, això també forma part del
sistema, per tant això és el que fa que efectivament sigui una
clàusula totalment especial. Jo puc entendre les incerteses, les
puc entendre, tothom té dret a tenir incerteses, qui no en va tenir
va ser el conseller de València en el Consell de Política Fiscal
i Financera, que a la seva intervenció va dir: “Bé, veig que heu
fet una clàusula especial per a les Illes Balears que farà possible
que sigui a la mitjana, de la qual cosa me n’alegr perquè s’ho
mereix”. És a dir, per tant, el conseller de València, del Partit
Popular, que va intervenir en el Consell de Política Fiscal i
Financera no va tenir cap dubte que la clàusula que hi ha en el
nou text va dirigida a donar suport a una comunitat autònoma
que ha patit dificultats de finançament durant molt de temps.
Igual que no la tenim nosaltres, des d’Economia i Hisenda i
igual que no la té l’Estat, perquè així ho hem negociat amb ells.

Per tant, crec que es tracta d’una diferència molt gran d’un
sistema a l’altre, ja ho he dit a la primera intervenció: la
singularitat de les Illes Balears en el sistema actual era que patia
una clàusula de modulació que impedia que, ateses les seves
circumstàncies, li arribassin tots els doblers que li hauria
d’haver donat el model, tenint en compte els indicadors i tenint
en compte la població. En canvi ara, la singularitat, una vegada
eliminades les regles de modulació, és que hi ha una clàusula
específica per a la situació de les Illes Balears que diu que si de
l’aplicació dels distints indicadors aquesta comunitat no arriba
a la mitjana, s’emprarà el Fons de Suficiència i el Fons de
Competitivitat perquè aquesta comunitat autònoma es colAloqui
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en la mitjana. I em cregui, jo he escoltat totes les intervencions
i les respect totes, i és ver que s’han donat situacions,
efectivament, de deute històric, però les comunitats autònomes
que han discutit deute històric és perquè ho tenien damunt
l’Estatut, nosaltres no li teníem, no ho teníem damunt l’Estatut,
no hi era, encara que damunt l’Estatut hi tenim altres coses que
altres comunitats autònomes no tenen i són prou importants.

Però sí vull dir que voldria deixar clar dins aquesta cambra
que aquesta comunitat autònoma no ha estat mai a la mitjana de
finançament estatal, mai, sempre hem estat per baix, mai en la
història democràtica, mai d’ençà que tenim Estatut
d’Autonomia aquesta comunitat autònoma ha estat colAlocada a
la mitjana del finançament. Per tant, escolti, nosaltres estam
satisfets que efectivament amb aquest nou model, des del nostre
punt de vista, aquest model preveu que nosaltres som a la
mitjana del finançament, per tant això és el que defensam, és el
que hem entès nosaltres, i ja li dic, el que ha entès altra gent que
ha vist la clàusula, i li posava l’exemple del Sr. Camps. Per tant,
en aquest sentit crec que es tracta d’una millora molt important
per a les Illes Balears.

Que segurament aquest model, efectivament, aquesta
reforma del model, no suposa partir de zero, perquè
efectivament hi havia tota una sèrie de situacions que no s’han
trastocat, això ho reconec, és així, no he de dir que no, perquè
és que hagués estat impossible arribar a cap acord; perquè
l’acord no només és arribar-hi amb l’Estat, a l’acord s’hi ha
d’arribar en el Consell de Política Fiscal i Financera i per tant
amb tota la resta de comunitats autònomes, i al final hi ha
d’haver un gran acord multilateral en aquest sentit. Per tant,
hagués estat impossible que algunes comunitats que,
efectivament, encara són a molta distància respecte de la resta,
doncs haguessin fet baixar aquesta distància d’una forma per a
ells, o que ells entenien molt costosa i que en alguns casos si
efectivament partien de zero, per ventura seria justa. Però
aquesta és la situació i per tant, partíem d’aquesta situació.

Encara que aquest model, des del meu punt de vista, va en
una carrera completament diferent respecte del model anterior,
perquè, des del meu punt de vista, aquest model el que fa no és
el que feia el model anterior, que era augmentar les distàncies
respecte de les comunitats que històricament han estat mal
finançades en relació amb les comunitats que històricament han
estat ben finançades. Per tant, augmentar les distàncies en
finançament en aquelles comunitats que tenien menys renda, i
en perjudici sempre d’aquelles comunitats que històricament
han estat mal finançades, s’eixamplaven aquestes distàncies,
fins al punt que hi havia diferències de 40 punts. Aquest sistema
preveu que ja des del primer any s’abaixin aquestes distàncies
en un 25% i va dirigit precisament a fer més convergència, i per
tant amb aquella idea que les comunitats autònomes
emprenedores, com la nostra, tenguin totes les possibilitats del
món a poder seguir creixent. I per tant intentar minvar les
diferències que hi ha quant a comunitats ben finançades i mal
finançades, en certa manera fuig un poc d’allò que li dèiem en
el debat de sempre, de regions riques i regions pobres, per
començar a parlar, d’una vegada per totes, de regions ben
finançades i regions mal finançades.

I en aquest sentit s’intenten posar una sèrie d’elements que
des del meu punt de vista s’han de valorar, primer de tot aquesta
idea d’igualtat i per tant que, a partir d’aquest sistema de
finançament, un 80% d’aquest sistema de finançament, un 75
que ve dels imposts i un 5% que aportarà de recursos
addicionals l’Estat, un 80% vagi dirigit a garantir la igualtat
quant a l’estat del benestar. Clar que encara n’hi ha moltes de
desigualtats, perquè partim de distintes situacions, i el Sr.
Barceló ho deia, uns varen rebre l’educació d’una manera i els
altres la varen rebre d’una altra; uns varen rebre la sanitat d’una
manera i uns altres la varen rebre d’una altra; però em
permetran dir que era molt difícil poder solucionar totes
aquestes qüestions dins una modificació del sistema de
finançament. Dins una modificació del sistema de finançament
el que havíem d’intentar és que a partir d’ara el que s’apliqui
sigui més just, més solidari i sobretot més beneficiós per a la
nostra comunitat autònoma. Per tant, en aquest sentit, que hi
hagi un percentatge gran que vagi dirigit a l’estat del benestar,
a educació, a serveis socials, a dependència, a salut, des del meu
punt de vista és un tema important.

Per tant, això no lleva els convenis, els 1.200 milions
d’euros o la quantitat que hi hagi en relació amb la dependència,
no elimina els convenis que tenim a nivell de comunitat
autònoma i que seguim treballant a nivell de comunitat
autònoma. Per tant, per una banda, més igualtat de tots els
ciutadans i ciutadanes, i per l’altra banda, més equitat, perquè
a través del Fons de Competitivitat es dóna la possibilitat que hi
hagi més convergència també amb les comunitats autònomes
que han estat històricament les més emprenedores i les que han
creat més riquesa. Per tant, en aquest sentit crec que,
efectivament, el model, a més de donar més capacitat tributària,
donar més capacitat normativa, crec que és un model molt més
beneficiós per a la nostra comunitat autònoma.

Nosaltres creim que sí que efectivament hi podria haver un
debat sobre la població, és a dir, per tant un debat a veure si hi
havia d’haver població flotant o si hi havia d’haver població
real que era la que efectivament figura en el cens; hi ha estat
aquest debat i nosaltres ho hem discutit, igual que ho han
discutit altres comunitats autònomes, però al final l’acord ha
estat parlar de població real i d’arreglar els problemes greus que
tenia la població; és que la nostra comunitat autònoma en el que
suposa d’esforç del sistema d’aplicació dels indicadors, en
aquest moment no ens tenen en compte un 2,4 o un 2,5 de la
població, ens tenen en compte un 3 i busques per cent, un 3 i
busques de la població. Per tant, el nostre pes de cara a aquesta
modificació del sistema, perquè s’han tengut en compte els
increments de població, és molt més gran del que tendríem si
purament es miràs el nombre absolut, total, de població respecte
de la resta de comunitats autònomes.
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I llavors, quant a població, respecte de l’actual sistema,
efectivament, també es fa un avanç molt important; és ver que
ara es mira el 2007, perquè és la darrera liquidació i són els
darrers números que s’han fet, però és ver que el sistema manté
que s’actualitzarà cada any i per tant parlam d’un tema que crec
que és un avantatge absolut respecte de l’anterior sistema.

Dir-los que és ver que aquesta comunitat autònoma, que dins
el sistema de finançament no s’ha parlat de deute històric, però
jo voldria recordar que efectivament, des del Govern de les Illes
Balears venim fent una feina, crec que molt important, i així ho
discutírem dins l’Estatut -jo me’n record que en el debat de
l’Estatut, quan parlàvem d’inversions, parlàvem de deutes
històrics en aquells moments, i parlàvem, començàrem amb un
debat a l’Estatut aquí, allà on l’ex-president Matas demanava
que les inversions fossin de 3.000 milions d’euros, és a dir,
debat que després es va dur al Parlament de l’Estat, es va
modificar aquesta petició, perquè ni tan sols a Esquerra
Republicana li deixaren posar a l’Estatut de Catalunya una
quantitat concreta, i per tant tampoc a nosaltres, en aquest cas
tampoc a Esquerra Republicana, i va quedar en una negociació
on efectivament Baleares augmentaria en matèria d’inversions,
que han estat els 2.800 milions d’euros que hem pactat amb
l’Estat durant 7 anys; 2.800 milions d’euros que van en relació
amb inversions i que tenen un poc de règim especial, i que la
disposició addicional parla que tot d’una que es modifiquin els
7 anys, la Llei de règim especial, acabarà això dels 7 anys, això
és el que diu l’Estatut. Per tant, crec que tenim temps per poder
negociar bé aquesta nova llei de règim especial.

I quan parlava que nosaltres tenim a l’Estatut qüestions que
no tenen altres, parlava precisament del règim especial i de la
modificació que suposa l’Estatut, perquè és ver que l’Estatut de
Catalunya té que durant uns determinats anys hi haurà unes
determinades inversions, que és el mateix que tenim nosaltres,
però també és ver que els que negociaren l’Estatut en aquells
moments, tenguérem cura que hi hagués una solució per a la
Llei de règim d’especial que és per a sempre. I el que diu és que
la modificació de la Llei de règim especial durà incorporada un
sistema de finançament diferent del sistema de finançament de
les comunitats autònomes. Per tant, efectivament, es tracta d’un
debat molt important per a aquesta comunitat autònoma, perquè
parlam de conceptes tan importants com I+D+I, com medi
ambient, com transports, com turisme; és a dir, parlam de
vertaderes matèries amb un pes extraordinari en aquesta
comunitat autònoma. Aquest és un debat que queda pendent i
que és la tercera gran pota per millorar el sistema de
finançament, millorar les inversions, que ho hem fet dins
aquests primers dos anys, millorar el sistema de finançament,
que quedarà fet dins el 2009, i l’altre gran tema, a l’hora de tenir
una bona resposta en matèria de finançament, és precisament la
modificació del règim especial.

Per tant, en aquest sentit vull dir que crec que efectivament
es tracta d’un avanç molt important i puc entendre que hi hagi
algunes qüestions que al Sr. Fiol li agradarien més que
estiguessin plantejades d’una altra manera, fins i tot podem
coincidir que jo també pensi que hi hagi algunes qüestions que,
efectivament, es puguin plantejar o s’haguessin pogut introduir
d’una altra manera, però al final votam un conjunt, els resultats
d’aquest conjunt o els fruïts d’aquest conjunt. I jo el que veig
del conjunt, efectivament tenint en compte que tal vegada la
població hauria de ser així o hauria de ser així i així deçà o el

pes de la insularitat o el pes de no sé quantes coses, jo veig que
el conjunt és que tenim una comunitat 21 punts per davall de la
mitjana i creim, des del nostre punt de vista, que aquest nou
sistema ens posa a la mitjana. Per tant, parlam de dues qüestions
completament, absolutament diferents. Per tant, en aquest sentit,
des del nostre punt de vista, es tracta d’un avanç molt gran.

En qualsevol cas agraesc, Sr. Fiol, que efectivament vostès
des d’aquí tenguin un posicionament diferent respecte del
posicionament...vostè em parlava del Sr. Solbes, però clar, he de
dir una cosa, he de dir una cosa, amb el Sr. Solbes -i ho vull dir
en la seva defensa independentment del que hagi dit altra gent-,
amb el Sr. Solbes va ser possible poder pactar les inversions de
l’Estat i he de dir que el Sr. Solbes en totes les negociacions que
ha tengut directament amb el Govern de les Illes Balears sempre
ha estat una de les persones del Govern d’Espanya que ha entès
perfectament la situació de les Illes Balears, des del primer
moment el Sr. Solbes va reconèixer que efectivament les Illes
Balears necessitaven solucions especials. Ho dic per la meva
experiència personal, no ho dic per donar més coneixement de
com ha anat la negociació, però que efectivament el Sr. Solbes,
des del nostre punt de vista, amb nosaltres no s’ha portat gens
malament sense perjudici que la negociació amb Economia i
Hisenda, no només la de Madrid fins i tot amb la nostra en
qualque moment, sempre és dificultosa i vostè ho sap.

Per altra banda també no voldria deixar de dir que crec que
l’equip econòmic de la conselleria ha fet una molt bona feina de
cara a aconseguir el nou model. Però deia que és d’agrair que
efectivament vostès pensin d’aquesta manera perquè encara no
he sentit en cap moment ni el Sr. Rajoy ni el Sr. Montoro dir
que estan a favor que es modifiqui el sistema de finançament. El
que els he sentit dir, tant al Sr. Rajoy com al Sr. Montoro, és
que creien que aquest moment no era un moment idoni per
modificar el sistema de finançament. Idò Balears ho tenia cru
amb el Sr. Rajoy i el Sr. Montoro, perquè si el Sr. Rajoy i el Sr.
Montoro creien que una comunitat autònoma que estava 21
punts per davall de la mitjana no necessitava que li modificassin
el sistema de finançament, pobres dels habitants d’aquesta terra
amb les seves idees.

Però vull anar més enllà. Crec que vostès han d’insistir en el
seu partit per tal que efectivament de cara al debat que hi ha
d’haver en el Congrés dels Diputats canviïn d’opinió. Jo li dic
ara mateix, si vostè aconsegueix aquest canvi d’opinió i que
realment hi pugui haver un gran acord final entre totes les forces
polítiques, ja li deman ara mateix, a mi no em cauen els anells
per dir-ho, ajudi’ns, Sr. Fiol. És a dir, si vostè troba que encara
és possible millorar el que hem aconseguit avui, estant en la
mitjana, en la discussió en el Congrés, Sr. Fiol, a mi no em cau
cap vestidura ni una, ajudi’ns, ajudi’ns a millorar-lo, tots
n’estarem contents. Al final el que volem és que la nostra
ciutadania, els nostres ciutadans i ciutadanes, tenguin el millor
sistema de finançament. Per tant, en aquest sentit les portes
obertes, els braços totalment oberts, cap tipus de problema. Si
vostè troba que hi ha algun aspecte que el Partit Popular, pactant
amb les forces polítiques del Congres i per tant també amb el
Govern, pot ajudar que les Illes Balears encara millorin més,
endavant. Nosaltres estam totalment oberts a aquest tema, no
som gens primmirats en aquestes qüestions. Al final l’important
és que les Illes Balears, els nostres ciutadans i ciutadanes,
tenguin les millors respostes.
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Per altra banda vostès em diuen com hem de gastar aquests
doblers, alguns m’ho demanen i jo dic que hi ha una part
d’aquest doblers que ja l’estam gastant i que tothom entén
perfectament que aquesta comunitat autònoma, una, du un deute
històric molt gran; dues, no hem deixat d’endeutar-nos perquè
som a un moment de crisi i hem donat prioritat a les inversions;
per tant, hi haurà una part d’aquest doblers que, efectivament,
hauran d’anar a cobrir doblers que ja empram en temes socials
i que ja empram en qüestions que són bàsiques per a la
ciutadania. 

Segon punt, tenim una crisi que hem d’afrontar i haurem de
fer de cara a aquest hivern tota una sèrie de mesures en matèria
de garanties bàsiques, en matèria de reactivació econòmica que
també hauran de venir des de les millores d’inversions. I no
m’oblid dels consells insulars on s’hauran de fer les actuacions
que s’hagin de dur a terme. No em sol oblidar molt dels consells
insulars i puc parlar per experiència, vull recordar que l’altra
vegada que vaig ser president va ser el meu govern el que va fer
el sistema de finançament definitiu dels consells insulars i el
que va aprovar la Llei de consells insulars. Per tant, no tenc
molta tendència a oblidar-me d’aquestes coses o a no tenir en
compte els consells insulars; el que passa que entre tots haurem
de posar molt de seny perquè crec que tots entenem que avui la
situació per la qual passam en aquests moments no és la situació
més bona per als nostres ciutadans i les nostres ciutadanes i
necessiten esforços concrets i importants que entre tots haurem
de fer, entre tots, efectivament. Per tant, entre tots els haurem
d’acordar i entre tots els haurem de dur a terme.

Aquesta és la manera millor de fer feina i crec que és la
feina que ha caracteritzat de forma important aquest govern. No
només internament dins el Govern sinó també parlant amb la
societat civil, de la qual moltes vegades m’heu sentit a dir que
n’estic, de tota la concertació que s’ha fet, molt orgullós i a la
qual vull aprofitar, una vegada més, per donar les gràcies pels
esforços que molts distints colAlectius han fet.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. President. En torn de rèplica té la paraula
el representant del Grup Mixt Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Coincidim plenament amb les paraules del president en el sentit
que la reforma era absolutament necessària. Aquells que parlen
d’actualització del sistema sense fer una reforma i sense avançar
en canvis importants que millorassin el sistema lògicament no
tenen credibilitat des del moment que acompanyen aquesta
afirmació dient que no toca, que no és el moment idoni, com
deia vostè, Sr. President, dient que s’ha de mantenir l’status
quo; és molt difícil mantenir l’status quo de totes les comunitats
autònomes sense fer una aportació suplementària per millorar
aquelles que estaven més maltractades, i evidentment el model
havia d’intentar acabar amb les desigualtats flagrants que
existien, que s’havien donat i que estaven quantificades i ben
comprovades. A més que, com vostè també deia, no es complia

la clàusula prevista en el sistema reformat per fer l’actualització,
i d’això també, Sr. Fiol, és perfectament conscient perquè ho ha
repetit diverses vegades, ja que ho va patir quan va ser conseller
d’Educació.

Dit això, també és cert, Sr. President, que Unió Mallorquina
li ha plantejat un debat més ample i un debat més profund. Des
de 1999 a 2007 les Illes Balears han perdut quatre posicions en
el rànquing de comunitats autònomes en renta per càpita, del 99
al 2007 quatre posicions. Lògicament seria ingenu no veure una
certa relació amb el mal finançament en aquesta pèrdua de
posició en el rànquing de comunitats autònomes i en la nostra
capacitat de renta. El que ens demanam des d’Unió Mallorquina
és si amb el nou model o amb el model reformat, com li
vulguem dir, resoldrem definitivament aquesta situació.
Lògicament vostè ja em contesta que no, avançam, però
evidentment Unió Mallorquina ha de constatar, quan fa el
posicionament polític sobre aquesta situació, que no és la
solució definitiva i que el dèficit fiscal pot haver minvat, es pot
haver atenuat, però continuarem amb unes xifres que segur que
el conseller coneix perfectament, no sé si el 12% del PIB, 13%
del PIB, evidentment molt per damunt del sistema federal, que
jo li anomenava abans, d’Alemanya que tenen un topall màxim
d’un 4%. 

Consideram que aquesta qüestió és molt important, perquè,
Sr. President, nosaltres tenim un pacte de govern que, per
exemple, diu que hi ha un compromís polític que nosaltres
voldríem assolir, però que és molt difícil assolir-lo, de dedicar
un 6% del nostre PIB a temes d’educació. Això que seria un
desig polític, que segur que compartim perquè el tenim firmat,
evidentment està en funció de la nostra capacitat financera. I tot
i que haguem avançat i tot i que haguem millorat difícilment
arribarem a tenir disponibilitat de dedicar el 6% del PIB a
educació.

Per tant, tot i reconèixer i haver-li donat tot el nostre suport
en aquesta negociació i a l’acord assolit, hem de constatar
reiteradament que no se soluciona definitivament, que som molt
enfora d’una situació mínimament ideal i que el dèficit fiscal
que patim anualment i que continuarem patint amb aquest
sistema reformat, i amb el dèficit històric que duim arrossegant,
a part de totes les altres qüestions que li he enumerat en la meva
primera intervenció, lògicament ens resten capacitat de resposta
a les necessitats dels ciutadans i al repte de reactivació
econòmica que tenim en aquest moment de crisi. Per tant, el
nostre desig seria, com deia vostè abans, que això fos una
primera etapa, que fos un inici d’una història que realment ens
dugués a tenir els recursos disponibles necessaris per enfortir i
donar una empenta al nostre creixement econòmic i, per tant,
que hi hagi més benestar i més qualitat de vida a les Illes
Balears.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, avui finalment sí que hi ha
hagut una defensa del model anterior, a part, en aquest cas, del
portaveu del Partit Popular, i jo crec, i vostè crec que ho ha
encertat, Sr. President, el model anterior era com el banc aquest
del “si no fos” de Cort, aquells senyors que si no fos per
l’artrosi, si no fos pel sucre, si no fos perquè no s’actualitzava
la població, si no fos pel fons de suficiència, ..., efectivament,
si no fos per tot això; un fons de suficiència que vull recordar
que l’any passat va significar 240 milions d’euros que se’n
varen anar d’aquí cap a Madrid. 

Per cert, i avui s’hi ha fet referència en diverses ocasions, en
el Parlament de les Illes Balears havíem aprovat exigir, com a
mínim, la mitjana, efectivament, però també havíem aprovat que
no s’incloguessin les Illes Balears dins el fons de suficiència,
cosa que hem aconseguit a mitges, diria jo. En aquest model
actual, això s’ha de reconèixer, ho he dit en la primera
intervenció, la població s’actualitzarà per començar ja passant
de la població del 99 a la del 2007 i sota el fons de suficiència,
a més, hi ha aquesta clàusula, a la qual s’ha fet referència, que
es tendrà en compte el fons de competitivitat i el fons de
suficiència si no arribam a la mitjana. Aquest “es tendrà en
compte” que és aquí on he dit, realment ens assegura, aquest “es
tendrà en compte”, ser a la mitjana?

La veritat és que les Illes Balears han anat baixant la renta
per càpita disponible i veient l’actual model, el mateix model
que actualment diu que l’status quo s’ha de mantenir, com a
mínim, s’ha de garantir a totes les comunitats autònomes, em fa
pensar que comunitats autònomes que tenen una renda superior
a les Illes Balears, que ja tenen una renda superior a les Illes
Balears perquè hem perdut posicions, continuaran estant per
damunt de nosaltres en el finançament i en canvi crec, per tant,
que serà difícil que els recursos que nosaltres tenim ens
permetin avançar en aquestes posicions. Aquesta és la qüestió
que jo deix damunt la taula.

Sobretot el que em preocupa no és tant només la comparació
amb les altres comunitats autònomes, que sí que ens ha de
preocupar lògicament, sinó si els recursos que rebrem serviran
per -i per això jo deia en la primera intervenció que fins que no
tenguem el concert econòmic sempre estarem pendents
d’aquestes negociacions i mai no acabarem de resoldre el
problema-, serviran, per tant, per millorar definitivament els
problemes que tenim a les Illes Balears, per tenir l’educació, la
sanitat exactament al nivell que la resta de comunitats
autònomes -recordem que som de les darreres comunitats
autònomes en educació i en sanitat amb el finançament per
càpita- o la competitivitat de les nostres economies. Altres
comunitats autònomes fan actualment apostes valentes en
determinats sectors econòmics, i a nosaltres els nostres migrats
recursos no ens permeten gaires alegries. Per exemple, les
comunitats autònomes que actualment potencien els seus
aeroports i el sector aeronàutic; en canvi les Balears no podem
oferir gairebé res a aquesta indústria, tampoc no tenim l’ajuda
d’AENA; hem de veure, per tant, com companyies aèries i

determinades instalAlacions aèries se’n van a altres indrets
competidors perquè nosaltres no tenim els recursos per apostar
clarament per aquestes qüestions. Això és el que jo deman,
realment s’arreglarà?, arribarem al 6% del PIB en educació,
com es comentava ara fa un moment? En definitiva, aquestes
qüestions les veurem en el pròxim pressupost de la comunitat
autònoma, i és aquí on jo dic realment si acabam d’arreglar o no
acabam d’arreglar aquestes qüestions. 

També convé fer un poquet d’història. L’Estatut
d’Autonomia que tenim va sortir d’aquí, d’aquesta cambra, amb
una quantitat, els 3.000 milions, en concepte de deute històric,
no en concepte d’inversions pressupostàries, en concepte de
deute històric. Es reconeixia, per tant, que hi havia un deute
històric, però a Madrid això no es va acceptar, no es va acceptar.
No es va acceptar no només la quantitat sinó el concepte de
deute històric. Per tant, és una qüestió que anam arrossegant. El
concert econòmic, que ara sembla que també és una qüestió que
deim per primera vegada aquí, vull recordar que una proposta de
l’Estatut d’Autonomia del 91 va sortir d’aquí preveient el
concert econòmic, com a l’anterior ocasió quan va arribar a
Madrid no va passar el primer tall. 

Per tant, crec que és important l’acord que hem aconseguit
perquè millora clarament les xifres, amb això insistesc a donar
l’enhorabona a l’equip negociador, si ens situa finalment a la
mitjana efectivament haurem fet una gran passa perquè veníem
de molt enrera, i aquí és on ve la qüestió, que també s’ha fet
referència, on hem de destinar aquests recursos addicionals.
Evidentment, polítiques socials, fer front a la crisi econòmica,
arreglar el deute amb els consells insulars, crec que és una
qüestió que tenim pendent el finançament dels consells insulars
i hi hem de fer front, i com a futur repte el règim especial i
especial, vull recordar que l’actual que està en vigor no s’aplica,
això el primer de tot, i veure si incorporarà, per exemple,
mesures fiscals, cosa que a l’anterior REB no es va acceptar.

En definitiva, hem de plantejar que hi ha d’haver un canvi
important en la manera de veure les coses dels dos grans partits,
el PP i el PSOE. Si els partits aquí, quan governen a l’Estat,
simplement es barallen per defensar la gestió de la seva central,
fins i tot perjudicant les Illes Balears, la veritat és que serà
difícil acabar amb aquest sucursalisme polític que patim les Illes
Balears. Ara, si els diputats que tenim a Madrid vetllen pels
nostres interessos, en comptes dels interessos del partit, crec que
en el futur aquesta situació podrà canviar.

Moltes gràcies.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 69 / 28 de juliol del 2009 3119

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Diéguez té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados.
Utilizaré este turno de réplica que prácticamente no pensaba
utilizar porque no pensaba replicar al Sr. Presidente, pero sí
creo que es importante dejar claras una serie de cosas, por lo
que he ido oyendo, especialmente en este último momento.

Miren, por mi gusto por las cosas de la historia, quisiera
contar una brevísima historia de lo que ha sido un poco nuestro
estado de las autonomías, muy fugazmente porque el trámite no
da para mucho más. Miren, en España la solución al problema
nacional o a la vertebración de los regionalismos, como se ha
dicho en otros momentos, comenzó con la Primera República,
con la constitución de la Primera República cuando se reconocía
la existencia de las naciones, la España federal, etc., que derivó
en una serie de nacionalismos mal entendidos y llegó a
extremos del llamado cantonalismo. ¿Por qué fracasó? No voy
a dar ningún argumento, solamente leeré, bueno, no leeré,
recordaré lo que fue el Manifiesto de la nación Jumillana, de la
nación de Jumilla, un precioso pueblo de la provincia de Murcia
en la cual la nación Jumillana dijo lo siguiente más o menos: “la
nación Jumillana desea vivir en paz con todas las naciones
vecinas y especialmente con la nación de Murcia. Pero si la
nación de Murcia desconoce la autonomía de Jumilla y traspasa
sus fronteras, la nación Jumillana se defenderá como los héroes
del 2 de mayo. Y en esa justa demanda triunfará y en su
desquite llegará hasta la ciudad de Murcia y no dejará piedra
sobre piedra”. No hace falta que diga nada más para explicar
por qué fracasó aquel intento de vertebración de España a través
de un sistema que acabo siendo cantonalista más que otra cosa.

Ese fracaso nos llevó a un estado unitario que solamente en
la Segunda República vivió un momento de cierto cambio. En
la Segunda República básicamente creo que hay dos modelos el
estado que se quiere hacer para solucionar el problema nacional:
el modelo de Azaña que partía de considerar que España era un
estado unitario en el que se permitían las autonomías de algunas
regiones o zonas de España; y el modelo de Ortega que decía
que había que regionalizar España, o sea, no a partir de España
unitaria y autorizar las autonomías, sino regionalizar España y
convertir España en un estado regional o autonómico. En la
Segunda República triunfó el modelo de Azaña que finalmente
por las circunstancias históricas que todo el mundo sabe
tampoco se llevó adelante. Y en la Constitución de 1978 por fin
triunfó el sistema previsto por Ortega. En esa Constitución del
78 los socialistas, construyendo el estado de las autonomías,
estábamos solos, entre otras cosas porque el Partido Popular se
levantó y se fue cuando hablábamos del título VIII del estado de
las autonomías. Quiero decir que los socialistas construimos
solos el sistema de autonomía sobre el que se basa el Estado
español, con la ayuda de Unión de Centro Democrático y de
otros partidos, creo que no hay ningún otro partido que esté aquí
en estos momentos que estuviera entonces ni tan siquiera
fundado, sí hay el antecedente Alianza Popular del Partido
Popular, pero no estaban presentes.

Bien, después de ese momento en que se crea el estado
autonómico, el siguiente momento importante para nuestro
estatuto de autonomía viene con la reforma de los estatutos de
autonomía que se llevó a cabo en la anterior legislatura. La
reforma de los estatutos de autonomía la llevaron a cabo los
socialistas, bajo el grito del Partido Popular de “España se
rompe”. Todo el mundo recordará que incluso se recogían
firmas desde las consellerias para predicar el “España se
rompe”. 

(Remor de veus)

Pues bien, el siguiente paso importante para la construcción
del estado autonómico es esta reforma del sistema de
financiación. Y esta reforma del sistema de financiación se lleva
a cabo gracias a un gobierno socialista, pese a la oposición a
nivel central del Partido Popular. Es decir, que desde la
Constitución, la reforma de los estatutos, la reforma del sistema
de financiación quien ha liderado todos estos procesos ha sido
siempre el Partido Socialista. Quiere ello decir que el estado de
las autonomías y la vertebración nacional de España a través de
los distintos estatutos de autonomía, son obra en la que siempre
han estado los socialistas a nivel de estado. Y por esto debemos
de estar orgullosos y dentro de unos años habrá una reforma del
actual sistema de financiación, probablemente, y es muy
importante que también estemos los socialistas allí porque
somos los que garantizamos la pervivencia del estado
autonómico tal como lo entendemos, sin restricciones, sin poner
comunidades autónomas por debajo de donde deben de estar, a
21 puntos de la media, y es especialmente bueno para las Islas
Baleares que los socialistas estemos en el gobierno del Estado.
Y es especialmente bueno porque eso demuestra, porque eso
hace que especialmente la comunidad autónoma de las Islas
Baleares esté donde le toca estar.

(Continua la remor de veus)

Por todo esto, Sr. Antich, desde un concepto del estado
autonómico en el cual la autonomía es el límite de la unidad, y
la unidad es el límite de la autonomía, tiene todo nuestro apoyo
para que en el proceso que viene a partir de ahora, que va a ser
un proceso tan difícil como el que hemos tenido en este
momento, logre para las Islas Baleares abandonar esa época que
tantos perjuicios nos ha producido con el anterior sistema de
financiación.

Nada más, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments i aldarull a la sala) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Per part del Grup Parlamentari
Popular el Sr. Fiol té la paraula.
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EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.  Sr.
President, tornar a escriure la història a la mida d’un mateix
continua sent un vici nacional incurable i que en aquesta cambra
reiteradament hem de veure i patir. Però bé, passem al que ens
interessa que és donar compte de les respostes i explicacions
que el president ha donat, algunes interessants i satisfactòries,
algunes m’han causat encara més dubtes dels que tenia al
principi.

El primer de tot que vull dir és que jo no he defensat
l’anterior model, ni he dit que l’anterior model fos magnífic, ni
he dit res de tot això. M’he limitat a suggerir una projecció, i
estic segur que no som l’únic que l’ha feta, algú més l’haurà feta
i no ho voldrà dir, de dir què passaria si haguéssim actualitzat
la població i haguéssim repartit aquests mateixos recursos?
Això és una simple i innocent operació matemàtica que no tenia
més transcendència i que veig que ha tengut un impacte
inesperat perquè ha molestat. No era el meu ànim molestar, era
simplement fer un comentari que després ens ha duit a la
LOFCA i a la interpretació que ha fet el president del
funcionament de l’evolució de la LOFCA. Però això és un tema
que sobrepassa el debat d’avui i el temps molt clarament.

Respecte del fons de suficiència. Bé, el fons de suficiència
no està pensat perquè ens tornin doblers si no arribam a la
mitjana, això no és així; és a dir, aquí confonem allò que
aconseguim a través d’un mecanisme amb la funció d’un
determinat mecanisme, i hi ha una certa contradicció. De totes
formes vostè ha citat una veu autoritzada, Gerardo Camps,
conseller d’Economia de la Generalitat Valenciana, si la
viabilitat del model passa perquè el Sr. Gerardo Camps sigui el
ministre d’Economia que ha de dir que està d’acord amb aquest
sistema, endavant, a mi ja em va bé, serà bona senyal i serà
senyal que a Madrid hi ha un govern del Partit Popular, la qual
cosa m’alegraria molt. Bromes a part, està molt bé i és una
opinió que agraesc que es posi damunt la taula, però també hi ha
opinions contràries, és un tema dubtós. Aquí el que es
plantejava era si d’alguna manera era possible arribar a la
mitjana..., la pregunta era un poc aquesta, si es podia haver
introduït qualque mecanisme per arribar a la mitjana sense que
fos una cosa tan sofisticada i sotmesa a l’opinió de tanta gent,
perquè n’hi ha que arriben a la mitjana i no hi estaven;
Catalunya arriba a la mitjana sense cap sistema que algú hagi
d’opinar o interpretar, hi arriba directament. Bé, idò la pregunta
anava en aquesta direcció, no en la interpretació del fons de
suficiència. Si es pot contestar bé i si no, no passa res.

I sobre el tema de Catalunya, clar, es diu, es defensa que
Catalunya podia actualitzar el deute històric perquè ho diu
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Aquest ha estat
l’argument, ho diu l’Estatut i per tant, se’ls havia de reconèixer.
Bé, president, també l’Estatut parla de la població flotant i no
han deixat participar la població flotant amb el compte de la
població, i l’argument és exactament el mateix, ho diu l’Estatut
d’Autonomia. Per tant, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya és
més important que l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
Aquesta és l’única conclusió a què jo puc arribar després
d’escoltar això.

Ha dit diverses vegades a les seves intervencions, i això a mi
no em queda clar i li deman si ho pot aclarir un poc, que el fons
de competitivitat té per objectiu que les comunitats més
dinàmiques, més actives i que generen més riquesa tenguin una
millora a través d’aquest fons. Jo he sentit algunes veus que han
dit que..., com que això a més encara s’ha de regular i no està
desenvolupat, hi ha la sospita que el fons de competitivitat
perjudiqui aquelles comunitats que han reduït imposts o que han
eliminat determinats imposts. Això s’ha dit, jo ho he sentit
diverses vegades, ho he sentit en veus autoritzades que diuen,
no, això quan es faci el reglament es demostrarà que, com que
els socialistes estaven en contra..., en fi, és un petit
reduccionisme però aquesta és la idea perquè s’entengui, com
que s’estava en contra que es reduís l’impost de successions o
el tipus sobre l’impost de successions, el que farà el
desenvolupament del fons de competitivitat és castigar aquelles
comunitats que han limitat aquests imposts. Ens interessaria
saber-ho perquè aquesta precisament és una comunitat on
l’anterior govern va promoure que aquest parlament limitàs
aquest impost.

Després se’m suggereix el dubte, no sé si és possible
tècnicament, el Sr. Manera que és al seu costat li ho podrà
aclarir, per ventura, jo no ho sé, si el saldo fos zero del fons de
suficiència... no sé si és possible realment això, donada
l’evolució dels imposts que estam pendent d’ells, si el fons de
suficiència fos zero, llavors la nostra única possibilitat d’arribar
a la mitjana s’hauria esvaït, no existiria perquè si el fons és zero,
com detreurem d’aquest fons per arribar a la mitjana? És una
altra pregunta que també pos damunt la taula perquè vegi com
depenem d’una sèrie de coses que no queden clares.

Després una petita consideració sobre la posició del Partit
Popular, més enllà de diverses opinions que vostès puguin posar
damunt la taula i que moltes vegades són part d’una opinió,
titulars d’un conjunt d’una opinió i que es podrien matisar-se
d’una forma seriosa i avui no és el moment, però sí que li dic
que la posició dels consellers populars en el debat va ser
d’abstenció, no hi va haver un posicionament en contra explícit
del nou model, hi ha hagut veus i hi ha hagut opinions, però la
posició que és el que importa, la votació dia 4 de juliol o dia 14
de juliol, no me’n record exactament, en el Consell de Política
Fiscal va ser d’abstenció, per tant, no hi ha hagut un
posicionament oficialment en contra de la revisió del model.

I un petit apunt per acabar. El tema del Sr. Solbes no som jo
que ho diu, és el Sr. Ridau que ha explicat tota aquesta història
del Sr. Solbes, jo m’he limitat a transcriure una cosa que s’ha
publicat i explicat i que jo he llegit en els mitjans.

Però li faig tres o quatre preguntes -i acab, Sra. Presidenta-
que vostè no m’ha contestat a la primera intervenció i per
ventura ho voldrà fer a la segona. Hi ha un ancoratge que es
pugui denominar fons de suficiència dinàmic?, tenim una
garantia explícita que rebrem cada any almenys els mateixos
recursos que l’any anterior?, això segur que és així? Segona
qüestió, aquest sistema ens durà inevitablement i
inexcusablement a una pujada impositiva?, segona pregunta.
Tercera pregunta, el tema de la dependència, un dels temes del
qual m’ha generat més confusió la resposta que no la pregunta
quan jo l’he formulada. 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 69 / 28 de juliol del 2009 3121

 

En el tema de la dependència vostè ha contestat que està en
vigor el conveni de dependència bilateral entre la comunitat
autònoma de les Illes Balears i el Govern de l’Estat i que aquest
conveni continua plenament en vigor. Jo també donava per
descomptat que aquest conveni continuava en vigor, com a
mínim enguany, perquè em pareixia massa complicat
desmuntar-lo i llevar la qüestió de la dependència. Afinarem un
poc més la pregunta, quan venci el conveni bilateral sobre
dependència, hi haurà un nou conveni o la dependència s’ha
d’interpretar assumida dins el conjunt del sistema? Aquesta és
la pregunta un poc més perfeccionada perquè em pugui donar
una resposta més exacta i no quedi la confusió que hi ha dins
l’ambient que s’inclou la dependència i, per tant, hauríem de
descomptar aquests recursos que ja teníem de forma bilateral,
no és veritat?

I després un darrer dubte que no m’ha contestat. Li he fet
veure que l’evolució del sistema es basa en un creixement de la
recaptació de 3 punts anuals, li he mostrat una gràfica del
mateix Govern de les Illes Balears, que naturalment obeeix a la
projecció o als fets d’un trimestre, si no m’equivoc, d’enguany,
d’una baixa en la recaptació molt considerable, per desgràcia,
no voldria una altra cosa que no fos la millor recaptació perquè
això significaria que hi ha creixement, que la gent consumeix,
que la gent compra i que la gent té activitat econòmica, que té
rendes, que fa operacions i que, per tant, paga imposts. Per tant,
tant de bo que creixéssim! Però les perspectives de futur no són,
desgraciadament, bones, jo ignor les projeccions que el Sr.
Manera ja deu estar fent per als pressuposts de l’any 2010, però
les projeccions no crec que siguin a hores d’ara de creixement.
Digui’m una mica quin punt de vista té respecte que ja el
creixement que el sistema preveu no es produirà.

I naturalment insistesc dient que ... vostè m’invoca que si
podem fer alguna cosa per millorar la situació de les Illes
Balears, jo poc puc fer, en definitiva, però sí vull reiterar i
aprofitar l’ocasió per dir que nosaltres -cadascú podrà
interpretar el que vulgui- sempre hem intentat el millor per a les
Illes Balears i els millors recursos per a la nostra comunitat.
Amb aquest argument sempre estarem al seu costat, tengui-ho
ben clar.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. President, té la paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades. En principi dir al Sr. Melià que, efectivament, jo crec
que mai no es pot dir que una determinada reforma d’un sistema
de finançament resol tots els problemes de forma definitiva, a
més, jo a la primera contestació ja he dit clarament que en
alguns temes, que no s’arreglen a través de la modificació del
sistema de finançament, partíem històricament d’enrera. Ara sí
que és bo que la modificació del sistema de finançament ens
ajudi a avançar en la direcció correcta. Per tant, en aquest sentit
entenc que es tracta d’un canvi importantíssim respecte de la

situació en què ens trobàvem en aquells moments  sense
perjudici que s’haurà de fer de forma gradual o sense perjudici
del que em deia el Sr. Fiol ara, del creixement del 3%, que
aquest és un tema ara conjuntural i que, per tant, tota una
actuació estructural no es pot basar només en si tendrem un any
de crisi o no el tendrem. Jo vull pensar, i així ho deia als nostres
empresaris l’altre dia, que a partir del 2010 començarem a
remuntar, i amb aquesta idea feim fent feina tots. Però sí li vull
dir al Sr. Melià que a pesar de tot, creim, com també ell ha
valorat, que es tracta d’un canvi substancial en relació amb
aquests temes.

Quant al Sr. Barceló, m’ha parlat del tema del concert
econòmic, i jo ho entenc, però m’entendrà el Sr. Barceló que
aquest és un debat un poc difícil per arribar a un acord
multilateral amb la resta de regions de l’Estat espanyol. És
veritat, cosa que no votàrem des del Partit Socialista, no la
votàrem, perquè procuram ser coherents en les nostres
actuacions; altres forces polítiques sí que la votaren aquí a les
Illes Balears, no és el cas del Partit Socialista, tenc por que el
Partit Popular no la votàs, una proposta d’Estatut d’Autonomia
que es va enviar a Madrid demanant el concert econòmic i que
degué durar el temps de ..., bé, degué durar molt poc temps.
Igual que també és ver que nosaltres tampoc no ho hem votat
quan s’ha parlat de règim especial i fiscal, perquè sempre hem
entès que no hi entraven les Illes Balears, però també des
d’aquesta comunitat autònoma i amb el suport del Partit
Popular, també han partit propostes cap a Madrid de règim
especial i fiscal, que també han durat molt poc pel mateix Partit
Popular de Madrid i perquè hi havia unes diferències respecte
del que entenem que és la insularitat o el que són temes
ultraperifèrics. 

Nosaltres hem procurat ser coherents i d’acord amb aquesta
coherència, efectivament, s’han millorat dins aquesta legislatura
de forma molt important les inversions, record 190 milions
d’euros durant no sé quants d’anys de mitjana. En aquests
moments 400 milions d’euros, pactats amb un govern de Madrid
que jo crec que ha tengut una sensibilitat important en aquest
sentit amb les Illes Balears, sense perjudici que tot és millorable
i que efectivament, totes aquestes coses es poden millorar.

Per altra banda el gran acord en aquests moments és arribar
a la mitjana del finançament, ho tornaré dir, aquesta comunitat
autònoma no ha estat mai a la mitjana del finançament. És
veritat que durant molt de temps hem patit tot una sèrie de
situacions que ens han creat moltes dificultats, per tant, jo hi he
d’estar totalment d’acord, però sí que és ver que en aquests
moments aquest nou sistema ens posa a un lloc on la comunitat
autònoma no hi havia estat mai. Ha estat amb un govern
d’Espanya socialista que hem pogut arribar a un acord amb ell
en relació amb aquest tema.
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Bé, jo no sé si el Sr. Gerardo Camps serà ministre o no, jo
futuribles no en vull fer, però sí que és ver -i li he de dir- que en
el Consell de Política Fiscal i Financera, el Sr. Gerardo Camps
que és conseller d’Economia de la Generalitat Valenciana, va
fer una intervenció dient el que li he dit, que veia que havien
solucionat la problemàtica que tenien les Illes Balears i ell se
n’alegrava, i nosaltres li ho vàrem agrair, perquè a més amb el
Sr. Camps, igual que amb el Sr. Castells i altres consellers
d’Economia, el nostre conseller d’Economia ha tengut ocasió
durant tot aquest procés de fer-hi feina perquè molts d’ells
tenien unes circumstàncies molt semblants i, per tant, en la
modificació del sistema ens convenia en certs temes defensar les
mateixes postures.

Jo no m’enfad per la projecció de la població, Sr. Fiol, no ho
entengui així. De vegades un s’expressa amb més força i sembla
que s’enfada, no m’enfad gens ni una mica. L’únic que he dit és
que era impossible aplicar-ho. Per tant, ja podem fer la
projecció, si feim la projecció de l’actual sistema, un poc el que
deia el Sr. Barceló, “si no fos” per la clàusula de modulació, “si
no fos” per la clàusula que impedeix que s’actualitzi la població,
si no fos per aquestes dues coses segurament seria molt bo. Però
clar, és que l’actual sistema no es pot mirar sense aquestes dues
coses, perquè l’actual sistema, efectivament, tenia una clàusula
de modulació que impedia que la comunitat autònoma pogués
augmentar el finançament i ens duia a engreixar any rere any el
fons de suficiència, fins arribar a aportar 240 milions d’euros.
Per tant, no m’enfad, l’únic que dic és que els sistemes de
finançament s’han d’analitzar conjuntament i no només part per
part. També es pot fer, i això no ha de fer enfadar ningú i en
això coincidesc amb vostè, però no té molt de sentit.

De totes formes vostè em parla que a Catalunya s’ha tengut
en compte el deute històric, igual que a nosaltres se’ns ha tengut
en compte la clàusula de les inversions estatutàries, igual que
supòs que se’ns tendrà en compte el règim especial quan ens
posem a negociar. A ells els han tengut en compte el tema del
deute històric. Interpretar població flotant o no població flotant,
home, vostè coincidirà amb mi que és un poquet més
complicadet, un poquet més complex aquest debat que
simplement interpretar una clàusula concreta que figura a un
determinat estatut d’autonomia; a nosaltres ens figurava una
determinada disposició addicional que deia que les inversions
havien de millorar a les Illes Balears amb una determinada
fórmula, i s’ha aplicat. Ara, discutir població real, població
flotant en el sistema de finançament és un tema com a mínim un
poquet més complicat.

Quant al fons de competitivitat, s’ha creat precisament
perquè aquelles comunitats autònomes més emprenedores que
tenguin dificultats per millorar el finançament, per arribar a
mitjanes, etc., puguin emprar el fons de competitivitat. Per això
el fons de competitivitat i el fons de suficiència en aquest cas
són uns aliats, i així ho diu la clàusula específica per a les Illes
Balears, a l’hora que la nostra comunitat arribi a la mitjana; i -
repetesc- això no és una part externa del model, això és una part
del model. Per tant, és model a aplicar, no és que només
apliquem els indicadors, els fons també els aplicam com a
model, també formen part d’aquest model. Per tant, no és que
uns directament a través dels indicadors arribin a la mitjana i els
altres hagin d’emprar per arribar a la mitjana el fons i sembli
que sortim del model. No se surt del model, tot és el model.
Coincidirà vostè amb mi també que la situació de Catalunya per

arribar a la mitjana era un poquet més fàcil a través dels
indicadors que la nostra, perquè li record que Catalunya devia
estar a 2 punts de la mitjana, i nosaltres estàvem a 21 punts de
la mitjana, si no 2, 6, no ho sé, però hi havia una diferència
extraordinària. Per tant que tu a través d’indicadors facis arribar
Catalunya a la mitjana o un poc per damunt la mitjana, vol dir
que tal vegada el recorregut és de 5 o 6 punts, quan nosaltres
n’havíem d’eixugar 21 a través dels indicadors. Aquesta era la
dificultat que tenien les Balears a l’hora d’afrontar el model de
finançament, perquè els indicadors la posassin en el punt allà on
l’havien de posar, perquè es tractava d’eixugar 21 punts, no 5 o
6 punt com a Catalunya, 21 punts. Aquesta era la greu dificultat.
Per tant, no és exactament el mateix, i jo crec que vostè ho
entén.

En definitiva, no me vull allargar més. Vull fer una darrera
valoració molt important, a part que Balears surti millor, és una
valoració que el nou sistema de finançament, des del nostre punt
de vista, per primera vegada, fa que es parli de comunitats mal
finançades i ben finançades i fugir del famós debat de
comunitats riques i comunitats pobres, sinó de comunitats mal
finançades i ben finançades. Amb una idea, a pesar que encara
-com s’ha dit i jo ho reconec- hi ha moltes diferències, però per
primer cop es comencen a posar mesures perquè aquelles
comunitats que estaven mal finançades tenguin un camí per
millorar aquest finançament. 

Per tant, estam canviant absolutament la manera com es feia,
per ventura no tan ràpidament com uns voldrien, per ventura no
amb tota la distància que s’hauria d’haver recorregut, però sí
que és veritat que per primera vegada la convergència no és
només per a aquells que tenen poca renda, la convergència és
també per als que estan mal finançats. Per tant, en aquest sentit
es tracta d’un pas molt important. És allò que les comunitats que
han creat riquesa, tenen tot el dret del món a continuar creixent
i a continuar creant riquesa i és allò que les comunitats que
creen molta riquesa no poden tenir uns serveis bàsics per sota
d’altres comunitats que no en creen i que rebien a través de fons
de suficiència i a través de fons de solidaritat tota una sèrie de
doblers que moltes vegades les posaven per damunt de les
comunitats que aportaven. Per tant, se cerca una convergència
en tot aquest sentit.

És molt important que es garanteixi en un 80% del sistema
l’estat del benestar, aquells serveis bàsics dels ciutadans:
educació, sanitat, serveis socials, dependència. I és molt
important, no puc deixar de dir-ho, que s’hagi tengut en compte
de forma totalment especial la situació de les Illes Balears. De
totes formes, Sr. Fiol, nosaltres ens mantendrem ben vigilants
durant tota la tramitació de la llei i fins a la comissió mixta. I
repetesc, tota l’ajuda que vengui de la seva banda, benvinguda
serà.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Antich. 

Acabat el debat i no havent-hi més temes a tractar, s’aixeca
la sessió. Els desitj que passin un molt bon estiu.
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