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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d’avui, en primer lloc els demanaria si
es produeixen substitucions.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, Sr. President, Antoni Camps substitueix José María
Camps.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Maria José Bauzá sustituye a Cati Palau.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

1) Compareixença RGE núm. 3757/12, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del Sr. Conseller
d'Administracions Públiques, per tal d'informar sobre el
finançament dels consells insulars.

2) Compareixença RGE núm. 6733/12, acordada per la
Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, en sessió
de dia 24 d'octubre del 2012, del Sr. Vicepresident
Econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, per tal
d’informar sobre el nou model de finançament definitiu
dels consells insulars.

L’ordre del dia d’avui consisteix en les compareixences
següents, RGE núm. 3757/12, del conseller d’Administracions
Públiques, solAlicitada per quatre diputats membres de la
Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup
Parlamentari Socialista, per tal d’informar sobre el finançament
dels consells insulars, i RGE núm. 6733/12, del vicepresident
Econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, en
compliment de l’acord adoptat per la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals de dia 24 d’octubre de 2012, per tal
d’informar sobre el nou model de finançament definitiu dels
consells insulars.

Assisteix el Sr. Josep Ignasi Aguiló i Fuster, vicepresident
Econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, acompanyat
pel Sr. Francisco Calafell, cap de gabinet, i el Sr. Antoni Costa,
director general de Pressuposts i Finançament. 

Les dues compareixences seran realitzades, en tractar-se de
la mateixa temàtica, en una sola intervenció per part del
vicepresident, tal i com han acordat tots els grups parlamentaris.

Per tant, té la paraula el Sr. Vicepresident per tal de fer
l’exposició oral sense limitació de temps.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, senyors
diputats, seré molt breu, intentaré ser el més breu possible per
deixar molts de temes per al debat que crec que serà més
interessant.

En primer lloc, s’ha de dir que els consells insulars formen
part de l’entramat estatutari -i per tant constitucional- de
l’organització de la comunitat autònoma des del seu inici, des
que aquesta es va constituir, l’any que ve farà 30 anys.

A partir d’aquí els consells insulars tenen una primera forma
de finançar-se, a través de la Llei 2/2002, de finançament dels
consells, que feia referència a les competències anteriors a l’any
2001. Un finançament que tenia a més a més dos elements que
quedaven fora, era un finançament per a la despesa general, però
tenia dos elements que quedaven fora, que eren els serveis
socials i les carreteres. 

Tot això feia preveure que hi havia d’haver una revisió en
matèria de finançament dels consells que havia de venir al cap
de cinc anys, l’any 2007 i que a l’any 2007 no es va produir,
quan s’havien de posar en marxa aquests nous mecanismes.

El mateix any 2007 es produeix la reforma de l’Estatut
d’Autonomia, que fa un canvi substancial en matèria de
competències de consells insulars i això aconsellava des del
primer moment i pel mateix mandat de l’Estatut fer una
normativa de finançament més adequada, que pogués tenir una
visió més integral, que pogués tenir una visió més completa
perquè els consells poguessin dur la seva tasca, poguessin fer la
seva tasca d’una manera més clara i menys sotmesa als vaivens
de la vida política.

Això no es va produir, i a partir de l’any 2008, no tan sols no
es produeix, sinó que es genera una -diria- pràctica
pressupostària, idò, més que discutible, que consisteix a tenir el
finançament dels consells, ja amb competències reconegudes al
nou estatut i en molts casos transferides, una pràctica que va
consistir a muntar un sistema de bestretes, un sistema que a més
a més del finançament ordinari, a més a més del finançament
que venia d’aquella llei de l’any 2002, i conseqüència d’aquesta
incapacitat de poder trobar un sistema ja definitiu, un sistema
permanent i un sistema que pogués donar aquesta seguretat per
al funcionament d’aquest entramat institucional, s’inicia aquest
procés de bestretes. Bestretes que consistien a avançar uns
doblers, d’un futur hipotètic, d’un futur model de finançament
hipotètic de forma extrapressupostària, de manera que es va
generar una pràctica realment dolenta, no té cap altra
qualificatiu, dolenta; perquè, per una banda el Govern avançava
uns doblers, que no figuraven en el seu pressupost, i que els
consells sí feien figurar en el seu pressupost, i es creava un
decalatge que al cap dels anys ha generat una quantia, un forat
de 152 milions d’euros -152 milions d’euros.
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Amb particularitats curioses també, perquè a l’any 2008, en
el repartiment d’aquestes bestretes sempre hi va quedar fora el
Consell de Formentera a conseqüència de la seva creació
posterior i de tenir un sistema diferent. Varen anar, aquestes
quantitats, a l’any 2008 dic, a Mallorca hi varen anar 25
milions, en forma de bestreta; a Menorca, 3 milions, i a Eivissa,
3 milions.

L’any 2009, aquestes es varen incrementar per a Mallorca a
37,5 milions d’euros, mentre que varen continuar essent
constants per a Eivissa i Formentera, però amb la peculiaritat
que la de Mallorca no es va fer efectiva, l’any 2009, 37,5
milions, no es varen fer efectius.

L’any 2010 es tornen a repetir aquestes quanties de l’any
2009 que, repetesc, són 37,5, ara sí s’incrementa la d’Eivissa,
4,5 i també a Menorca, 4,5, però no se’n fa efectiva cap ni una.
L’embolic que arribam a tenir és bastant considerable.

L’any 2011 no hi ha pressuposts, per tant, no hi ha bestretes,
no hi ha res, comencen les dificultats per continuar actuant,
també amb la particularitat que determinades partides que
anaven a carreteres queden suprimides de forma unilateral pel
Govern de la comunitat autònoma.

L’any 2012, el nou govern torna repetir en matèria de
bestretes i intenta que siguin les darreres, és evident que fer una
reducció tan dràstica d’aquella situació, una reconducció tan
dràstica no era possible, per tant, es reconeixen, però amb el
condicionant que sigui el darrer any i anuncia de forma clara
que això és una pràctica irregular, que és una pràctica que no
condueix a un sistema estable, que no condueix a una situació
adequada i que per tant, havia de ser el darrer any en què això
es fes.

D’aquesta manera en el pressupost de l’any 2012 es
condiciona a arribar a un acord en matèria de finançament, en
matèria de finançament de consells, per poder començar a
funcionar l’any 2013. En concret, la idea bàsica era arribar a
aquest acord, tramitar la llei durant l’any 2013, els primers
mesos de l’any 2013, però que tengués efectes des de dia 1 de
gener de l’any 2013.

I aquí entram a la normativa que es proposa als consells i
que s’ha de tancar en el que queda d’any, en aquest mes, mes i
busques que ens queda d’any.

Amb la idea de continuar i agrupar d’alguna manera els tres
grans paquets de transferències que en aquest moment es fan als
consells insulars, ja ho hem dit, la Llei del 2002  preveia separat
serveis socials, carreteres i el finançament ordinari, englobar-ho
tot en un únic paquet, perquè entenem que els consells han de
tenir autonomia i la forma de tenir autonomia plena és que les
quantitats integrades no tenguin condicionalitats, sinó que
siguin administrades de forma sobirana pels diferents consells.

També tenim el tema de la no disminució dels recursos, la
idea bàsica és que les transferències que aniran adreçades als
consells no han de patir una reducció tal com marca l’Estatut
d’Autonomia, que marca un llindar cap a baix en matèria de
finançament de consells.

A partir d’aquí, es reconeixerà que les millores de
finançament de la comunitat autònoma, les hipotètiques millores
de finançament de la comunitat autònoma tendran també el
reflex en millores de finançament de consells, si hi ha un
increment de les partides que ingressa el Govern idò també, de
manera proporcional, es dedicarà als consells.

La novetat important és que es crearà un fons de
convergència, que es podria començar a dotar amb les partides
que ara eren antigues bestretes, ara són partides pressupostàries
i a partir d’aquí, el fons de competitivitat es podria crear, on es
tendran en compte tota una sèrie de variables objectives.

Els vull posar uns exemples a títol d’exemple del que es
parla en aquest moment. Un, podria ser població censada,
població ampliada que recolliria la població flotant no resident,
la població major de 65 anys, atès que una part important va
amb matèria de serveis socials; el nombre de persones amb
discapacitat, per la mateixa condició, i la superfície o nombre de
quilòmetres de carreteres de cadascun dels diferents consells.
Amb tot això, s’aniria dotant aquesta bossa i aquest fons s’aniria
repartint en funció d’aquestes variables que encara no estan
tancades, però que la idea és, ja dic, poder arribar a un acord
abans que acabi l’any.

Evidentment, el pressupost que ha de servir de pont és el
pressupost de l’any 2012, perdó 2013, i d’aquesta manera el
pressupost de l’any 2013 ja no contempla bestretes, bestreta és
aquella pràctica que pensam que s’havia de deixar de banda
d’una manera clara. I sí contempla aquestes aportacions
pressupostàries que serien les primeres que formarien part
d’aquest fons de convergència. D’aquesta manera pensam que
es dóna compliment a un mandat que és estatutari, un mandat
per tant de rang superior i és intentar tancar un dels problemes
permanents d’aquesta comunitat autònoma.

Dit això, també s’ha de fer referència a la situació de
tresoreria i de caixa des que va esclatar la crisi que du a una
relació amb els consells, diria una relació que s’ha de veure i
s’ha d’intentar enquadrar en la realitat que vivim.

S’ha de reconèixer que els consells insulars fan una tasca
importantíssima, tenen una sèrie de competències de primer
nivell, d’aquestes que són absolutament essencials per al
funcionament de l’Estat en general i de l’estat de benestar en
particular, i que aquesta tasca s’ha dut a terme en bones
condicions, amb bona administració, però que tampoc no ha
quedat indemne, també ha patit la crisi econòmica.

Aquí hi ha una reflexió a fer. La reflexió que s’ha de fer és
que les administracions públiques, com he explicat, no sé si en
aquesta comissió -perdonin-me- ho he explicat en repetides
ocasions, les administracions públiques, el sector públic creix
molt al llarg dels anys 2000, creix molt a conseqüència, entre
altres coses, de nodrir-se en part de la bombolla immobiliària.
L’activitat immobiliària genera uns ingressos extraordinaris en
forma d’imposts de transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats que fa que l’Estat creixi d’una manera
considerable. I quan esclata la crisi l’actuació dels governs
d’aquell moment, del Govern de finals del 2007, principis del
2008, govern d’esquerres, és afrontar la crisi amb un increment
de despesa.
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També vull recordar que el pressupost de la comunitat
autònoma de l’any 2008 creix un 15% -un 15%- respecte a l’any
2007, un 15%. Això és una dada a considerar, una vegada i una
altra, perquè, a més, l’any 2009 creix entorn d’un 7,5%. Un 15
i un 7,5, si sumam aquestes partides creix un 22,5%,
pràcticament una quarta part, es multiplica per 0,25 en dos anys.
Això fa que hi hagi una acceleració de la despesa enorme, quan
l’economia creixia entorn al 2 i busques, és a dir,... en fi també
és una política més que discutible.

A partir d’aquí comença aquesta reducció de la grandària de
l’Estat, aquest redimensionament de la grandària de l’Estat.
Hem de tenir en compte que en aquest redimensionament de la
grandària de l’Estat que es fa per a totes les administracions,
totes, que crec que es fa amb un grau de responsabilitat molt
elevat, hi ha una particularitat: mentre que les partides que el
mateix govern destina a les accions del mateix govern, les
partides destinades a consells no es redueixen, s’han mantingut
en el temps. Vull dir, hi ha les partides de la conselleria tal o de
la conselleria qual que es veuen reduïdes, les dels mateixos
consells no es veuen reduïdes, i això fa que hi ha hagi un
arrossegament de deute important. Un arrossegament de deute
important que creix, sobretot durant l’any 2011, creix de manera
considerable durant l’any 2011, fins a assolir una xifra entorn,
amb obligacions reconegudes, dels 270, 275 milions d’euros en
conjunt.

A partir d’aquí el que intenta el nou govern és estabilitzar
aquesta xifra amb obligacions reconegudes, en colAlaboració
activa per part dels consells i es manté al llarg de l’any 2012.

Crec que ara ens toca d’alguna manera posar una solució
definitiva, posar una solució a llarg termini als problemes que
suposa el repartiment de competències entre les distintes
administracions, en un exercici de responsabilitat per part de
tots, tenint en compte que..., jo crec que ha estat així, eh?, crec
que hi ha hagut un exercici de responsabilitat també per part
dels consells..., que hem d’encarar un futur que és de canvi, un
futur que, com en altres àmbits de l’administració pública,
també requereix un repensament de moltes coses, i a partir
d’aquí posar les bases del funcionament de l’arquitectura
institucional d’una manera més clara, més sòlida per als propers
anys.

Amb aquestes precisions donaria per acabada la meva
compareixença, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Procedeix ara la suspensió
de la sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els
grups parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes
o observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si
volen la suspensió de la sessió o si podem continuar.

Per formular preguntes o observacions tot seguit ara
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris de major a
menor, tret del grup a què pertany el president del Govern, el
qual intervindrà en darrer lloc, segons l’article 80 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears. El Sr. Vicepresident pot
contestar globalment totes les preguntes o observacions
formulades o bé contestar individualment després de la
intervenció de cada portaveu.

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Xico Tarrés, per un temps de deu minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Aguiló, en primer lloc
moltes gràcies, li vull agrair l’explicació. Crec que l’explicació
és prou correcta per al que necessitam i per al que volem
debatre, però jo és la primera vegada que venc aquí a parlar
d’aquest tema i em consta que va ser en el mes de febrer que ja
a la Comissió d’Economia, crec que ja es va tractar i es va
discutir aquest mateix tema i és clar, quan ho he mirat, he vist
que hi havia una sèrie d’acords o una sèrie de retrets de coses,
jo no pens fer cap retret a ningú, no? 

Pens que aquesta comunitat ha d’avançar i ha d’avançar en
el millor sentit possible, però també veig que és un tema que no
preocupa igual -i en això sempre tothom m’haurà de perdonar-
a la gent que és de Mallorca que a la gent que som de les illes
menors. 

De fet, aquí els portaveus..., n’hi ha un de Menorca, un
d’Eivissa que duim aquests temes i crec que per part del Partit
Popular, per les dues persones que veig davant, de Mallorca no
n’hi haurà cap. Vull dir que el sentiment aquest que reflecteix
l’Estatut d’Autonomia que els consells són les institucions
d’autogovern de cadascuna de les illes ha de ser un sentiment
molt real, que nosaltres l’entenem realment, quan dic això de
Mallorca, ho dic amb tot els respecte del món perquè sempre he
pensat que a Mallorca existeix més la confusió dins el ciutadà
entre què és el Govern i què és el consell. 

Per tant, vengui d’on vengui si em fan el que necessit ja està
bé, mentrestant les illes menors si necessitam qualque cosa
anam a plorar al consell, no li diguem que és culpa del Govern,
però ells diuen, sí, sí, però el Govern ets tu. No als consells
insulars, encara que el govern sigui del mateix color o sigui de
diferent color et diuen no, no, el Govern ets tu, arregla’m-ho i
apanya’t.

Per tant, amb aquesta adopció que hi ha hagut aquests
darrers anys de tenir més competències els consells doncs més
difícil es posa. Vostè ha fet aquí, ha comentat una sèrie de coses
que em preocupen, jo li diré què em preocupa: des de febrer que
vostès en varen parlar a aquesta comissió d’Economia doncs
varen dir que hi hauria un nou model de finançament al llarg de
2012. Ara, pel que entenc i pel que diu vostè, al llarg de 2012 no
serà, perquè he tengut la sensació que vostè no ens acabava de
confirmar quins eren els paràmetres amb els quals s’havia de
guiar. Ens n’ha dit alguns, l’extensió geogràfica, els quilòmetres
de carretera, la població, la població flotant i tal, i jo crec que és
això en el que m’hauria agradat que poguéssim participar-hi
tots, entre altres coses perquè crec que a nivell fiscal aquell lloc,
aquella illa que aporta més també ha de tenir un retorn més
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important. I ho dic així, aquelles illes que aporten més, que,
això, possiblement amb el temps vagi variant.

Però és que és preocupant la situació en la qual estam,
perquè si ara miréssim què aportam en imposts els ciutadans
d’aquesta comunitat vostè em diria: fotre, és que aquest país és
un poc injust, no?, perquè nosaltres hauríem de rebre més de
l’Estat del que rebem, aquesta comunitat! I és el discurs que
feim, però és el mateix discurs que es fa des dels consells
insulars, des de les illes, del que aportam al paquet, a la borsa
general que tots aportam a Madrid el que em retorna a mi, a
casa, a la meva illa és menys del que m’hauria de retornar.
Possiblement del que retorna a Balears encara estam en una
proporció molt inferior a allò que ens tocaria.

Què vull dir amb això per dir-ho clar? Que a les illes menors
es té la sensació que es queden més sous, més diners, més
doblers, més el que li vulguem dir, a Mallorca, al Govern, que
als consells; que es perden recursos econòmics de passos
d’administracions, allò que ha d’arribar a l’ajuntament que
passa per l’Estat, passa per la comunitat, passa pel consell,
arriba a l’ajuntament, home, al final és menys del que tots
esperam.

I clar, amb tot això hi ha una sèrie de coses que preocupen
en aquests moments, perquè vostè diu: el tema de les bestretes
el tenim resolt. Jo no ho sé, jo no entraré en si fa quatre, fa sis
anys o fa vint-i-vuit anys el sistema que s’emprava a una illa era
un partit o era un altre, ho feia millor o pitjor, per a vostès
nosaltres ho fèiem molt malament la legislatura passada i jo
sempre he dit que estava molt satisfet i molt orgullós de la feina
que s’havia feta. Vull dir, ja està, és una discussió que no té
sentit.

No es va fer aquest nou model de finançament al llarg de la
legislatura passada? No es va fer. S’ha fet en aquesta? De
moment, en aquest any, no s’ha fet. És en camí de fer-se? Vostè
em diu que sí, tant de bo es faci abans que no després. Però les
bestretes eren una solució i entenc... era una solució per als
consells, una solució econòmica. Què no és l’ideal?
Evidentment no, l’ideal és el que vostè ens diu, que figurin a un
pressupost i que els doblers que han d’arribar, arribin, això és
l’ideal. Però quan no tens res i dius, no, a través de bestretes
posarem tres o trenta-tres, fantàstic, posa’m-ho com vulguis,
però que arribin. El problema que vàrem tenir és que qualque
any possiblement no varen arribar i s’havien posat. 

Però ara, com estam? Ara s’han eliminat les bestretes per a
l’any que ve i vostè crec que m’ha donat a entendre o ens ha
donat a entendre que l’any que ve es posaven com a darrer any
per cercar una altra fórmula i tal. I entenc que el que havíem
mirat en els pressuposts que ens han donat havien de constar a
la secció 32, que d’aquí havien de sortir els doblers de cada un
dels consells, però ens trobam que la secció 32 té la mateixa
quantitat menys 1 milió que tenia l’any passat. Per tant, alguna
cosa ens falla o en algun lloc es deixarà d’aportar el que hi havia
en aquesta secció 32.

Voldria poder-li fer una sèrie de preguntes i no sé si després
li donarà temps a contestar-nos o no, però bé, amb les preguntes
que jo li faci crec que s’entendrà una miqueta la filosofia
general del que explicam. Jo la primera pregunta que havia de
fer quan parl amb el Govern és molt retòrica: realment el
Govern es creu els consells insulars, se’ls creu i creu amb els
consells insulars? Quan parlam d’un partit que jo de vegades
tenc dubtes que cregui amb les comunitats autònomes tal com
estan conformades en aquests moments. Si partim d’un partit on
les comunitats autònomes, posem entre cometes, si hi creu
massa o menys, doncs és lògic pensar que un govern conformat
per quatre illes i que té quatre consells, doncs bé, creu amb els
consells o no hi creu amb els consells? Perquè la disminució
pressupostària és tan escandalosa que alguns ens preguntam, jo
quan he de fer aquest discurs a Eivissa sempre dic, em fa por
que l’any que ve no existeixi el consell insular, perquè no tendrà
recursos per poder-se mantenir, perquè no podrà pagar el més
elemental, perquè veim que en dos anys la rebaixa que es fa en
inversions és d’un 30 i busques llarg, quasi un 40%.

Però aquesta rebaixa, vostè em diu: nosaltres hem de
mantenir aquests doblers. Per tant, les bestretes permeten
funcionar als consells. És que jo sempre em perd amb els duros,
els diners, els sous, podem dir-ho de qualsevol manera, han
d’arribar de la manera que vostè... d’acord, però és que els
consells avui viuen més dels convenis que no d’aquestes
bestretes, que no d’aquests duros. I què passa? Que els convenis
no es firmen perquè tenim problemes amb molts de convenis
que no s’han firmat en aquests moments.

Jo li diria, en la situació actual que es dóna, pensa vostè que
els consells poden sobreviure el 2013? Miri que és senzilla i li
faig, perquè m’agradarà que em digui que sí, que podran
sobreviure i llavors d’aquí un any, d’aquí un temps en tornarem
a parlar.

Pensa que han ajudat els consells insulars amb la decisió
d’eliminar la bestreta i altres convenis? Perquè jo partesc
d’aquesta premissa, que si pensa que eliminant, vostè ja m’ho
ha contestat abans, eliminant les bestretes els consells viuran,
diu, sí, viuran perquè els posarem en el pressupost ordinari.
Perfecte. Però eliminant els convenis, la part dels convenis que
s’han eliminat, podran viure?

Ens pot explicar per què han eliminat les transferències als
consells insulars en matèria de transport públic? Al Sr. Aguiló
li deia que si pensava que podien funcionar o podien tirar
endavant els consells eliminant la partida en matèria de
transport públic. A Eivissa ha quedat a zero aquesta partida.
Que a mi sempre em fa molta ràbia, jo no som anti res, però
quan escolt parlar aquí a Mallorca, en el debat ahir o els escolt
a vostès en comissions, no, és que per a transport a Mallorca
han quedat 58 milions d’euros i tal i qual, dic, carai, això està
molt bé, no? Però és que a Eivissa no tenim res, no en tenim cap
d’aquests 58. I Menorca tampoc i Formentera crec que tampoc
en aquests moments.
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Ens pot dir a quina part del pressupost figuren les partides
per a convenis com, per exemple, el de drogodependències i
altres d’acció social? Creim o, de moment, nosaltres no els
trobam i és un problema.

Ens pot dir què farà amb les residències d’Eivissa? L’altre
dia o ahir el president del Consell d’Eivissa va sortir dient que
rebrien els 5,5 milions que feien falta, com a mínim, per
funcionar. Jo em vull creure el president d’Eivissa i voldria que
això fos així, perquè és crucial i he tengut els meus pares a
residències fins que varen faltar, i dius, si aquestes residències
deixen d’existir, deixen de poder funcionar doncs haurem de
tenir molts de recursos econòmics per poder fer una vida com
feim ara, treballant homes i dones i fills i filles de la gent que es
fa major.

Ens pot explicar on es reflecteixen als nous pressuposts el
pagament del deute de més de 30 milions d’euros a Eivissa i
més de 250 milions a tots els consells? Que parl dels 42 milions
de deute que té el Consell de Menorca, crec que són 42, igual
són una mica més, i els 15 milions que té el Consell de
Formentera en aquests moments, que els llastren totalment. Jo
entenc que vostè em dirà, home, això no es pot pagar en un any,
és un deute que s’ha creat al llarg de molts d’anys, no parl de si
en aquest darrer any ha augmentat més o menys, m’és igual si
fa dotze anys n’hi hagués 1 de milió de deute del Govern, en fa
tres n’hi havia 15 i ara n’hi ha 30 o ara n’hi ha tres vegades més;
però jo he llegit que hi ha hagut declaracions on vostè mateix,
quan havia estat a Eivissa, assegurava al consell que cada any
es pagarien entorn dels 3 i 4 milions d’euros per anar liquidant
aquest deute. Ja ens pareixeria bé, però ens agradaria saber, que
ens digui, doncs es liquidarà en deu anys o en dotze o tenim
previst fer-ho en cinc. Si és en cinc millor que no en dotze.

Hi ha una pregunta que jo no sé si és fora de lloc, però
també ens interessa, perquè s’havia parlat a la campanya
electoral, que és si pensa que incrementar el cànon de
sanejament va en la línia del que havien promès durant la
campanya, de traspassar la competència de gestió de l’aigua als
consells insulars? I vostè em dirà: i ara per què em fa aquesta
pregunta de l’aigua? Doncs, molt senzill, perquè és una altra
que les illes menors quan sumam els cànons del que pagam
sumam 100, i el que ens retorna no arriba a 50. I en algunes illes
problemes amb les depurades en tenim molts i de mala imatge,
de males olors. Per tant, s’havia demanat, i crec que s’havia
demanat per part de tots els partits que el cànon de sanejament
quedàs a les pròpies illes perquè es pogués invertir directament
a cada una de les illes.

Segur que per a tot això vostè té explicacions o les ha de
cercar, si en aquest moment no me les pot donar pel que sigui,
jo tampoc no li posaré un punyal al pit.

Jo crec que tot això ho hem d’abordar de manera immediata,
que després acordem i diguem, mira, el nou model de
finançament ens torbarem tres anys o ens torbarem cinc anys,
però que ho sapiguem. Mentrestant, parlem-ne, i si volen que en
parlem tots millor, i si només en parlen vostès amb el seu
president hi tenen tot el dret, però nosaltres quan ens
n’assabentem haurem de tenir dret a posar la nostra pica i les
nostres aportacions. 

Jo crec que amb aquest nou model no hem de caure en errors
anteriors, i no vull dir que siguin errors el que es va fer fa dotze
anys perquè eren realitats diferents de les que vivim avui en dia;
si vostès em treuen que gastaven més els consells i que
malbaratàvem, jo no li diré que també hi havia governs seus, jo
li diré que els temps han canviat, abans s’havia d’invertir, abans
s’havien de fer poliesportius, s’havien de fer edificis, s’havien
de fer mil coses i ara ens hem adonat que ens hem equivocat,
que ens hem equivocat, que si haguéssim de tornar enrere
segurament no hi tornaríem quatre anys, hi tornaríem trenta
anys i faríem un model de comunitat diferent per arribar avui en
dia on estam. Per tant, que si tots hi posam una miqueta de sentit
comú ens entendrem.

Jo el que voldria és que féssim un nou model de finançament
que tengués en compte tots els paràmetres. El que acab de dir jo
aquí avui estic segur que hi haurà algú de Formentera o de
Menorca que em dirà, home, Xico, tu tires molt cap a ca teva,
granes molt cap a ca teva, però els altres també tenim dret a dir
la nostra. Doncs que tenguem un espai comú on tots la puguem
dir. Res més.

Moltes gràcies, de moment.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Nel Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Conseller. Jo
abans d’entrar en el detall dels criteris que poden o haurien de
regir el nou sistema de finançament volia fer dues prèvies, una,
respecte del pressupost de 2013 simplement expressar la
preocupació que del conjunt de transferències que fa el Govern
als consells insulars, si miram el resum de despeses del conjunt
de conselleries, del conjunt de transferències, aquestes
disminueixin un 18% respecte dels pressuposts del 2012. Mirant
el resum de despeses, així de clar, transferències fetes el 2012,
transferències fetes el 2013.

Després també la preocupació que la partida, la secció 32 del
finançament, ja s’ha dit, es redueix en 1milió, però que ara
l’articulat fa referència a aquesta secció quant a les bestretes,
que les inclou, les incorpora, les dóna per incorporades dins
aquella totalitat. Per tant, des dels consells insulars entenen que
el que està previst que rebran és substancialment menor.

És cert, i estic totalment d’acord, que el sistema de bestretes
no és un bon sistema, estarem absolutament d’acord, però cal
entendre quin era l’objectiu del sistema de bestretes, que era fer
uns avançaments als consells insulars en funció d’un nou model
que s’hauria d’haver ja tramitat i pactat. Uns avanços que volien
donar resposta a unes noves circumstàncies, entre aquestes
circumstàncies hi ha el nou sistema de finançament autonòmic;
la comunitat autònoma rep més recursos, els consells insulars no
són alguna cosa més de la comunitat autònoma sinó que són
comunitat autònoma i, per tant, s’havien també de beneficiar
d’aquest nou sistema de finançament autonòmic.
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I aquí és on m’interessa enganxar amb el segon previ i el
segon previ és simplement d’anàlisi de la situació, de punt de
partida per fer el debat del nou sistema de finançament. És cert
que la Llei 2/2002 preveia que el nou sistema de finançament
s’havia de revisar o el sistema de finançament s’havia de revisar
al cap de cinc anys; és cert que el període 2003-2007 no es va
preparar aquesta revisió; és cert que el període 2007-2011
tampoc no es va dur a terme aquesta revisió, i ens toca ara, és
cert. Mal fet, sense cap dubte, s’hauria d’haver fet abans,
s’hauria d’haver evitat tot el sistema reiterat en els pressuposts
de bestretes, però hem de partir del que tenim avui aquí i hem
d’intentar que el nou sistema de finançament sigui ajustat a la
nova realitat.

En aquest temps, fins ara el 2012 han passat moltes coses i
crec que són fonamentals per analitzar el nou sistema de
finançament: una, és el traspàs o transferència de noves
competències als consells insulars; l’altra és un nou Estatut
d’Autonomia que estableix competències pròpies, que estableix
capacitat reglamentària, iniciativa legislativa, que parla fins i tot
d’un dels principis que ha de regir les hisendes dels consells
insulars, que és la corresponsabilitat fiscal. Som, per tant,
comunitat autònoma. I em sorprèn que ahir, precisament en el
debat de política general de la comunitat autònoma, de la
comunitat autònoma, unes institucions que són comunitat
autònoma, com són els consells insulars, tenguessin tan poca
presència. I el tercer element, també fonamental que hem de
tenir en compte, és que el juliol de 2009 s’aprova un nou
sistema de finançament autonòmic que suposa un increment
dels ingressos de la comunitat autònoma. 

Un altre element a tenir en compte, fonamental per a aquest
nou sistema, els recursos dels consells insulars. Si realment els
consells insulars han de ser allò que diu l’Estatut, que són els
governs, les institucions a cada una de les Illes, el Govern a
cada una de les Illes, crec que hi ha unes xifres que no acaben
de quadrar amb aquesta voluntat de l’Estatut, i és que el 80%
dels recursos dels consells insulars provenen de transferències,
el 65 de corrents, el 16 de capitals, un 15% de tributs i un 5
d’ingressos financers, de transferències de l’Estat i de la
comunitat autònoma. El 50% dels ingressos totals dels consells
insulars, i sobretot ho dic del Consell Insular de Menorca, però
vull creure que més o menys les xifres no es fan enfora de la
resta, provenen de transferències corrents del Govern de les Illes
Balears. La dependència, per tant, dels consells insulars respecte
dels ingressos que provenen de la comunitat autònoma és
evident i també és evident que aquestes transferències es fan
avui en forma, diguem-li, de subvenció, aportació del Govern.

Un altre element important en la nova llei, la Llei de 2002
es va aprovar per unanimitat. Possiblement no és la llei que
hagués volgut cada un dels partits o dels grups parlamentaris
que en aquell moment eren representants a la Cambra, però va
ser una llei aprovada per unanimitat.

I el darrer element que m’agradaria posar també damunt la
taula és el poc pes que tenen avui dins la despesa pública balear.
El 67,1% correspon al Govern de les Illes Balears, el 24,3 als
municipis i el 8,6 als consells insulars. No era aquesta crec la
voluntat del legislador quan a l’Estatut parlava que els consells
insulars havien de ser els governs a cada una de les Illes i que
havien de ser institucions de la comunitat autònoma. 

També, abans d’entrar en més detall amb els principis que
poden regir aquest nou sistema, m’agradaria fer referència a
aquest principi d’autonomia financera. M’agradaria que
aclaríssim, amb detall, què és aquesta autonomia financera i
com es pensa traduir dins l’articulat d’una futura llei de
finançament definitiu dels consells insulars. Jo vull entendre que
és la capacitat de prendre decisions sobre quan, com i en què es
gasta i quan, com i en què es recapta. Està bé parlar
d’autonomia financera, però crec que no només podem parlar
d’autonomia amb la despesa, crec que també hauríem de parlar
d’autonomia amb els ingressos. I és que l’autonomia financera
jo crec que és un principi retòric si no es mou en un equilibri
entre l’equitat i la corresponsabilitat fiscal; si parlam només de
despesa doncs, d’acord, parlarem només que les aportacions
siguin incondicionades, però si parlam també dels ingressos,
haurem de posar damunt la taula quin és el pes en la recaptació
que tenen en aquests moments els consells insulars, que és
pràcticament inexistent.

Dit açò i a partir de l’exposició que ha fet el conseller i a
partir d’algunes peticions de documentació que hem pogut rebre
relacionades amb el sistema de finançament, voldria exposar
algunes qüestions de detall que m’agradaria que el conseller
acabés d’aclarir, si són tal com els expòs o no són així. 

El sistema que sembla que es proposa parteix d’una base
clara, ho ha dit el conseller i és l’exercici de 2012, que dóna per
bo. Nosaltres pensam que aquest exercici 2012 conté mancances
que si no es corregeixen, són mancances que es repetiran any
rere any, si agafam el 2012 com a base bona, com una base no
revisada. 

Nosaltres pensam que, en canvi, sí que és necessari corregir
la diferència entre els recursos i la nova distribució, segons el
nou model, que es faci a través d’un fons, encara que sigui el de
convergència, que serveixi per corregir les diferències
acumulades, derivades d’un finançament que ha estat
distorsionat. Pensam també que la base hauria de ser revisada
sobre una nova realitat i que són les competències que l’Estatut
atorga als consells insulars. Avui els consells insulars tenen
competències pròpies, no exercides algunes, però pròpies, que
formen part d’allò que l’Estatut li encomana a cada una
d’aquestes institucions i als consells insulars. Per tant, han de
servir, han de constar a la nova llei de finançament. No es poden
obviar dins aquest articulat.
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Cal insistir que aquest nou articulat no s’hauria de basar
només amb allò que havia estat fins ara, amb les transferències.
Ha de contemplar aquesta autonomia financera, aquesta
corresponsabilitat fiscal, principis estatutaris. Ha de contemplar
la recaptació. M’agradaria que també s’especificàs un dels
paràmetres que s’ha esmentat, que formarà part del sistema de
finançament, el factor de correcció de les diferències de cost
degudes a la insularitat, com es calcularà, quina és la traducció
concreta de com es corregirà el cost, la diferència de costs
deguts a la insularitat, perquè estarem d’acord amb aquesta
correcció, però crec que és important saber quina fórmula té
açò.

Un altre element que ens sembla correcte, bo és que els
consells insulars es puguin beneficiar dels increments que el
Govern pugui tenir durant els propers anys, provenguin
d’ingressos o provenguin de transferències de l’Estat. Ens
agradaria també aclarir açò, de quins ingressos parlam?, parlam
d’ingressos propis?, parlam dels ingressos que provenen de
l’Estat?, de quins ingressos parlam?

I abans d’entrar en algun aspecte més de detall, per no
allargar els aspectes més concrets, sí que m’agradaria també
aclarir que aquest nou sistema de finançament que sembla que
es tramitarà dins el 2013 i que tendrà efectes a partir de l’1 de
gener de 2013, sigui un sistema de finançament no només que
s’hagi aconseguit per unanimitat, com l’anterior, sinó també que
sigui acceptat pels consells insulars, governats per qui governa
ara, però pels plens dels consells insulars i siguin debatuts. Ho
dic perquè almenys quan el nostre grup ha demanat informació
a través dels consells insulars, no ha rebut cap resposta i sembla
que els consells insulars o no volen donar la informació o tenen
poca informació. I és evident que el protagonista en aquesta cas
ha de ser el primer de tot a saber els detalls d’aquest nou sistema
de finançament. Jo estic convençut que serà així, com no pot ser
d’altra manera. Però també m’agradaria que expliqués i que
aquesta comunicació amb els consells insulars fos real i molt
transparent, per tal que els ciutadans de cada una de les illes que
moltes vegades des del Parlament és difícil traslladar aquesta
informació, realment la coneguin i puguin saber quin serà el
paper i el futur dels consells insulars els propers anys.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sr. Miquel Jerez, per un temps de
deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Vicepresident, en primer lloc agrair la seva presència en aquesta
Comissió d’Assumptes Institucionals i també fer extensiu
aquest agraïment i aquesta benvinguda a les dues persones que
l’acompanyen, Francesc Calafell i Antoni Costa. I en segon lloc,
agrair especialment les explicacions donades pel Vicepresident
en relació amb el que ha de ser el nou model de finançament,
previst per les institucions dels consells insulars, explicacions
que després d’un període de gran incertesa, aconsegueixen posar
llum allà on hi havia foscor, permeten posar solució on
possiblement podríem trobar avui encara un veritable problema

i, en definitiva, posar ordre allà on hi havia precisament una
altra cosa.

I per justificar el que dic, resulta necessari, com s’ha fet aquí
i no som l’únic portaveu que ho ha fet, vostè també ho ha fet,
fer un recorregut per la història més recent d’un sistema de
finançament que si bé ha perjudicat possiblement els consells
insulars, també ha compromès el seu finançament, mitjançant
un seguit solucions que jo diria que han estat imperfectes i que
ens han conduït a l’escenari en què avui estam tots instalAlats i
en el qual el finançament dels consells insulars avui s’instalAla.

I el punt de partida el trobam a la Llei 2/2002, una llei
dissenyada per resoldre el finançament dels consells insulars,
que establia una revisió i una actualització cada cinc anys i que
li pertocava precisament l’any 2007 i que no es va produir i es
va decidir recórrer a un sistema alternatiu, a un sistema distint,
que, com dic jo, era un sistema que donava una solució
imperfecta a la qüestió del finançament dels consells insulars i
que ha acabat creant un forat, un forat que és necessari acabar
tapant i que, segons es desprèn de les seves paraules, no hi ha
més remei que tapar-ho. I així es farà. Un sistema creat des de
la famosa bestreta, un anticip per allò que havia de ser el
veritable finançament dels consells insulars, que sortia
precisament de Tresoreria, era una qüestió precisament
extrapressupostària i que no estava finalment comptabilitzada.

Doncs bé, aquest sistema s’ha anat assumint, assimilant,
produint i els consells insulars eren els recursos que
veritablement tenien per poder fer front a les seves
competències i al desenvolupament de serveis propis que
prestaven.

Doncs bé, l’any 2007 arriba la Llei Orgànica de reforma de
l’Estatut d’Autonomia, allà on es posen els pilars bàsics entorn
a allò que ha de ser el futur marc de Llei de finançament dels
consells insulars. I des del 2007 fins el 2011 no s’impulsa una
veritable llei, aquí s’ha dit -i no és un retret, és un fet
constatable- una llei de finançament de consells insulars. Jo crec
que ara és processalment el moment oportú, políticament
oportú, idoni, adequat, sense mirar enrere, és necessari de
vegades, però sense retrets, de començar a construir un model
de finançament adient, adequat, just, equilibrat, participatiu, des
del consens i sobretot des del sentit comú i un sistema de
finançament que no creï, ni provoqui desequilibris, perjudicis i
que no sigui susceptible que en un futur pugui emprar-se com
un sistema que no ha donat fruits. Per tant, un sistema
susceptible de tornar a crear retrets. Crec que n'hem de ser
absolutament conscients i, per tant, hem de dissenyar a la
perfecció o al màxim possible, un nou model de finançament a
gust de tothom, independentment del color polític de la
institució governada. Jo crec que el procés polític no passa
només pel grup polític que governa la institució, en aquest cas
és el Partit Popular, sinó que el consens passa també pel
principal partit de l’oposició, el qual ha de tenir un espai
important també per arribar a alts nivells d’acords. Això és
sinònim, o almenys així ho entenc jo, d’èxit entorn a aquesta
precisa qüestió.
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Molt ràpidament vull dir que crec que es transita en la línia
de voluntats encertada, crec que és molt important el camí que
s’ha traçat, crec que s’ha de reconèixer que els pilars
fonamentals que l’esborrany aporta, crec que són motiu, si no de
tranquilAlitat, és un punt de partida adequat, just, equilibrat. Una
passa per un camí llarg que acabarem arribant-hi tots, sense cap
dubte. Per tant, jo li he de dir que el més important en tot això
és recollir la garantia del 138 de l’Estatut, la disposició
addicional de l’Estatut, que ve a dir que mai, en cap moment, i
aquesta és la garantia màxima que crec que ha de tenir aquest
projecte, que mai no es produirà una disminució de recursos als
consells insulars o destinats precisament als consells insulars
perquè puguin desenvolupar totes aquelles competències que li
són, efectivament, pròpies. 

Crec que són bastant encertats els criteris, entorn dels quals
vostè aquí ha posat de manifest, criteris objectius per tal de
dissenyar aquest nou model: territori, població, superfície,
quilòmetres de carreteres, ... Crec que això és absolutament obvi
i aquí no hi posarem entrebancs entre la resta de formacions
polítiques. Crec que el més important és que a mesura que
aquest nou finançament comenci a caminar, s’obrin també
espais de participació, i això vostè ho ha dit, és important que al
llarg de tot aquest camí, una vegada sigui aprovada aquesta llei,
a l’hora de revisar aquest model, també hi tenguin participació,
com no pot ser d’altra manera, els consells insulars per tal de
trobar millores, si és que se’n poden trobar, en relació al propi
finançament.

I poca cosa més he d’afegir, Sr. Vicepresident. Simplement
animar-lo i encoratjar-lo a trobar el punt òptim d’equilibri entre
les necessitats dels recursos financers que tots i cada un dels
consells insulars necessiten, que abandonem definitivament un
model imperfecte i que a mesura que passi el temps i tot es vagi
posant en el seu lloc, trobem un model de finançament encara
molt més perfecte.

Això és tot. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr.
Vicepresident.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Moltes gràcies, Sr. President. I moltes gràcies, senyors
diputats, pel to de les seves intervencions, crec que realment
estam davant un problema, un problema que requereix una
solució. Pens que la nova arquitectura que es dissenya a través
de l’Estatut de l’any 2007 no va tenir una resposta adequada en
el seu moment, a conseqüència d’aquells canvis en matèria
financera, en matèria de funcionament d’aquesta arquitectura i
que, per tant, requereix d’una solució ràpida. Realment és així.

Quan se’ns demana si el Partit Popular creu en els consells
insulars, he de dir que sí, és evident que sí. Formen part de
l’Estatut d’Autonomia, formen part de l’entramat institucional
en què està dissenyada la comunitat autònoma i el fet que hi
hagi aquesta manca de solució dels problemes de finançament,
genera una sèrie de problemes que seria perillós negar-los. 

El tema de les bestretes, és cert, solucionava el problema als
consells, però també és cert que generava un problema d’unes
dimensions realment molt important i no pot continuar de cap
manera per aquest camí, tot el contrari. Hem de trobar una
solució i solucionar els problemes anteriors, perquè, entre
d’altres motius, una part important del dèficit que té la
comunitat autònoma, 152 milions d’euros, prové d’aquí. La
manca de liquiditat i les dificultats de tresoreria també provenen
d’aquí. 

I per últim el tema del deute, com s’ha de reduir, com s’ha
de solucionar aquest deute, evidentment no figura en els
pressuposts, però també li he de dir que hem de trobar el full de
ruta i el full de ruta també està marcat. Quan el nou govern pren
possessió, la principal preocupació amb molta diferència, era fer
front al deute de factures, el deute líquid, no amb les institucions
financeres, no amb agents especialitzats a subministrar deute, no
en serveis de deute, sinó en factures, gent que necessitava
cobrar. I a partir d’aquí les feines van adreçades en un procés de
colAlaboració institucional, de diferents nivells de l’Estat, a
dissenyar un mecanisme de pagament de proveïdors, mecanisme
de pagament a proveïdors, que s’era conscient que deixava fora
les institucions dependents. S’era perfectament conscient que
els consells insulars no hi entraven, perquè la urgència, la
immediatesa, la pressió, la capacitat d’aturar l’economia que
tenia aquella situació d’impagaments generalitzada feia que això
vengués a una segona tongada. 

En moltes ocasions hem dit que el FLA prové també
d’aquell procés de negociació institucional per intentar
solucionar els problemes de manca de finançament, que es
deriven al mateix temps de dos motius, un, de l’excés de
despesa del sector públic, i dos, de la manca de reestructuració
que feia falta iniciar a les institucions bancàries, amb les entitats
financeres que tancaven, per entendre'ns i dit en paraules
vulgars, l’aixeta del finançament, l’aixeta del crèdit, perquè
aquella reforma institucional dins el sector financer tampoc no
s’estava donant. 

Tot això fa que s’hagi de dissenyar un FLA, els hispabons,
i en el FLA, aquest disseny que ja és de segona volta, el primer
era el mecanisme de pagament a proveïdors, el segon, el FLA
hi ha la possibilitat d’incloure els deutes amb altres
administracions, amb consells i ajuntaments. A més a més, el
FLA té vocació de permanència. Ja han vist vostès que s’ha
constituït com un organisme amb entitat jurídica pròpia, perquè
realment pugui subministrar aquesta liquiditat, que de moment
no ve a través del sistema financer, del sistema de bancs, per
entendre'ns també, perquè estan en procés de transformació i en
procés de canvi, i intenten reduir els seus propis deutes.
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Tot això ens fa pensar, com deia el Sr. Tarrés, que la forma
adequada era primer, intentar que aquest deute no creixés,
intentar aturar el creixement del deute; i, en segon lloc, iniciar
un procés de reducció. I a partir d’aquí també o simultàniament,
engegar el tema del finançament, finançament que ha de tenir
aquesta doble finalitat. Per una part, ha de tenir la finalitat de
donar un sistema estable de funcionament, un sistema més
estable de funcionament, sistema que també el podem reclamar
cap a la comunitat autònoma des de l’Estat, és una reflexió que
hem fet en altres ocasions, són institucions, els consells i el
Govern, que tenen unes obligacions en matèria de despesa molt
constants i, en canvi, estaven sustentades amb ingressos que
patien fluctuacions importants. I aquí es genera un problema
que també hem d’intentar minimitzar al màxim.

Tot això fa pensar que hem de solucionar el problema de
finançament i també que hem d’aprofitar per acabar de tancar
aquesta arquitectura que encara té serrells, -flecos, per
entendre'ns-, en matèria de possibles superposicions, en aquelles
matèries que s’estan tractant des d’una banda i des d’una altra,
des d’una institució i des d’una altra, moltes s’han intentat
eliminar i solucionar al llarg d’aquest any, però encara queda el
camí ..., jo diria que el camí més important encara està per fer
i s’haurà de fer al llarg de l’any 2013.

Ja en qüestions puntuals i en matèries concretes podem
parlar de..., se’ns ha dit que hi havia una rebaixa important de
finançament per al dos mil... La veritat és que podem intentar
veure on és, perquè els convenis principals estan tots inclosos
i les línies principals estan totes incloses. 

En matèria de transports el Consell d’Eivissa rep unes
quantitats importants en matèria de competències no
homogènies, i per tant jo crec que hem d’anar en aquesta línia
de l’autonomia financera, que les partides cada vegada siguin
menys finalistes i siguin més de discrecionalitat de cada consell,
que cada consell les pugui administrar com trobi oportú, perquè
és la forma correcta de funcionar. La forma de funcionar a
través de partides finalistes genera molts de problemes i
sobretot no defineix qui és el responsable final de cada un
d’aquells elements de despesa, això és una filosofia que crec
que s’ha de canviar de forma important i de forma contundent,
i tenint en compte que l’objectiu final, tot i que un es pugui
sentir més agreujat que un altre, que són sentiments lògics, ha
de ser que els serveis que rebi el ciutadà siguin iguals pertot,
siguin de la mateixa condició independentment que s’estigui a
una illa o s’estigui a una altra.

Aquestes són línies principals. La gestió de l’aigua,
depuradores, si el cànon d’aigua ha d’anar a una banda o ha
d’anar a una altra..., bé, són temes ja -crec- massa concrets com
per tractar-los avui. De totes maneres li puc dir que en aquesta
línia que tothom ha de tenir els mateixos serveis és evident que
si hi ha una deficiència en matèria de sanejament d’aigües a una
illa aquesta deficiència s’ha d’intentar solucionar, i la forma de
poder fer front a aquesta deficiència és que el cànon d’aigua
pugui subministrar els recursos necessaris perquè això sigui
així.

I res més. Moltes gràcies a tots.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Xico Tarrés, per un
temps màxim de 5 minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sr. President, i gràcies, Sr. Vicepresident. Entenc
que del que li preguntava ja li he dit que hi havia coses que eren
difícils, que no es podrien contestar ara, però que, bé, que
comencem a posar-les damunt la taula perquè en puguem parlar
en un futur. Però en el que estava dient ara hi ha una sèrie de
coses que voldria que almenys vostè se’n pugui anar d’aquí amb
la sensació que el que li he explicat o no l’hi havien dit o no hi
havien caigut però que és així, no? 

Vegem, l’any passat el Govern, pel finançament que rep de
Madrid, puja el seu pressupost un 8%, és cert, no?; en canvi els
consells baixen el seu pressupost. Per què?, perquè no reben les
mateixes quantitats per una cosa o per l’altra. Jo el primer pas
que trob malament, que és el que deia, no pot ser que el Govern
sigui aquella mare que, als consells, els dóna exactament..., “no,
mira, t’envii 1 milió d’euros per a aquest conveni; te n’enviï
mig per a aquest altre conveni”. No, hi ha d’haver unes
quantitats, “escolta, a vosaltres us en toquen 30, us en toquen 40
o us en toquen 60, i tu arregla’t i funciona, perquè ja ets prou
grandet”. Aquesta és la diferència que tenim.

Però llavors vostè ara ens deia que tenien establert aquest
full de ruta i això, i que el Govern, per exemple, havia dedicat
aquest primer any bàsicament a pagar totes les factures del que
es trobava i tal. Això no ho varen poder fer els consells. El
Consell d’Eivissa -igual és que estic equivocat, vostè ara em diu
això i llavors té la possibilitat d’aclarir-m’ho- el Consell
d’Eivissa va haver d’anar a endeutament, a endeutar-se per
poder pagar factures, per poder funcionar, a un endeutament
major. Per això l’endeutament del Consell d’Eivissa en aquest
cas..., no ho sé, el de Formentera crec que és igual i el de
Menorca ja no ho sé dir, ha augmentat perquè ha hagut de pagar
aqueixes coses, que no són extraordinàries, ja li ho dic. Jo en el
meu primer any de president vaig pagar coses dels anys
anteriors perquè és inevitable. Tu consumeixes i al cap d’un any
pagues. Sí, això ho fèiem tots els consells i totes les
administracions, i ells, idò bé, el primer any pagaven el que hi
havia dels darrers anys. Jo almenys en vaig pagar moltes, de
factures, i sempre vaig callar, vaig entendre que les havia de
pagar i llestos.

Però em diu que els convenis que estan reflectits es varen
pagar tots. No, miri-ho. Jo ara tenc, que m’ho varen enviar amb
una fot, l’estat de compliment del pressupost de l’any passat del
Consell d’Eivissa i n’hi moltíssims, de convenis que no s’han
pagat. Però és que de cara a l’any que ve nosaltres, en els
pressuposts nous, no els trobam. Per tant jo els agrairia, que
tampoc ara, perquè no es poden aclarir aqueixes coses, però si
vol vostè o algun dels..., la gent del seu equip ens pot explicar
un dia “escolta, els convenis que han d’anar a Eivissa estan
posats aquí”. Igual que abans parlàvem d’allò de les bestretes,
que estaven a la secció 32, idò a veure on són aquests convenis,
que hi ha allò de carreteres, hi ha allò de les residències i tal,
que no ho trobam, i en canvi el president ens ho està dient.
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Però també li demanaré un darrer exercici que jo vaig haver
de fer per nassos la legislatura passada, però estaria bé que el fes
vostè. Amb els sous que rep cada consell faci els comptes del
que toca a cada ciutadà, és a dir, jo en rep 100 i tenc 100
ciutadans, idò me’n toca 1 per ciutadà. Veurà les diferències
abismals que hi ha per illes, les diferències abismals que hi ha
per illes. I clar, vostè diu que el que fa falta és que arribem a un
punt en què tots rebin el mateix, en què tots els de la comunitat
rebin el mateix. Evidentment que sempre hi haurà algunes
petites diferències, evidentment que la gent de Formentera
necessitarà un hospital i aquest hospital no serà per a un nombre
de persones com es fa a Mallorca o a Eivissa o a Menorca, que
tenen major població. Bé, idò s’haurà de fer, s’haurà de complir
amb aqueixes coses, però bàsicament ara els desequilibris van
-a veure si no m’equivoc molt- de prop de 3.000 euros per
habitant a alguna illa als 800 i busques per a una altra, passant
pels 1.200 i els 2.000..., no, 2.000 no, els 1.200 i 1.500 d’altres
illes. Vull dir que hi ha uns desequilibris enormes. Crec que
algú de vostès ho haurà fet. Els que més en tenen sabem aquí
qui són i ho entenc lògic, però s’ha de saber la lògica fins on
arriba, o almenys així era la passada legislatura.

I res més. He de dir que coincidesc amb l’explicació més
acurada que ha fet el Sr. Martí de la que he fet jo, però crec que
anava al voltant de les mateixes preocupacions i de les mateixes
coses. I vull demanar-li que, ja li dic, que no ens queda quasi res
a comentar però he fet aqueixa pregunta molt a posta de si creu
en els consells insulars i vostè em diu que evidentment que sí,
però posi-ho damunt paper, faci’s la idea que és d’una altra illa
que no és Mallorca; faci-se-la un temps i faci tots aquests
nombres, que vostè els tendrà molt fàcils de fer i molt ràpid, i se
n’adonarà del perquè no se sent igual la comunitat a Formentera
que a Mallorca, a Menorca que a Mallorca o a Eivissa que a
Mallorca, no se sent exactament igual la comunitat, i tot és un
problema econòmic.

Moltes gràcies, Sr. President, i moltes gràcies, Sr.
Vicepresident.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Nel Martí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, a mi m’agradaria
que no donés la sensació avui que el nou sistema de
finançament semblés que només va a resoldre el tema de les
bestretes, que l’ha de resoldre. Crec que coincidim en gran part
en l’esperit en aquest sentit. Però darrere crec que és important
deixar clar que darrere les bestretes hi ha un element que sí que
ha de resoldre, i és que la millora del finançament autonòmic,
500 milions d’euros, s’ha de convertir en una millora del
finançament dels que executen algunes d’aquestes
competències, del finançament dels consells insulars. Crec que
açò és la realitat que hi ha darrere les bestretes, d’una mala
gestió de les bestretes, del que puguem parlar, però aquesta és
la realitat.

En segon lloc sí que m’agradaria insistir en un element, en
el factor d’insularitat; m’agradaria perquè quan mir les
propostes de nou sistema i veig la quantificació de les
necessitats de despesa que té cada un dels consells insulars,
vostè sap que al final arribam a una fórmula més complexa o
més senzilla, però on multiplica un factor, que és el factor de
correcció de les diferències del cost degudes a insularitat. És
fonamental saber com s’articularà aquest factor, perquè
determina d’una forma important els recursos que rebran els
consells insulars. No sé si és el moment, Sr. Vicepresident, però
entengui que és necessari que es reflecteixi de forma clara, com
hem demanat altres vegades i el Govern ho ha dit reiteradament,
que vol un sistema de finançament autonòmic més senzill, més
clar, més transparent..., m’agradaria que aquestes consignes les
traspassessin també al finançament dels consells insulars, i el
factor d’insularitat a mi em preocupa especialment.

Un altre element també important en què vull és la base del
2012. Em preocupa que es consideri com la base..., necessitam
una base, sense cap dubte, per partir, però que es consideri com
una base correcta, adequada, i mi m’agradaria saber si els
consells insulars, cada un d’ells, acceptarien que la base del
2012 és una base correcta, una base que no corregeix les
diferències acumulades amb un finançament que en molts
d’aspectes ha estat distorsionat, i no entraré en el detall llarg
d’aspectes que podríem posar damunt la taula en aquest sentit.
Però també, a més, una base del 2012 que no és una base que
contempla -insistesc- les competències pròpies de l’Estatut, i em
preocupa en aquest sentit perquè no voldria que aquesta llei de
finançament fos una llei de finançament que anés de ròssec de
les decisions del Consell Insular de Mallorca en allò que
compartim i que pot ser de les competències que gestionen els
tres consells insulars i, per tant, que acaba decidint el Consell
Insular de Mallorca. Les aspiracions dels consells insulars de
Menorca, Eivissa i Formentera sempre han estat de forma clara
i transparent, governi qui governi, majors competències que el
Consell Insular de Mallorca, i crec que aquest aspecte hauria de
ser clar. La base del 2012 hauria de ser una base corregida en
funció també d’allò que diu l’Estatut d’Autonomia,
competències pròpies dels consells insulars.

I del darrer aspecte que m’agradaria, Sr. Vicepresident, que
expressés una postura del Govern és respecte d’un principi
estatutari que és el de la responsabilitat fiscal. Jo estic
convençut que vostè entén que l’autonomia financera no pot
quedar reduïda a la gestió de despesa. Açò no és responsabilitat
financera, siguem clars. Aquell que només pot decidir amb la
despesa sense tenir cap responsabilitat, amb tot el que suposa de
bo i de difícil prendre decisions amb l’altre element, que és el
dels ingressos, de participació en els ingressos, cosa que per a
alguns dels tributs participen els consells insular a nivell estatal,
per una llei estatal, però d’aquest aspecte no se n’ha parlat, i
l’Estatut sí contempla aquest principi com un dels principis
rectors de les hisendes insulars. A mi m’agradaria saber si la
nova llei pensa recollir aquest principi, pensa ser jo crec que
ambiciós però també respondre al que era una voluntat clara
d’aquest estatut. 
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I finalment acabaré amb el mateix que acabava abans. Jo
supòs que ha estat un lapsus del Partit Popular quan cerca acord
amb el principal partit de l’oposició. Està molt bé; alguns no
tenim tanta majoria, però també volem participar i arribar a
acords de forma unànime, entre altres coses perquè l’Estatut va
tenir una majoria, i he de dir que el nostre grup parlamentari no
li va donar suport, no precisament per aspectes que afectaven el
finançament dels consells insulars, però la Llei de finançament
sí que va ser una llei aprovada per unanimitat, i jo li reclam com
a mínim l’esperit i la voluntat inicials d’unanimitat, no només
dels grups parlamentaris sinó també de les institucions
implicades i que formen part, formaran part, seran protagonistes
d’aquesta llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
Sr. Vicepresident, prenc la paraula per fer la meva darrera
intervenció, una intervenció òbviament que és de cortesia i no
per fer un discurs polític sobre la qüestió que avui ens condueix
a aquesta comissió, perquè crec que tots estam absolutament
d’acord amb allò cabdal, que és que aquest nou model de
finançament reculli equilibris, justícia, i reculli, evidentment, un
sistema propi que permeti a tots i cada un dels consells insular
fer front amb garanties al que són les seves competències.

I dit això simplement voldria felicitar-lo per les seves
pròpies paraules, però pel que nosaltres entenem que és un
exercici de transparència absoluta, és a dir, vostè reconeix que
efectivament hi ha una manca de finançament, i aquesta manca
de finançament crea un problema obvi i evident als consells
insulars, que hi ha 152 milions que també signifiquen 152
milions de deute provocat per una situació per una situació
anòmala o una situació, com dic jo i he dit abans, imperfecta,
però que efectivament està marcat, i això és el que importa: el
full de ruta. El full de ruta està marcat i vostè ha dit que aquest
full de ruta està marcat per dues qüestions, o un full de ruta que
ens permetrà arribar a dues qüestions fonamentals: una, arribar
a un sistema de finançament estable, que és el que importa, que
és on hem d’arribar, i que ens permetrà també acabar de
confeccionar, de dissenyar aquesta arquitectura de finançament
que ha d’acabar de ser completada.

Per tant, dit això crec que ho dic tot, és a dir, es reconeix que
la manca de finançament és una situació a palAliar, a palAliar, i es
reconeix el nou model com un model que ha de ser el que ens ha
de conduir al finançament apropiat.

S’ha parlat aquí, i vostè també ho ha dit, i jo hi coincidesc
i ha de ser així, que amb independència del lloc de residència de
cada un dels habitants de les Illes Balears el servei que ha de ser
prestat pels consells insulars, i òbviament també, igualment, ha
de ser prestat en les condicions iguals de garanties i de qualitat,
i en això estam efectivament d’acord, i això és el que ha de
recollir, com no pot ser d’altra forma, aquest nou model de
finançament. Desequilibris econòmics, ajustos en partides i...,
se’n poden trobar, el Sr. Tarrés ho ha dit, diferències mínimes
en quanties concretes, però allò important al cap i a la fi és la
qualitat de l’usuari del servei públic, i això és el que ens ha
d’importar. Possiblement un servei públic no tengui el mateix
cost a una illa que a una altra per qualsevol tipus de variable,
per qualsevol tipus de raó o per qualsevol tipus d’incidència que
tengui algun element en particular, però en definitiva el cost del
finançament, que ha de contemplar aquesta nova llei, ha de ser
prou perquè, amb independència del servei, aquest servei a
l’usuari sigui prestat en igualtat de condicions.

I dit això poca cosa més em queda a afegir. Volem
encoratjar-lo a aconseguir aquest ampli consens no només, i
rectific si m’he equivocat, amb els principals partits de
l’oposició, sinó amb el màxim ampli espectre polític
institucional d’aquestes illes, i en particular dels consells
insulars, i dir-li que el Grup Parlamentari Popular estarà davant
i darrere seu per allò que vostè hagi de menester en aquest
sentit.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Sr. Vicepresident, té la paraula.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors diputats, crec que
bàsicament ens quedaven tres temes per acabar de tancar el
tema.

El primer és el tema de l’increment corresponent..., de
l’increment de finançament cap als consells corresponent a
l’increment del finançament de la comunitat autònoma. Bé, hem
de ser realistes, la comunitat autònoma ha patit reduccions
pressupostàries. És cert que l’any 2012 el pressupost és més
gros que el pressupost..., és de major grandària que el
pressupost de l’any 2010, el darrer que hi havia, però també és
cert que el deute acumulat feia que una part molt important dels
recursos anassin adreçats a fer front a aquell deute i a aquelles
interessos, de manera que, les partides reals, totes minvaven,
totes, totes menys les dels consells insulars, totes menys les dels
consells insulars. Això crec que ha de quedar clar. Aquest
procés d’ajustament ja quedat a la comunitat autònoma, que
també, a conseqüència d’aquest sistema, ha acumulat un deute
propi més gran que el que tenen els consells insulars.
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Ben igual que li ha passat a l’Estat respecte de les
comunitats autònomes; les partides de finançament autonòmic
són constants, estan marcades en matèria de finançament
mitjançant lleis, i per tant una part important del deute l’ha
assumida també l’Estat, l’Estat espanyol. Això crec que ha de
quedar molt clar perquè si no ens du a confusió.

A partir d’aquí el model que estam intentant proposar i que
esperem que sigui acceptat i que pugui sortir endavant en
aquestes properes setmanes incorporar aquesta
corresponsabilitat fiscal, de manera que si hi ha un increment
d’ingressos dins la comunitat autònoma aquest increment
d’ingressos de la comunitat autònoma reverteix també en els
consells, cosa que ara no és així; en aquest model que tenim ara,
la forma de funcionar d’ara no era així, era a veure qui feia més
pressió, a veure qui estava més a prop de..., en fi, una mica
anava d’aquesta manera, i ara de qualque manera ho hem de
tenir amb criteris més objectius, hem d’anar a criteris més
objectius que tenguin en compte aquestes variables, que poden
ser diferents, es pot contemplar aquesta que vostè diu, però
també n’hi ha d’altres com les que he citat, que semblen del tot
objectives, del tot mesurables i del tot transparents.

I per últim, el tercer tema que crec que també és important
ressaltar és que, al mateix temps que es fa aquesta feina
d’establir un sistema de finançament, també, conseqüència
d’aquest nou escenari general econòmic que obliga a una
transformació de les administracions públiques, conseqüència
d’això també hem de fer una anàlisi molt acurada, molt
detallada de les duplicitats, duplicitats o zones de fricció, que
han de tenir una definició més clara. Seguint sempre un principi,
un principi d’eficàcia que suposa que cada una de les
institucions que subministren serveis públics als ciutadans han
de ser responsables de dalt a baix d’aquestes institucions.

És important, perquè genera incentius ser eficaç, genera
incentius poder subministrar aquests recursos amb menys,
perdó, subministrar aquests serveis amb menys quantitat de
recursos i que, per tant, redunda en benefici dels ciutadans que,
al cap i a la fi, són els destinataris de tot l’entramat institucional
i de totes les feines que fa l’entramat institucional a un àmbit o
a un altre.

Ja dic, crec que són els tres elements importants que han de
quedar clar: un, el finançament, els possibles increments de
finançament conseqüència, derivats del passat, doncs han quedat
en realitat disminuïts com a conseqüència de l’acumulació del
deute, i les partides totes han disminuït, totes, no hi ha hagut
conselleria, no hi ha hagut organisme que no hagin vists
reduïdes les partides, llevat dels consells, que els consells s’han
mantengut, per tant, primer punt.

Segon punt, responsabilitat fiscal. Evidentment hem d’anar
a un sistema que hi hagi més corresponsabilitat, que hi hagi més
capacitat d’identificar per part del ciutadà qui és el responsable
de cada una de les accions.

I tercer punt, duplicitat competencial.

N’hi hauria d’altres, però ja m’estim més no entrar-hi, de si
s’havia governat d’una manera o si s’havia governat d’una altra,
si determinats consells doncs es dedicaven més a un àmbit que
no a un altre, aquí no hi entrarem, però tots sabem del que
parlam.

I moltes gràcies, moltes gràcies a tots.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui,
agraïm la presència del Sr. Vicepresident i dels seus
acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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