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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats.

Aquesta presidència ha convocat la Diputació Permanent en
compliment del que disposen els articles 60, 61 i 62 del
Reglament i del que preveu l’article 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, atesa la solAlicitud que és
objecte de l’ordre de la convocatòria d’aquesta sessió.

A continuació, passam al punt únic de l’ordre del dia, el
debat es dura a terme de la manera següent: en primer lloc,
intervendrà un membre del grup al qual pertanyen els diputats
presentats per defensar la proposta durant deu minuts, a
continuació intervendran els grups parlamentaris que estiguin a
favor o en contra durant deu minuts cadascun. El presentant de
la proposta podrà intervenir en torn de rèplica durant cinc
minuts, els grups que hagin intervengut a favor també
disposaran de cinc minuts per replicar i els grups que hagin
intervengut en contra podran intervenir en torn de contrarèplica
durant cinc minuts. Si algun grup no intervenia ni a favor ni en
contra podrà fer-ho en torn de fixació de posicions per un temps
de cinc minuts.

Adopció d'acord sobre la convocatòria d'una sessió
plenària extraordinària, solAlicitada per 18 diputats adscrits
als Grups Parlamentaris Socialista i MÉS, mitjançant
l'escrit RGE núm. 7136/14 (tenint en compte l'acord
negatiu respecte de la solAlicitud de compareixença RGE
núm. 7126/14).

Per defensar la proposta de la celebració d’una sessió
plenària extraordinària, presentada per 18 diputats adscrits al
Grup Parlamentari Socialista, mitjançant l’escrit RGE núm.
7136/14, s’ha de tenir en compte l’acord negatiu respecte de la
solAlicitud de la compareixença RGE núm. 7126/14, en nom del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula la diputada Sra.
Francina Armengol, per un temps de deu minuts.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Som, una vegada més, a una
Diputació Permanent, a petició del Grup Parlamentari
Socialista, per fer i demanar una qüestió de normalitat
democràtica, que és que el Parlament resti obert a tothom per
poder parlar dels problemes que tenen els ciutadans i ciutadanes
d’aquesta comunitat autònoma. Desgraciadament duim tres anys
de majoria absoluta del Partit Popular on el Parlament de les
Illes Balears, durant els períodes extraordinaris, només s’ha
obert sempre a petició del Govern de les Illes Balears, mai no ha
tengut a bé atendre cap ni una de les peticions dels grups
parlamentaris que som a l’oposició i que plantejam, repetia,
qüestions que creim que són d’actualitat i que estam convençuts
que preocupen notablement els ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma i que, a més, necessitarien del debat i de l’entesa dels
grups parlamentaris. Esper que el Partit Popular avui tengui a bé
d’acceptar aquest plenari extraordinari, el qual creim
absolutament necessari, vista l’actualitat política.

A més, un Partit Popular, i el seu candidat en aquell
moment, actualment president de les Illes Balears, que havia dit
que venia a regenerar la democràcia i la política en aquesta
comunitat autònoma. Bé, d’aquelles paraules als fets que vivim
actualment on el Parlament ha deixat de ser el sentir de tots i
cada un dels ciutadans d’aquesta comunitat autònoma per ser
una institució a les ordres de l’executiu, hi queda molt de camí
recorregut. Per tant, esper un canvi d’actuació per part del Partit
Popular i que acceptin un plenari extraordinari. 

Nosaltres hem mantingut sempre la necessitat que durant els
mesos d’estiu el Parlament continuï treballant, continuï
treballant en benefici de cercar acords, consensos i diàlegs en
benefici dels ciutadans d’aquesta comunitat autònoma.
Nosaltres no ens hem negat mai a cap plenari extraordinari que
ha demanat el Govern de les Illes Balears, avui parlarem de la
Llei del joc i de la Llei de mines, importantíssimes, sense cap
dubte, ara bé, hi ha qüestions que tothom entendrà que també
són iguals o més importants que la Llei de joc i la Llei de mines
per als ciutadans d’aquesta comunitat autònoma.

Per tant, hem obert dues possibilitats, i no em cansaré de
repetir-ho, dues possibilitats: que durant els plenaris
extraordinaris que planteja el Govern hi hagi punts per fer
control des de l’oposició al Govern, i per tant preguntes, per tant
possibilitats d’interpelAlació, de solAlicitud de compareixença, de
proposicions no de llei; o bé s’acceptin els plenaris
extraordinaris que es demanen per part de l’oposició, si no
difícilment es podrà dir que tenim una democràcia més viva,
més autèntica, més participativa de la que teníem, sinó tot el
contrari.

Ara bé, després de les solucions que planteja el propi
president Bauzá davant els problemes polítics del seu propi
partit, per exemple a l’Ajuntament de Vila, res podem esperar
de què normalitzi l’activitat del Parlament de les Illes Balears.

Vaig a defensar el per què creim un plenari extraordinari en
termes econòmics. Des del Grup Parlamentari Socialista també
hem dit i hem repetit moltíssimes vegades que aquesta
legislatura ha estat una legislatura nefasta quant a la consecució
dels objectius d’economia, d’hisenda pública que teníem
marcats, no per una decisió política sinó per una legislació ja
aprovada. Vull recordar que per llei el sistema de finançament
autonòmic s’havia de modificar en el 2014, perquè, com vostès
saben, és cada cinc anys la seva modificació, i que era un dels
grans compromisos del president Bauzá, tot i que, repetesc, una
vegada més que tant de bo que nosaltres vàrem negociar un bon
sistema de finançament autonòmic que ens ha suposat ser a la
mitjana per càpita de tota Espanya, però que realment s’havia de
negociar aquest nou sistema de finançament autonòmic, per llei.

Bé, primer incompliment del Govern d’Espanya i del
Govern d’aquesta comunitat autònoma, perquè fa molt poquet
el ministre Montoro ja ha anunciat que no hi haurà nou sistema
de finançament autonòmic durant aquesta legislatura. 
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Segona pota necessària de finançament per als ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma. Allò que ens fa diferents dins
Espanya, entre d’altres coses, és el fet que som unes illes i pel
fet de ser unes illes tenim alguns greuges importants de
competitivitat, perquè ens costa molt més tant importar
productes com exportar productes com, evidentment, la pròpia
mobilitat dels ciutadans d’aquesta comunitat autònoma, com la
mobilitat del principal motor econòmic d’aquesta illa que són
els turistes, o d’aquestes illes, que són els turistes. Per tant,
gràcies a això teníem una inversió del Govern d’Espanya per
compensar els greuges de la insularitat, això es feia via la Llei
del règim especial, i durant el procés des de l’Estatut
d’Autonomia del 2007 fins ara via les inversions estatutàries
que havia d’anar fent el Govern d’Espanya.

Bé, tenim la casuística que, segons l’Estatut d’Autonomia,
el 2014 havíem de tenir un nou règim especial aprovat en el
Congrés de Diputats, bé, de tot això també el bagatge és molt
trist del president Bauzá, estam en una situació on ara, després
de tres anys de governar, s’ha encarregat un estudi a la
Universitat perquè mirin quina situació econòmica va derivada
de la insularitat i, per tant, allò que s’hauria de reclamar al
Govern d’Espanya, per tant, anam molt retardats, suspenem amb
el plantejament polític sobre el nou règim especial, el qual ja no
veurem en aquesta legislatura, i la compensació que mentre
havia de fer el Govern d’Espanya, des que governen Bauzá i
Rajoy, tenim zero euros per als ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma. Per tant, en termes estudiantils de la meva època
diríem que en aquest cas molt deficient, ens quedam amb un
zero. Per tant, segona pota absolutament també dificultosa per
als ciutadans d’aquesta comunitat autònoma. 

I anem a la tercera pota d’inversions necessàries per als
ciutadans de les Illes Balears i resulta que és el pressupost
general de l’Estat i resulta que des que governa Bauzá a les Illes
Balears cada any ens hem posat pitjor, fins que en el 2014 ens
vàrem situar els darrers de tots, de tota Espanya, ja no tenim
darrera ni Ceuta ni Melilla. I després va anunciar una espècie de
dir, bé, ara farem una esmena que ens donaran 70 i busques de
milions d’euros per unes depuradores, que, per cert, encara no
ha arribat ni un dels euros d’aquestes depuradores. Per tant,
tampoc amb el pressupost general de l’Estat ens han salvat la
situació, sinó que ens han condemnat a ser els darrers
d’Espanya. Creim que els ciutadans de les Illes Balears no es
mereixen ser els darrers d’Espanya, malgrat tal vegada el nostre
president sí s’ho mereixi. 

Per tant, creim que és necessari obrir el Parlament al debat,
a la capacitat de proposta i a la capacitat d’explicació, per això
hem demanat aquest plenari extraordinari on demanam una
compareixença del propi president de les Illes Balears perquè
ens expliqui quin procés de negociació farà ara sobre el sistema
de finançament autonòmic i sobre el finançament, en general,
d’aquesta comunitat autònoma; igual que incitam el Govern de
les Illes Balears, tal com acordarem en el Parlament fa uns
quatre mesos, que obri la via jurídica contra el Govern
d’Espanya per rebre les inversions estatutàries, i igual que
demanam la compareixença del conseller d’Hisenda, el Sr. Marí
Bosó, per explicar la seva nulAla gestió en tot això que ens
preocupa, que són els recursos públics que haurien d’arribar a
les Illes Balears i no arriben des que governa el Partit Popular.

Acab amb una qüestió que encara és de més actualitat i que
preocupa notablement els ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma i el Grup Parlamentari Socialista. Avui es publicaran
les balances fiscals, que supòs que aniran en la línia de
demostrar això que estic explicant i que les Illes Balears tenim
una situació de greuge respecte d’altres comunitats autònomes,
però ens preocupa notablement que en el darrer Consell de
política fiscal i financera, del qual és vicepresident el Sr. Marí
Bosó, es va lliurar per part del Govern d’Espanya un document
on hi ha 255 propostes de retalls de les comunitats autònomes,
que han proposat les comunitats autònomes i que han d’aplicar
les comunitats autònomes amb un secretisme absolut per part
del nostre govern de les Illes Balears. 

Per tant, creim que és molt necessari fer aquest plenari
extraordinari i que el Sr. Marí Bosó ens expliqui, quines
propostes de retall ha presentat la comunitat autònoma de les
Illes Balears al Govern d’Espanya, si és que n’ha presentades;
quines retallades pensa fer d’aquest document de les 255
propostes, que entre elles tornen parlar de copagaments nous per
als usuaris de la sanitat pública, que entre elles hi ha augment de
ràtios de les escoles, una vegada més, després del greu desastre
educatiu que ha fet el propi Govern de les Illes Balears; algunes
d’elles parlen de retalls, de nou, als funcionaris públics
d’aquesta comunitat autònoma; algunes d’elles parlen de retalls,
de nou, als professors d’aquesta comunitat autònoma.

En definitiva, hi ha tot un seguit de qüestions que no serien
gens agradables per als ciutadans d’aquestes illes, a més a un
moment on el Govern d’Espanya ha decidit dues coses: una és
una rebaixa fiscal que deixarà d’ingressar les comunitats
autònomes, sense cap ni una compensació per als ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma, sinó tot el contrari. I segona,
com ahir mateix vèiem, de moment perdem per un dels rescats
bancaris, 11.000 milions d’euros, i ja tenim una suma de gairebé
50.000 a bancs on el Govern d’Espanya hi ha posat recursos
públics, després s’han venut i aquests recursos mai no han
retornat, contradint totes les promeses que havia fet el propi
Partit Popular respecte això. En definitiva, el Govern d’Espanya
pren unes decisions econòmiques dolentes, que acaben
catapultant les economies públiques de les comunitats
autònomes.

Per tant, quina és la conclusió de tot això? Necessitam
debatre, necessitam malgrat que el Partit Popular no vulgui i el
Govern no vulgui donar la cara, que els ciutadans sàpiguen quin
comportament ha tengut el Govern de la nostra comunitat
autònoma davant del Govern d’Espanya, per tant, necessitam
aquest plenari extraordinari. Necessitam fer un front comú per
reclamar els recursos econòmics que necessiten els ciutadans
d’aquestes illes, per una cosa tan simple com que els ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma no es mereixen ser els darrers
d’Espanya, i sense recursos econòmics podem parlar molt, però
podem millorar molt poc l’educació pública, la sanitat pública,
els serveis socials, les inversions públiques, allò que crec que
necessita la ciutadania d’aquesta terra.
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Per tant, per això, i ja acab, fem aquesta petició de plenari
extraordinari i esper tenir el suport dels altres grups
parlamentaris. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Té la paraula el Sr. Gabriel
Barceló per part del Grup Parlamentari MÉS.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres tornam reiterar la nostra
posició en relació amb aquest període extraordinari. Sense haver
de reformar el Reglament, sense haver de ni tan sols reformar
una cosa més complicada que és l’Estatut d’Autonomia, per
acord de tots els grups parlamentaris, es podrien establir
sessions de control del Govern, per una banda, i de proposicions
dels grups parlamentaris sobre temes d’actualitat. 

Torn insistir en què no pot ser, no és normal que aquest
Parlament estigui d’esquenes al que passa fora d’aquest edifici
i això passa, passa així, estam d’esquena per mor del tancament
en banda del grup majoritari de voler debatre temes diferents
dels que l’agenda del Govern marca. Nosaltres respectam
l’agenda del Govern, no tenim res a dir sobre les lleis que ha
volgut tramitar en aquest període extraordinari per urgència, ens
sembla beníssim, però sí que és vera que el Parlament ha de
tenir també la seva pròpia agenda la qual, com dic, doni resposta
al que passa.

Ha acabat un curs educatiu complicat i en comença un altre
molt incert i no hem debatut aquí d’educació aquest estiu perquè
el Partit Popular s’hi ha negat. El model turístic en aquest
moment està dia sí i dia també en els mitjans de comunicació i
no hem debatut en aquest Parlament, no ens hi hem posicionat,
en temes clau per a la nostra economia i per al nostre futur com
és el model turístic, perquè el Grup Popular s’hi ha negat. I en
aquests moments tenim una decisió del Govern d’Espanya de no
escometre el nou model de finançament de les comunitats
autònomes, que ens afecta molt directament, tenint en compte
les balances fiscals tan negatives que tenim i que avui,
efectivament, en aquesta compareixença que farà el ministre
Montoro per donar a conèixer els comptes públics regionalitzats
o balances fiscals, tornarem certificar aquesta greu situació que
patim, i mentrestant, en aquest Parlament, un tema tan bàsic i
tan important tampoc no es debatrà, com la resta d’exemples
que he posat.

Per tant, tornam apelAlar el sentit evidentment de debat, de
pluralitat i de participació, perquè tots els grups parlamentaris
ens posem d’acord per tal que es puguin dur a terme aquests
debats, encara hi som a temps, i evidentment, en el futur que es
poguessin fer ja reformes del Reglament, de l’Estatut, del que
fes falta, perquè no es donin situacions de què, depenent del que
vulgui la majoria parlamentària, es puguin fer o no aquests
debats. Crec que els nous temps demanen, la nova política
demanda que es pugui ser flexible en aquest sentit, que es pugui
donar sortida a aquestes necessitats, a aquestes demandes de
debat i no tancar-nos en banda, com passa en aquests moments.

Pel que fa concretament al debat que es proposa, és evident
que és de plena actualitat un debat sobre finançament. Entenem
que el punt 3 de compareixença del president de Govern no es
posa a votació, evidentment nosaltres consideram que és
absolutament necessari que el president del Govern comparegui
davant el Ple del Parlament per explicar la nova situació que
s’ha creat en relació amb el tema del finançament, i més després
de la publicació de les balances fiscals que es produirà avui.

També tenim demanada la compareixença del conseller
d’Hisenda, ja fa estona que la tenim demanada, tornam reiterar
aquesta necessitat que comparegui el conseller d’Hisenda. Per
tant, són temes que evidentment responen a l’actualitat.

Però així i tot volem dir que no és el model plural o no és el
model que nosaltres defensam. Creim que el model que
defensam és un model en què tots els grups puguem fer control
del Govern i en què tots els grups puguem fer propostes. Per
tant, aquesta proposta que avui fa el PSOE és un monogràfic de
propostes i de preguntes del PSOE. I en aquest sentit per tant,
consideram que no respon a aquesta pluralitat que nosaltres
demandaríem i a l’acord de tots els grups, i per tant,
concretament sobre la proposta ens hi abstendríem, tot i que
sobre la necessitat de què hi hagi control de Govern i plenaris
extraordinaris, evidentment la nostra posició continua sent la
mateixa, la qual és absolutament favorable i absolutament
necessària aquesta possibilitat que hi hagi aquest tipus de
plenaris extraordinaris.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara torn d’intervenció del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Francisco Mercadal,
per un temps de deu minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ens reunim avui a la
Comissió Permanent per tractar sobre la solAlicitud de plenari
per tractar el tema del finançament a la nostra comunitat
autònoma. Quan parlam de finançament, parlam d’un sistema
que reposa sobre tres cames. Una primera cama, que és la Llei
de finançament, que vendria a ser la distribució que es fa entre
les comunitats autònomes d’allò recaptat en IRPF, IVA i
l’impost de societats. Una segona cama, que serien les
inversions estatutàries, que intenten compensar el deute històric
amb Balears. Com ja sabem, a les sèries entre 1964 i 2004 que
han elaborat diferents institucions, com són la Fundació del
BBVA, o l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques,
veim com som l’única comunitat autònoma que no hem
convergit, sinó que cada vegada ens hem fet més enfora. I la
tercera cama és el règim especial per les Illes Balears, el REB,
una llei que pretén compensar les Balears dels efectes i
perjudicis de la insularitat. Aquesta revisió del REB també
recollida al nostre Estatut d’Autonomia.
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Des del primer moment, tant el president Bauzá, com el
Grup Parlamentari Popular, hem manifestat la necessitat de
modificar el sistema de finançament per a les Illes Balears,
perquè trobam que és injust i perquè no ens situa a la mitjana
del finançament, sinó que som dels que més aporten i dels que
menys reben. El president Bauzá i el conseller Marí s’han
mostrat sempre contraris al sistema de finançament actual, i així
ho han manifestat públicament en diverses ocasions i també han
exigit una modificació d’aquest sistema, perquè és injust amb
els ciutadans de les Illes Balears. És possiblement el president
Bauzá el que més i més clar ha deixat la postura de la nostra
comunitat autònoma davant del Govern central, sent
evidentment igual si el Govern central era d’un color o d’un
altre, perquè l’important són les necessitats de finançament i els
ciutadans de les Illes Balears.

Ens sorprèn prou, doncs, aquesta solAlicitud de plenari
extraordinari, ja que el Govern ha informat sempre puntualment
de tot el procés de reforma de l’actual sistema de finançament,
bé sigui en els plens ordinaris del Parlament, com en
compareixences del conseller Marí a la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts i en preguntes amb resposta per escrit.

Tan sols pel que fa a enguany i per fer un repàs una mica
exhaustiu del que parlam, en matèria de finançament i règim
econòmic de les Illes Balears s’han dut a terme les següents
accions.

En el plenari del Parlament, el 4 de febrer de 2014, a una
pregunta del Sr. Marc Pons, relativa a les balances fiscals; el
mateix 4 de febrer, una proposició no de llei presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a la nova llei de
finançament de les comunitats autònomes.

El 18 de febrer, una altra pregunta del Sr. Marc Pons,
relativa a acords en matèria de finançament; una pregunta del
Grup Parlamentari Popular, de la Sra. Cabrer, relativa a la
reunió que es va fer a Madrid per a temes de finançament
autonòmic.

El 25 de març, pregunta del diputat Miquel Ángel Mas,
relativa a l’informe Lagares; compareixença, a petició pròpia,
del conseller d’Hisenda sobre el procés de negociacions del nou
model de finançament de les comunitats autònomes, repetesc,
compareixença a petició pròpia del conseller Marí.

L’1 d’abril, pregunta del Sr. Jerez, relativa a mesures per
corregir el sobrecost que genera la insularitat.

8 d’abril, pregunta del Sr. Boned, relativa a la deslleialtat
amb les Illes Balears.

15 d’abril, interpelAlació presentada pel PSOE, relativa al
nou REB.

29 d’abril del 2014, moció presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a l’elaboració del nou REB, derivada del
debat de la interpelAlació.

13 de maig, pregunta del Sr. Marc Pons, relativa al nou
REB.

A la Comissió d’Hisenda i Pressuposts: 11 de febrer,
proposició no de llei del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a l’actualització anual de les balances fiscals de Balears amb
l’Estat espanyol; 18 de febrer, proposició no de llei del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a la publicació de les balances
fiscals; 8 d’abril del 2014, pregunta del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a les conversacions sobre el nou REB.

I preguntes per escrit: el 7 de març, pregunta del Grup
Parlamentari Socialista sobre les vegades que s’ha reunit la
Comissió Mixta d’Economia i Hisenda; 16 d’abril, pregunta del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a quina posició ocupava
la CAIB amb el sistema de finançament anterior; 2 de maig,
pregunta del Grup Parlamentari Socialista, sobre si considera
que el sistema de finançament vigent empitjora l’anterior; 9 de
maig, pregunta del Grup Parlamentari Socialista, relativa als
ingressos procedents dels diferents sistemes de finançament;
una altra pregunta relativa als aspectes del sistema de
finançament actual, si el sistema de finançament actual millora
l’anterior; una altra pregunta del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a si el Govern ha elaborat un estudi que permeti avaluar
els resultats que han donat el sistema de l’any 2009.

Però, vull dir, s’ha parlat d’una manera exhaustiva,
preguntes, compareixences, compareixences voluntàries del
conseller Marí, compareixences a la Comissió d’Hisenda del
conseller Marí, preguntes per escrit, preguntes orals en el Ple,
però, a més, des del Grup Parlamentari Popular pensam que no
hi ha cap motiu nou que faci necessària en aquests moments la
compareixença del conseller d’Hisenda i Pressuposts i un
plenari extraordinari per explicar aquest tema, sobretot si tenim
en compte que en el darrer Consell de Política Fiscal i Financera
no es va tractar aquesta qüestió i està pendent de la propera
celebració i de la propera reunió d’aquest Consell de política
fiscal i financera.

Com vostès ja saben i coneixen, el procés de reforma del
sistema de finançament segueix el seu full de ruta previst, i així,
cada comunitat autònoma ha presentat ja el seu informe
d’anàlisi exhaustiva del sistema i l’Administració central, tal
com s’havia previst, ha desenvolupat ja la seva proposta de
reforma fiscal. És ara, doncs, el moment perquè el Govern
central presenti la seva anàlisi del sistema de finançament,
aprovat l’any 2009, durant el darrer Govern socialista del Sr.
Rodríguez, perquè, una vegada integrat amb els plantejaments
de les comunitats autònomes, es pugui impulsar el procés de
reforma.

El que no hem aconseguit durant aquests tres anys de
legislatura, senyores i senyors diputats, és que el PSIB ens digui
o ens expliqui què és el que no funciona del sistema de
finançament aprovat durant l’any 2009. El que nosaltres
demanam és per què el PSIB és l’únic que defensa l’actual
sistema de finançament, quan, a més, s’ha demostrat que és
notablement perjudicial per als interessos dels ciutadans de les
Illes Balears. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Torn de rèplica de la representant, Sra.
Armengol, cinc minuts.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. He d’entendre de l’explicació del
portaveu del Grup Parlamentari Popular que no accepten aquest
plenari extraordinari i la justificació és explicar que l’oposició
ja ha fet molta feina durant el període ordinari per parlar de les
qüestions de finançament de les Illes Balears. Li agraesc, Sr.
Mercadal, que reconegui públicament que qui ha treballat per
als interessos d’aquesta comunitat autònoma som nosaltres; qui
ha plantejat propostes durant tot el període ordinari som
nosaltres; qui ha posat plantejaments davant el Govern
d’Espanya i dins el Parlament de les Illes Balears i davant el
Govern de les Illes Balears som nosaltres, li agraesc que
reconegui la feina feta, que es fa des de l’oposició per plantejar
solucions als problemes que, Sr. Mercadal, li he d’explicar,
creen vostès.

Anem a veure, de les tres potes, ha intentat parlar del
sistema de finançament, que li aclariré una miqueta, perquè veig
que no ho té molt clar, de les altres dues no ha dit ni paraula,
perquè clar, supòs que no en pot dir, perquè és un fracàs absolut,
més que absolut, per part de vostès, del Govern de les Illes
Balears i del Govern d’Espanya. Pressuposts generals de l’Estat,
no ho ha pogut negar, que des que governa el Sr. Bauzá som els
darrers, a la cua de tota Espanya en inversió per càpita en les
inversions del pressupost general de l’Estat, perquè és una
realitat més que objectiva.

I les seves falses promeses que arribarien recursos
extraordinaris són mentides, perquè no arriba ni un euro
extraordinari a aquesta comunitat autònoma.

De la necessitat del nou règim especial de les Illes Balears
i de les inversions estatutàries tampoc no ha pogut dir paraula,
Sr. Mercadal, perquè, efectivament, és un zero, des que vostès
governen, zero euros han arribat a aquestes illes per a inversions
estatutàries. Per tant, incompliment del Govern de la comunitat
autònoma, incompliment del Govern d’Espanya.

I jo crec que és fonamental que facem aquest plenari
extraordinari perquè fa quatre mesos, Sr. Mercadal, en una de
les lectures que vostè ha fet, vàrem presentar en aquest
parlament, i es va aprovar per unanimitat, que es durien
iniciatives jurídiques contra el Govern d’Espanya per reclamar
les inversions estatutàries. En aquell moment el Partit Popular
va votar a favor: què ha fet el Govern de les Illes Balears? Res,
per tant ha incomplert un acord d’aquest parlament. Per tant, és
fonamental que compareguin a donar la cara a explicar per què
s’incompleix el que mana aquest parlament, també amb els vots,
Sr. Mercadal, del propi Partit Popular. Perquè clar, del que vostè
em llegeix i que s’ha aprovat en aquest parlament, fa més de sis
mesos, és obligat que el Govern comparegui a explicar per què
no ho ha complert.

I la tercera pota, la del sistema de finançament autonòmic.
Li recoman la lectura d’un article interessant avui, a un mitjà de
comunicació d’aquesta comunitat autònoma, concretament al
Diario de Mallorca, on explica exactament l’estadística, d’on
estàvem situats en aquesta comunitat amb la seva herència, del
Govern Aznar-Matas, que ens va deixar els darrers, els darrers,
en el sistema de finançament del Govern Aznar; el nou sistema
de finançament autonòmic que es va aprovar el 2009 i que ens
va situar a la mitjana, i que nosaltres, els socialistes, hem dit
sempre: mai no ens conformarem i sempre reclamarem, en
justícia, per als ciutadans d’aquesta comunitat autònoma. I per
tant, hem plantejat: anem a parlar junts d’allò que hem de
reconvertir del sistema de finançament autonòmic per tenir dret,
els ciutadans d’aquesta comunitat autònoma, a unes bones
inversions públiques, a unes bones infraestructures i, a més, als
bons serveis públics que, sens dubte, es mereixen.

Per què vostès tenen tanta por al debat i al diàleg en el
Parlament de les Illes Balears? Perquè jo veig que el Sr. Bauzá
i el Sr. Marí Bosó parlen molt en els mitjans de comunicació,
per què es neguen a venir a aquest parlament a discutir i a
debatre? Per què vostès s’han negat que junts facem feina per
intentar fer un front comú des de les Illes Balears, com per
exemple es fa des del País Valencià o des d’altres comunitats
autònomes? Perquè la forma de fer la política també és
important, Sr. Mercadal, i nosaltres vàrem acordar un sistema de
finançament autonòmic amb un treball fet amb la Plataforma
profinançament autonòmic d’aquesta comunitat autònoma, a la
qual vostès s’han negat. Per què s’han negat que facem un
conjunt entre institucions, formacions polítiques i societat civil,
que junts puguem reclamar aquesta necessitat de finançament
autonòmic? Això és el que ens agradaria que ens explicassin
vostès i sobretot que ens explicàs el Govern de les Illes Balears,
perquè clar, la tessitura en la qual ens posa el Sr. Mercadal és
dir-nos, bé, durant tres anys, tres anys, que ja és gairebé
exhaurida la legislatura, no hem aconseguit res.

Ara vostè em diu: el sistema de finançament segueix el curs
normal. Jo el convidaria, encara que és difícil, escolti el Sr.
Montoro i escolti el que explica, i el Sr. Montoro ha dit
clarament que no hi haurà nou sistema de finançament
autonòmic, clarament ho ha dit. I en el darrer Consell de Política
Fiscal i Financera, i em sorprèn que vostè digui que no hi ha cap
element nou del qual haguem de parlar, en el darrer Consell de
política fiscal i financera no només es va dir: no hi haurà nou
sistema de finançament autonòmic, no es compensaran les Illes
Balears pel fet de ser illes, sinó que, a més, es va entregar un
document de 255 propostes de retalls addicionals als ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma, i per tant hi ha un element nou
que necessita d’un ple extraordinari, Sr. Mercadal. Perquè ens
haurien d’explicar el Sr. Marí Bosó i el Sr. Bauzá, quins retalls
pensen aplicar en el pressupost del 2015 i com tenen la
negociació del pressupost del 2015, perquè, li repetesc, hi ha
retalls durs en sanitats, en educació, en els servidors públics
d’aquesta comunitat autònoma, que ens agradaria saber quins
pensa o no aplicar o no el Govern de les Illes Balears als
ciutadans d’aquesta comunitat autònoma.
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I dijous que ve, Sr. Mercadal, per si no ho sap, hi ha Consell
de política fiscal i financera, on les comunitats autònomes han
d’expressar la seva postura. I nosaltres creim que, ja que tot sols
el Govern, la veritat, cada vegada tornen aquí amb el cap baix
i sense haver aconseguit un euro, no se’n surten tot sols, crec
que estaria molt be que féssim un debat i compartíssim idees i
establíssim ponts de diàleg tan necessaris en aquests moments
en aquesta comunitat autònoma. Aquesta és la nostra
predisposició: diàleg, acords, consensos per reclamar a Madrid
allò que ens pertoca com a comunitat autònoma.

I acab, la seva actitud de no deixar fer cap plenari
extraordinari, de què en aquest parlament no es parli de res més
que el que interessi al president Bauzá és incompatible amb el
fet de la regeneració democràtica que varen prometre, és
incompatible regenerar democràticament i un bloqueig
institucional en el Parlament de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Gabriel Barceló,
cinc minuts, per favor.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies. Bé, en primer lloc, és evident que es tracta d’una
qüestió de democràcia, senyors del Partit Popular; negar-se que
aquest parlament precisament dugui a terme la seva labor més
important, que és la del debat, és un greu error. Per tant, insistim
en la paraula clau: democràcia, senyors del Partit Popular.

Anem al tema de fons en el qual s’ha centrat el portaveu del
Partit Popular, ha parlat de les tres potes del finançament de les
Illes Balears; bé, doncs jo parlaria d’un triple fracàs. En la
revisió del REB es va comprometre el Govern de les Illes
Balears que duria una proposta a tots els grups parlamentaris
abans de finalitzar el 2013, som a mitjans del 2014, ha passat el
termini de set anys que marcava l’Estatut d’Autonomia, i encara
no tenim una proposta damunt la taula. El darrer que va dir el
Sr. Bauzá sobre aquesta qüestió va ser: encarregaré un estudi a
la Universitat de les Illes Balears, un estudi que arriba tres anys
tard; aquest estudi s’havia d’encarregar a principi de legislatura,
si volíem que dins el 2014 estigués vigent el nou règim especial,
això era el mínim, a més de la negociació amb el govern de
Madrid i evidentment el Govern del Sr. Bauzá ha estat del tot
incapaç, en tot moment, perdó, incapaç de negociar res amb el
Govern de Madrid.

El mateix ha passat amb el tema de les inversions, tant les
inversions estatutàries com les inversions en els pressuposts
generals de l’Estat. Les inversions dels pressuposts generals de
l’Estat a la cua, les que hi ha, hi figuren, no arriben, i quant a les
inversions estatutàries, el Govern de les Illes Balears ha deixat
que el Govern del Sr. Rajoy incomplís els compromisos d’una
llei orgànica, que és l’Estatut d’Autonomia, no ha posat ni tant
els recursos judicials pertinents per defensar els interessos de les
Illes Balears, a més de no ser capaç tampoc de negociar.

I en el tema del finançament, bé, doncs arrossegam un
sistema de finançament que ens deixa en una situació molt
complicada i que cada any suposa més de 3.000 milions d’euros
que se’n van i no tornen, per tant una situació que, sigui quin
sigui el sistema, i evidentment aquest sistema darrer que tenim
és millor que l’anterior, però sigui quin sigui el sistema continua
espoliant els recursos de les Illes Balears.

Des del Partit Popular es diu que el Govern ha informat en
tot moment i que s’ha debatut prou durant aquests mesos
passats. Bé, és el mateix argument que es va donar a la darrera
Diputació Permanent, tornen repetir els arguments, m’agradaria
que tenguessin qualque argument nou, perquè quan considera el
Partit Popular que un debat està tancat? És el Partit Popular qui
decideix quan un debat es tanca?

I a més, no és cert que no hi hagi cap motiu nou, han passat
dues coses importantíssimes: una, el ministre ha ajornat, sense
data, el procés de reforma del sistema de finançament. En
aquests moments, diguin el que diguin vostès, de què el procés
continua, no és així, s’ha ajornat sense data el nou sistema de
finançament. El nou sistema havia de ser en vigor dins el 2014,
som a la part final, a la recta final i el Partit Popular no vol obrir
el meló del sistema de finançament per no posar-se en contra
amb les seves borses de vots importantíssimes de comunitats
autònomes que en aquests moments estan beneficiades pel nou
sistema de finançament. Això vol dir que les comunitats
autònomes perjudicades, com les Illes Balears, haurem de
continuar aguantant morena, no ens ho solucionaran, no serà
capaç el Govern del Partit Popular del Sr. Bauzá d’intentar
negociar res amb el Govern del Partit Popular del Sr. Rajoy, ens
continuaran ignorant absolutament; continuaran ignorant el Sr.
Bauzá i, per desgràcia, continuaran ignorant els ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears.

L’altra qüestió important que ha canviat és la publicació
avui de les balances fiscals, serà un element que tendrem
novament damunt la taula per demostrar aquest tractament
injust cap a les Illes Balears. Perquè, no ho oblidem, el Govern
espanyol condemna els ciutadans de les Illes Balears a tenir uns
serveis públics pitjor dotats que la resta de ciutadans de l’Estat,
això vol dir pitjor educació, pitjor sanitat, pitjors serveis socials.
Aquesta és la realitat a la qual condemna continuar amb aquest
sistema que no es vol modificar.

Torn al meu començament del principi del que he dit, per
una qüestió democràtica creiem que és important que hi hagi un
acord de tots els grups parlamentaris, hi hauria d’haver estat ja,
i evidentment de cara al futur s’ha de canviar aquesta situació,
que durant els mesos d’estiu, durant els mesos en què hi ha
període extraordinari siguem capaços de posar-nos d’acord
perquè els debats que en aquests moments són importants a la
societat puguin ser traslladats també al Parlament, també en
període extraordinari, i no haver d’esperar a mitjan setembre per
debatre aquestes qüestions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Té la paraula el Sr. Mercadal.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, ja veig
que vostè tergiversa les meves paraules i les empra com vol,
però no és una novetat per a nosaltres. El que jo he dit és que el
que s’ha parlat s’ha debatut ja en moltes ocasions, està molt bé
que vostès facin totes les preguntes que vulguin, el que jo dic és
que el Govern ha donat, sota el nostre punt de vista, totes les
explicacions, a 8 preguntes en el Ple, a 6 preguntes amb resposta
per escrit, a 3 proposicions no de llei s’han manifestat les
diferents postures dels grups parlamentaris, i a una interpelAlació
i la conseqüent moció, i a una compareixença voluntària de fa
un parell de mesos del conseller d’Hisenda i Pressuposts, Sr.
Marí, per explicar totes les qüestions que afecten el
finançament.

En relació amb el tema de les balances fiscals, que sí que és
cert que avui, en principi, s’han de publicar, des del Grup
Parlamentari Popular nosaltres ja ens hem manifestat
absolutament a favor d’aquesta publicació, com hem fet tots els
grups parlamentaris, perquè quedi constància evidentment de la
patent situació i quina ha estat històricament la situació de les
Illes Balears en relació amb el finançament i amb les balances
fiscals.

En relació amb tot aquest consens de què vostè em parla, del
diàleg, li he de dir i li he de recordar, Sra. Armengol, que totes
les lleis que s’han aprovat darrerament, sobretot les que es varen
aprovar el darrer Ple extraordinari, per exemple, s’han aprovat
amb un consens molt ample, amb un diàleg molt ample; jo he
estat present a les diferents lleis que s’han aprovat, a les
ponències, i hem aprovat multitud de propostes que s’han fet
des de l’oposició, i nosaltres estam sempre, sempre, sempre
oberts al diàleg, sempre oberts al consens i sempre a aprovar les
qüestions que siguin millors per als ciutadans de les Illes
Balears.

Però nosaltres no trobam que ara sigui el moment de tractar
aquesta qüestió...

(Remor de veus)

... de tractar aquesta qüestió a un plenari extraordinari quan
queda pendent celebrar un Consell de política fiscal i financera,
que es celebrarà properament.

El que sí que ens sorprèn...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

El que sí que ens sorprèn és que vostès venguin avui a
reclamar un plenari extraordinari per parlar de temes de
finançament, quan vostès mateixos varen votar en contra de la
solAlicitud de compareixença voluntària del president Bauzá per

explicar els temes del dèficit, qüestió íntimament lligada amb
les finances de la comunitat autònoma.

(Remor de veus)

Qüestió íntimament lligada...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

... qüestió lligada amb el finançament de les Illes Balears; és
a dir, vostès volen parlar avui de finançament i troben que és
prioritari, però no troben que és prioritari i no varen trobar que
era prioritari que el president Bauzá comparegués en el plenari
del Parlament per explicar quines eren les dades i quines eren
les xifres del dèficit de la nostra comunitat autònoma. Quan els
interessa vostès volen emprar el Parlament per al seu benefici,
quan no els interessa volen tancar el Parlament i les portes del
diàleg, per tant la seva justificació no se sosté de cap manera.

Però sí que li diré, Sra. Armengol, i al PSIB, que pot
aprofitar aquest estiu per demanar al seu nou secretari general
del PSOE quina proposta té en matèria de finançament per a les
Illes Balears, sobretot, ...

(Remor de veus)

... sobretot, Sra. Armengol...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Armengol, per favor, silenci.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

... a la vista que per a Catalunya ja ha proposat un pacte
fiscal singularitzat. Per tant, aprofiti l’estiu, Sra. Armengol,
parli amb el seu secretari general i quines són les seves prioritats
i quin és el seu full de ruta per a les Illes Balears. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada acabades les intervencions, passam a la votació
de la proposta.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 9.

Abstencions? 1.

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