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EL SR. PRESIDENT:

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

1) Compareixença RGE núm. 6827/17, de la consellera
d’Hisenda i Administracions Públiques, sol·licitada per tres
diputats del Grup Parlamentari Popular, per tal que
informi en relació amb el nou model de finançament per a
les Illes Balears.

Passam al debat del primer punt de l’ordre del dia d’avui
que consisteix en la compareixença de la consellera d’Hisenda
i Administracions Públiques, sol·licitada per tres diputats del
Grup Parlamentari Popular, escrit RGE núm. 6827/17, per tal
que informi en relació amb el nou model de finançament per a
les Illes Balears.

Assisteix la consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques Sra. Catalina Cladera i Crespí acompanyada de la
Sra. Begoña Morey, secretària general de la conselleria; el Sr.
Joan Carrió, director general de Pressuposts i Finançament; el
Sr. José Luís Gil, director general de Tresor, Política Financera
i Patrimoni; la Sra. Maria Antònia Truyols, directora de
l’ATIB; la Sra. Xesca Carreras, cap de gabinet; el Sr. Albert
Travesset, responsable de Comunicació; el Sr. Dani Álvarez,
responsable de Comunicació; el Sr. Juli Dalmau, assessor
parlamentari, i el Sr. Joan Martí, interventor general de la
comunitat autònoma.

Té la paraula la Sra. Consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques per tal de fer l’exposició oral sense
limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Gràcies, president, bones tardes, diputats i diputades i a tots
els presents a la Cambra. Bé, en primer lloc voldria... avui
m’agradaria ser aquí per explicar realment un nou sistema de
finançament autonòmic, un nou model que a aquestes alçades
ja hauria d’estar fet i aprovat i en ple funcionament, realment
seria el desig, l’ideal crec de tots els aquí presents que avui jo
comparegués per això, però malauradament no estam en aquest
punt.

Encara esperam una proposta per part del Govern del Sr.
Rajoy que no hem vist i ni tan sols em començat una negociació
política necessària per arribar a una reforma del sistema de
finançament perquè evidentment ha de ser una negociació
multilateral Estat i comunitats autònomes. Aquesta és una de
les promeses que podríem dir que ha incomplert el Govern
central, ja ho va fer la passada legislatura i du camí o en
aquests moments també l’està incomplint perquè du ja una sèrie
d’anys de retard, no?

L’actual model s’havia de revisar, faig memòria, l’any 2014
i ara demanam que es compleixi aquest compromís de tenir-lo
acordat enguany perquè el nou sistema de finançament almanco
fos vigent a l’any 2018.

Parlam, com tots vostès saben, d’una qüestió d’estat, cabdal
per a les Illes Balears, la millora del sistema de finançament és
una de les reivindicacions compartida per tots els grups del
Parlament, la qual cosa ha generat un consens que hem de
mantenir també a partir d’ara un cop que ha començat el procés
de reforma, podríem dir que ha començat el procés de reforma
d’aquest sistema, i que hauríem d’estar a les portes de la
negociació amb el Govern central, però que també permeti’m
que expressi els meus dubtes en vista de quin és el procés.

Ho vaig dir dimarts passat quan vaig comparèixer al Ple del
Parlament per aprovar el sostre de despesa no financera per a
l’any 2018 i ho torn dir: som a un moment crucial per a les Illes
Balears. La reforma del sistema de finançament és un tema
crucial per a les Illes Balears i a més a més podríem entendre
que si s’ha d’iniciar la negociació, que és allò a què es va
comprometre el Govern d’Espanya i el president Mariano
Rajoy al gener, s’hauria de... hauria de ser un moment crucial.
I és crucial perquè ens jugam el futur de les Illes Balears, ens
jugam el futur de les generacions futures, com quedi marcat
aquest sistema de finançament, així com també... ja que hi som
ho puc dir aquí, també el que seria l’aprovació del nou règim
especial per a les Illes Balears.

Per tant, vull deixar clar que aquest govern i per part del
que competeix a la Conselleria d’Hisenda, però el Govern en
general i també esper que tot el Parlament, continuarem lluitant
per rebre el que toca i no ens aturarem fins aconseguir-ho.

Permeti’m que faci una mica d’introducció de les dades que
avalen aquesta reivindicació i que descriuen com ha funcionat
fins ara el model de finançament. Venim d’una darrera reforma
del sistema de finançament de l’any 2009, que molts de
vosaltres coneixeu, que va suposar una important millora per a
les Illes Balears i que va negociar el president Francesc Antich
i el conseller d’aleshores, el conseller d’Hisenda Carles
Manera, que primera vegada va permetre situar les Illes en la
mitjana de finançament, molt per sobre de l’anterior model del
2001, però hem de reconèixer que aquest sistema després de la
millora que va fer és millorable i per això és pel que
reivindicam aquesta millora, continuar millorant o aquesta
millora del sistema de finançament.

El millor resum de les mancances que volem superar amb
un nou model és que Balears, com bé sabeu i ho hem explicat
moltes vegades, és la segona comunitat autònoma a aportar
diners al sistema de finançament i la novena a rebre’n, a rebre
recursos després que el model faci la distribució final del que
s’entenen les comunitats de règim comú, aquí excloem Navarra
i País Basc que tenen un règim foral i un sistema diferenciat.

Per això una de les principals reclamacions que feim és que
s’apliqui d’una vegada per totes el principi d’ordinalitat amb un
anivellament només parcial de recursos entre comunitats
autònomes. 

La liquidació de l’any 2015, que és la recent que hem
obtingut ara aquest mes de juliol, dóna o reflexa aquestes dades
que els he expressat fins ara o el que els he expressat ara, els ho
acab d’expressar, no?, que Balears va rebre 347 milions
d’euros menys del que havia aportat o del que havia generat
amb la seva capacitat tributària al territori de les Illes Balears.
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Com deia, és la darrera dada que tenim i sobre la qual podem
treballar perquè la liquidació es produeix, com també sabeu,
cada dos anys i per tant, també hem d’esperar dos anys, és un
altre defecte que té el sistema actual, per conèixer
veritablement com ha actuat el sistema.

Les dades que he dit, aquests 347 milions que vàrem aportar
de més o més del que vàrem rebre, suposen que la comunitat
autònoma va aportar una quantitat de 2.670 euros per habitant
al sistema de 2015 i va ser la segona comunitat, com he dit
abans, a contribuir en recursos i va rebre 2.356 euros per
càpita, parl en termes per càpita, i va ser per tant la novena
quant als doblers que finalment es varen assignar a les Illes
Balears. Així, les Balears vàrem aportar en 2015 un 21,71%
més que la mitjana de les comunitats autònomes de règim comú
i vàrem rebre un 1,3% menys. D’aquesta manera la comunitat
autònoma perd set posicions relatives una vegada aplicat el
model de finançament. És el mateix que dir, el que he dit abans,
que posam quasi bé 350 milions que després no tornen i que
hem generat amb la capacitat tributària que té les Illes Balears.

Aquesta dada és encara pitjor si anam més enrere, no
perdonau..., és encara pitjor al 2015 perquè a l’any 2014
aquesta aportació, aquesta diferència o aquest saldo
desfavorable només va ser de 255 milions. Per tant, com vos
deia, 2014, 250 milions de diferència desfavorable; 2015,
s’agreuja perquè arribam a 350 milions i, per tant, any rere any
sí que comprovam que el sistema de finançament té aquesta
deficiència important, que Balears aporta més del que acaba
rebent.

Arrossegam una manca de finançament històrica, tots la
patim o l’hem patida i la patim, no? Aquesta motxilla ha
provocat una feblesa per desplegar els nostres serveis públics
i a més ha anat creixent de manera que ha generat un fort
increment del deute de la comunitat autònoma que és
important, no? 

La Conselleria d’Hisenda ha fet un estudi de què suposa
aquest infrafinançament que arrossegam, quin increment de
deute ha suposat o quina part del deute que té la comunitat
autònoma, que record que és de l’ordre de 8.600 milions
d’euros, quina part correspon a un infrafinançament ja deim
històric, perquè du molts d’anys acumulat.

D’aquest dèficit de finançament o infrafinançament de
l’any..., del model de l’any 2002, del model de l’any 2001, o
sigui del 2002 al dos mil... fins a l’actualitat ha generat 5.000
milions d’euros d’infrafinançament... bé, que s’ha convertit en
deute; dels 8.600 milions de deute, 5.000 milions vénen per
l’infrafinançament dels dos darrers models, del 2002 a
l’actualitat.

Això, si ho separam en dues etapes des que vàrem rebre la
transferència de sanitat, per la qual evidentment consumim més
recursos en aquest comunitat, que va ser l’any 2002 o l’any
2001 i associat al model que va venir en aquell moment, entre
l’any 2002 i l’any 2008 d’aquests 5.000 milions es varen
generar per infrafinançament 3.290 milions, si a més a més hi
afegim el que a partir de 2009, del model de 2009 hem
contribuït més del que hem rebut són, i podem sumar, 1.493
milions, el que fa els 5.000 milions que vos he comentat amb

què podem xifrar l’infrafinançament d’aquesta comunitat que
s’ha convertit en major deute i que fa que siguem una
comunitat autònoma amb un deute elevat, estam al voltant del
30% del PIB, i evidentment això té un impacte i una càrrega
financera damunt els pressupostos important. 

A més record el deute, segons el ritme que té aquesta
comunitat segons la senda fiscal marcada, fins a l’any 2040
tenim obligació de pagar aquest deute, per tant les generacions
futures tenen... el deute té un important pes per a les
generacions, o càrrega per a les generacions futures, però crec
que l’informe o les dades que us he mostrat no són causades...
són causades per aquest infrafinançament que... que hem de
solucionar, no?

Per tant, també vull aquí recordar que arrossegam molta
part d’aquest deute, d’aquests 8.600 milions d’euros o 8.700,
depèn del trimestre en què estiguem, d’aquest deute una part
important és en mans de l’Estat, de l’ordre de 6.000 milions és
en mans de l’Estat a causa dels mecanismes de liquidesa que
s’han anat fent servir des de l’any 2012, aquests mecanismes de
liquidesa -FLA, etc.- que ha creat l’Estat, i que la comunitat
autònoma s’hi ha acollit perquè evidentment si no teníem
finançament necessitàvem liquidesa i hem acudit a aquests
mecanismes; per tant, dels 8.700 milions de deute que tenim,
6.000 són en mans de l’Estat.

I això és el que també dóna peu, que també ho hauria de
solucionar la reforma del sistema de finançament, i no
renunciam a això, que aquest deute en mans de l’Estat, o una
part important d’aquest deute en mans de l’Estat, pràcticament
tot, al voltant d’aquests 5.000 milions que deia abans, hauria de
ser compensat, condonat, reestructurat, d’alguna manera amb
la reforma del sistema de finançament. O sigui, ara que
abordam el sistema de finançament el Govern de l’Estat hauria
de ser capaç de reestructurar aquest deute, compensar aquest
infrafinançament històric que té Balears amb els diferents
models. Per això plantejam la condonació de deute com una
sortida a la situació que penalitza el nostre autogovern, i que
perpetua una sensació de xantatge amb la qual l’Estat estreny
els únics canals de finançament que ens queden oberts a les
comunitats autònomes, com és el fons de liquiditat autonòmica.
No podem oblidar aquest infrafinançament a l’hora de negociar
amb el Govern del Sr. Rajoy, com tampoc una transferència de
competències mal dotades i un dèficit també històric en
inversions de l’Estat a les Illes Balears. 

Aquests són els resultats, les dades objectives, els
problemes que podem solucionar a partir de la reforma del
sistema de finançament. No només ho deim nosaltres, també els
experts que han participat a la darrera comissió creada per a
l’estudi de la reforma del sistema de finançament coincideixen
a fer una diagnosi semblant en bona part de la seva anàlisi, en
què assenyalen algunes de les principals mancances del model
actual. Ara ja pas al que seria, a part del que he explicat fins
ara, la diagnosi o les mancances que té l’actual model de
finançament i que, com vos deia, dins el comitè d’experts se
n’ha parlat àmpliament, que diríem que seria la part -després ho
explicaré millor- seria la part salvable d’aquest informe que ha
fet el comitè d’experts, la diagnosi, que consideram encertada,
que ha fet de com funciona el sistema de finançament en aquest
moment. Però per això vull posar de manifest d’alguna manera
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que l’informe que ha sortit de la comissió d’experts, aquesta
comissió d’experts que record que es va constituir arran de la
Conferència de Presidents, que el govern del Sr. Rajoy es va
comprometre a fer una reforma del sistema de finançament, el
primer que va fer va ser fer una comissió d’experts i el resultat,
que ja ha sortit aquest mes de juliol, nosaltres, la nostra posició,
el que hem vist després d’analitzar-lo, és, per una banda, que ha
estat decebedor en les solucions que ha plantejat. Diríem que
en la diagnosi coincidim, però en les solucions que planteja el
comitè d’experts és decebedor perquè no soluciona precisament
tots els problemes que ha posat de manifest a l’hora de fer la
diagnosi. Per tant el resultat no és òptim. Si plantejam uns
problemes o detectam uns problemes i després no som capaços
de solucionar-los amb la proposta que surt, l’informe és
decebedor en aquest sentit.

Vos faig una síntesi d’aquesta diagnosi, que ja la coneixem
perquè coincideix amb el plantejament que he fet moltes
vegades, però seria que el finançament per habitant ajustat és
desigual i poc clar, els resultats del model són arbitraris després
de veure con funciona tots aquests anys. Un altre element molt
important i que crec que és clau en tot el que és l’estat
d’autonomies i l’estat de benestar és que hi ha insuficiència de
recursos, les comunitats autònomes tenen clarament una
insuficiència de recursos per escometre les competències que
tenen assignades i que tenen atribuïdes amb les diferents
transferències de competències; per tant hi ha un desequilibri
vertical important entre comunitats autònomes i Administració
de l’Estat a l’hora de repartir recursos, i aquest model no ho
soluciona.

Després un altre element a destacar de la diagnosi és que no
hi ha un mecanisme, com proposa l’AIReF, l’Autoritat
Independent de Responsabilitat Fiscal, que garanteixi
l’equilibri en el repartiment de recursos entre els diferents
nivells d’administració; una mica és el que també venia dir, que
no assegura que cada nivell d’administració tengui els recursos
que ha de menester per les necessitats que té encomanades de
despesa. Després és un sistema complicat, massa complex, poc
transparent, amb una multiplicitat de fons i subfons que fan que
ni els mateixos expert l’acabin de comprendre, la qual cosa és
un mal senyal. 

Un altre element important, que ja l’he expressat abans, és
que no respecta l’ordinalitat entre les comunitats autònomes,
entre el que aporten i el que reben; això és un principi que no
es compleix de forma molt clara i cada any, liquidació rere
liquidació del model, es veu molt clar. Genera un altre element
important, que és que genera un dèficit de corresponsabilitat
fiscal entre les comunitats autònomes, ja que no podem decidir
sobre molts de tributs, la majoria d’ingressos que tenim no
podem decidir, ni sobre la cartera de serveis; bé, bàsicament
sobre els ingressos no podem decidir, tot i que hi hagi cessió
d’algun tribut, com és l’IRPF, no tenim plena competència
tributària sobre aquests tributs, i vull recordar ara aquí que el
65% dels ingressos que rebem, que configuren el nostre
pressupost, vénen per sistema de finançament; la resta, una part
són cedits, una part són propis, però el gruix, el 65% ve per
aquest model de finançament sobre el qual no tenim
pràcticament poder de decisió sobre aquests ingressos ni sobre
la normativa que els regula, i per tant no tenim aquesta
corresponsabilitat entre les despeses, que les hem de fer perquè

tenim les competències assignades i per tant responem davant
els ciutadans, però no tenim els ingressos suficients o no tenim
la capacitat d’incidir sobre aquests ingressos que hem de donar
allà per a la cobertura de les despeses.

Després els mecanismes addicionals de finançament, el
conegut FLA, que s’han emprat o s’ha abusat el seu ús, poden
suposar un desincentiu per a les comunitats autònomes per al
compliment pressupostari i per a la corresponsabilitat fiscal a
què feia menció fa un moment. 

I després hi ha un element molt clau i molt discutit dins la
comissió d’expert, i evidentment depèn en quin territori
estiguem, o de quina posició territorial estiguem, de com ha
tractat fins ara el sistema de finançament, hi ha una necessitat
-i això ho diu el comitè d’experts- d’acabar amb l’statu quo;
això vol dir el sistema que permet que tota comunitat no rebi
menys a partir de la reforma del que rebia ara. Això és una
forma de no perdre, de quedar-se com a mínim com estam. El
comitè d’experts sí que diagnostica que això s’hauria de poder
acabar, encara que fos amb una fórmula transitòria, perquè si
no són difícils d’arreglar els problemes que té el model.

Com deia això és el diagnòstic del model, o del comitè
d’experts, però després la recepta que surt de l’informe els
mateixos experts proposen..., la recepta que surt no ataca, com
vos deia, directament aquests problemes de forma valenta, i per
tant podríem dir que al final no es fa una evolució en la reforma
del sistema de finançament, no hi ha un avanç, no hi ha una
reforma valenta que permeti solucionar aquests problemes, sinó
que el que es dedueix al final és apedaçar d’alguna forma el
model actual i per tant amb això no solucionam els problemes;
sí que podem fer una reforma que apedaci però no soluciona els
problemes de veres.

Bé, fins aquí, un poc la diagnosi. Com vos deia nosaltres
duim ja molt de temps, crec que massa temps, demanant una
reforma del sistema de finançament; aquí tots els diputats
presents i tots els del Parlament hi estam d’acord i ho tenim
molt clar, i nosaltres mantenim aquest discurs des de principi
de legislatura amb coherència i suport social, entenem, de
demanar un nou sistema de finançament. Ho hem demanat, s’ha
demanat en diferents reunions, al Govern d’Espanya; com
sabeu també hi va haver la Conferència de Presidents; en
diferents reunions que s’han pogut tenir bilaterals o en el
moment en què ens hem pogut trobar tant la presidenta amb el
president Rajoy com jo mateixa amb el ministre Montoro, amb
secretaris d’Estat, etc., això s’ha demanat; però durant tot
aquest temps no hi ha hagut, diguem, un avanç important. 

També tot aquest temps hem fet contactes amb altres
comunitats autònomes de diferent signe polític: amb Catalunya,
amb Múrcia, amb Comunitat Valenciana, amb Madrid, amb
Canàries, diferents territoris que podien tenir punts en comú
però que a més sí que en una cosa hem coincidit tots, i és que
s’ha de reformar el sistema de finançament i les comunitats
autònomes hem de tenir més suficiència financera, i a més a
més també, com vos deia, ho hem demanat al Consell de
Política..., bé, ho hem demanat al Govern però també en el si
del Consell de Política Fiscal i Financera; cada vegada que hi
ha hagut una reunió, cada vegada que hem parlat de dèficit o
hem parlat de diferents temes hem parlat de la necessitat del
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sistema de finançament. Allò darrer que hem dit és que ja no
volem parlar tant de dèficit i de flexibilitzar dèficit, que com bé
sabeu després per altre regles fiscals no ho podem aprofitar,
com és la regla de la despesa, que la setmana passada vos ho
explicava, sinó que volem parlar de suficiència d’ingressos i
per tant d’una reforma del sistema de finançament.

De moment el que hi ha hagut fins ara, de tot aquest temps
que vos estic explicant, és aquesta comissió d’experts, que ha
estat reunida durant sis mesos i que va néixer a partir de la
Conferència de Presidents, i que ha donat un resultat que és
aquest informe, que sabeu que podeu consultar a la pàgina web
del ministeri, si no ho heu fet encara, no? També sabeu que a
continuació ve l’expert que va designar Balears, el doctor, el
professor Guillem..., el representant de Balears, Guillem López
Casasnovas, que crec que ells us podrà explicar, no?, és un dels
motius de la compareixença que es va sol·licitar, perquè us
expliqui de primera mà tot, com ha funcionat aquest comitè
d’experts, la proposta que jo també us puc... bé, faig un resum,
però sobretot com veu ell de primera mà tot aquest tema. Bé, és
un professor, economista de prestigi que ha treballat de valent,
i jo aquí vull agrair la seva dedicació absoluta, abnegada, amb
un sol objectiu que és el bé comú de millorar el sistema de
finançament.

La comissió ha formulat una proposta per a un nou sistema,
però són més voluminosos els vots particulars de la proposta,
mancada en molts de casos de concreció, davant la manca de
consens entre els experts i els representats de comunitats
autònomes, bé, els experts al final són representants de
comunitats autònomes. Per tant, s’ha vist una manca de
consens, això ha fet o ha desmerescut la proposta final perquè
no s’ha arribat a un consens. 
Per tant, com deia, hi ha molts de vots particulars de cada
expert o segons els experts, el que els interessava, convenia
defensar, que al final el que feien era defensar els interessos de
cada comunitat autònoma en lloc de defensar un model,
d’intentar aconseguir un model que anàs bé a tot el territori
espanyol. El resultat de l’informe és això, una mica... després
de la diagnosi que us deia cada expert ha fet o ha fet valer la
posició que convé més a la seva comunitat autònoma des del
plantejament que té la comunitat autònoma.

Bé, entre els vots particulars jo vull destacar de totes
maneres, malgrat això, vull destacar el presentat pel Sr. López
Casasnovas el qual, si m’ho permeten, trasllada una proposta
ferma i valenta presentada no només a major glòria dels
interessos de les Illes Balears. Crec que avui, i ell hi serà
després, val la pena que ens entretinguem amb aquesta proposta
atesa la situació en què estam en aquests moments a nivell de
finançament i a nivell d’encaix territorial a Espanya. 

El vot particular del Sr. López Casasnovas és l’únic que
planteja una proposta global alternativa al model de
finançament proposat per la comissió, i vull destacar la
importància que té això, la resta són posicionaments particulars
amb relació a aspectes concrets de la proposta de model, és el
que us deia abans, la resta d’experts d’alguna forma apedacen
el model actual, però no van més enllà. La proposta del Sr.
López Casasnovas va més enllà amb una proposta més valenta,
que ara l’explicaré, i que evidentment el vot és particular, no hi
ha més comunitats autònomes que s’hi hagin sumat.

La proposta condensada en quinze pàgines del vot
particular de l’expert de Balears és en realitat una finestra
oberta a un nou encaix del model territorial de l’Estat, serveix
per millorar la situació de Balears, però també per dotar-la de
major responsabilitat dins la governança de l’Estat, a Balears
i a totes les comunitats que vulguin fer una passa endavant
quant a assumir una major quota d’autonomia fiscal, perquè
voler tenir més recursos i administrar-los també vol dir major
capacitat normativa, més feina i molta més necessitat de
rendició de comptes davant les exigències dels administrats,
dels ciutadans, d’aquells que esperen que amb els diners dels
seus imposts les administracions responguem amb millors
serveis públics i de forma més eficient.

És una proposta que de moment no ha recollit prou suport
entre la resta de comunitats autònomes, però pensam que
Balears ha generat un camí, una escletxa que pot servir per a la
discussió. És cert que al final la mecànica i la metodologia
emprada ha conduït la comissió cap a preferir fer un rentat de
cara a l’actual model en lloc d’explorar realment millores en el
sistema que permetin avançar en la línia de federalisme fiscal,
potenciar l’autogovern de les comunitats autònomes, augmentar
la corresponsabilitat de les comunitats autònomes i una major
capacitat de gestió dels ingressos en clau autonòmica, el que
seria més autonomia fiscal. 

Però aquests punts són la base d’un camí encara no transitat
per la senda constitucional del federalisme fiscal que un dia o
un altre haurem d’explorar com una fórmula bàsica que renovi
els vots de convivència que els ciutadans espanyols ens varen
donar ara ja fa quaranta anys.

No m’entretindré a dibuixar quins són els detalls de la
proposta del nou sistema de finançament que ha quedat
plasmada a l’informe dels experts i, en tot cas, com us deia
abans, el Sr. López Casasnovas ho podrà explicar amb molt
més detall després que passi jo.

Però no em resistiré a descriure breument quina és aquesta
proposta que ha presentat Balears en el seu vot particular. En
primer lloc, hem de partir de la base que a diferència d’allò
acceptat per gairebé tothom Espanya no es troba en els països
més descentralitzats del món, o millor dit, està descentralitzat
en despeses, en gestió de despeses, però no hi està en ingressos.
Crec que al principi també ho he dit, hi ha hagut un avanç a
descentralitzar via transferències les competències de despesa,
no?, i record que l’estat de benestar el gestionen les comunitats
autònomes: educació, salut, serveis socials, polítiques
d’ocupació, però que això no ha estat acompanyat de la
descentralització dels ingressos ni de la decisió que s’ha de
tenir, o que s’hauria de tenir, amb els ingressos. Per tant, la
descentralització és parcial i això fa, recordant temes que ja he
dit, això fa que d’aquesta manera no hi ha prou suficiència
d’ingressos financers a les comunitats autònomes o no hi ha un
anivellament vertical suficient entre Estat i comunitats
autònomes així com s’han plantejat els models fins ara. 

Aquest és el pecat original de l’actual model, dels anteriors,
com us deia, on l’Administració Central és la que segueix
aportant transferències la major part de... via transferència la
major part dels recursos que tenen les comunitats autònomes.
Record que els ingressos que conformen el sostre de despesa
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que vàrem aprovar la setmana passada, o que vàrem ratificar la
setmana passada, un 65% ve pel model de finançament a
Balears. A altres comunitats fins i tot pesa més, però a Balears
és un 65%.

Aquest allunyament entre despesa i ingressos ha fomentat
un sistema que funciona a través de la necessitat fiscal, vol dir,
necessita de despesa de les comunitats autònomes i no en la
seva capacitat tributària. Aquest fet redunda en una manca de
sentit de gestió o si m’ho permeten en un afebliment de les
responsabilitats de les administracions territorials que saben
que el sistema acabarà proporcionant d’una manera o d’una
altra el finançament que han demanat. Basta recordar els
darrers mecanismes de liquidesa que han substituït finançament
per deute.

Tot això ho fem en defensa d’una proposta amb
mecanismes de solidaritat, que quedi clar que també defensam
mecanismes de solidaritat, a partir de la progressivitat de
l’IRPF i donam passes també cap a un nou model aprofundint
l’actual binomi entre estat d’autonomies i estat de benestar. 

Les comunitats autònomes oferim els serveis essencials a la
ciutadania, ja us havia dit ara, sanitat, ensenyament, serveis
socials, etc., i necessitam un bon finançament precisament per
no baixar les polítiques públiques. Per arribar a això hem de ser
rigorosos amb el sistema de finançament, amb el disseny del
nou sistema de finançament. El debat sobre les necessitats és
poc científic perquè es basa en variables no massa sòlides i
difícils de gestionar de manera homologable. La necessitat de
les comunitats autònomes és determinar a partir de població
ajustada, un indicador de necessitats construït a partir de la
combinació de diferents variables com puguin ser població,
població envellida, població en edat escolar, densitats,
diversificació geogràfica, insularitat, etc.; un còctel en el que es
pondera sense un criteri metodològic rigorós diferents variables
a demanda dels interessos particulars de les comunitats
autònomes i del que resulta un ajust que difícilment s’aproxima
a les necessitats reals. I aquí també hi ha la influència amb el
poder de negociació que té cada comunitat autònoma de fer
valer més la seva variable que pesa més o que la pot afavorir
més. 

En el cas que es decideixi mantenir aquest enfocament de
necessitat de despesa Balears considera que s’haurien de
contemplar altres variables com les diferències de preus entre
comunitats autònomes o per ser més exactes allò que un euro
pot comprar a cada territori.

També caldria tenir en compte un nou paràmetre, el de la
població flotant en aquesta població efectiva, això, població
efectiva i no empadronada, que hauria de funcionar com a punt
de partida de càlcul. A Balears cada any vénen 15 milions de
turistes que, bé, ho coneixeu i, per tant, això s’hauria també de
tenir en compte com a població flotant a l’hora de dissenyar el
model. 

En tot cas, a Balears creim que la població ajustada hauria
de ser superada amb un sistema de finançament de tall més
federal com el que proposam. Com a alternativa de via de les
necessitats proposam la via de la capacitat fiscal amb un
reconeixement real d’autonomia fiscal, és a dir, de la capacitat

de l’ens territorial de recaptar, gestionar i gastar una major part
dels recursos que es generen dins el seu territori. Aquesta gestió
directa dels ingressos i la seva relació amb les despeses
fomenta una major responsabilitat en la gestió, las comunitats
també som Estat.

Aquesta aposta per la via de la capacitat fiscal no és
excloent, així es proposa mantenir un camí similar a l’actual
basat en la necessitat fiscal de cada comunitat per a aquells
territoris que vulguin respostes comunes a les seves necessitats
de manera més garantista. Però d’aquesta manera es facultarien
les comunitats que, com Balears, s’han manifestat obertes a
incrementar autonomia fiscal i corresponsabilitat que ho puguin
fer. Per tant, obrim o plantejam la possibilitat de fer una doble
velocitat en la reforma del sistema de finançament. 

Els imposts que recapten a cada territori s’han d’assignar
d’inici a cada comunitat autònoma i no han de ser considerats
com a ingressos d’Estat, que aquest concedeix a la comunitat
de manera més o menys arbitrària, tenint en compte la capacitat
tributària de cadascú. En conseqüència, el nou model pel qual
apostam des de Balears es decanta per la progressiva
eliminació de l’statu quo, la clàusula que blindava qualsevol
fluctuació a la baixa per a qualsevol comunitat.

Que tots guanyin sempre no és dolent en si, però incideix en
la desigualtat del sistema a nivell horitzontal i no és just per a
aquelles comunitats que com Balears esdevé portadora neta al
sistema any rere any.

El model proposat per Balears preveu un anivellament
doble que evitaria diferències excessives entre comunitats, una
horitzontal reglada i una vertical amb la qual cosa aquesta el
finançament d’aquest anivellament entre territoris partiria tant
de l’administració central com de les comunitats més
dinàmiques.

En tot cas, aquesta solució hauria d’oferir una alternativa
d’encaix a les comunitats que volen avançar per la via
d’autonomia fiscal que es podria aplicar també al cas de les
autonomies de règim foral.

La proposta de reforç de l’autonomia tributària vendria
bàsicament per una gestió en clau autonòmica de l’IRPF que
passaria del 50% actual a un entre 75% i cent per cent en mans
de cada comunitat. IRPF, tributs propis i la imposició indirecta
en fase minorista, IVA i impostos especials han de constituir el
nucli dels ingressos autonòmics. 

Queda molt lluny aquesta proposta de la que s’ha introduït
finalment a l’informe dels experts que ha suggerit un IVA
col·legiat i els copagaments com a fórmules per augmentar els
recursos del sistema. No parlam només de la rèmora que suposa
el copagament, sinó també d’un IVA col·legial que seria en la
pràctica inaplicable perquè una reforma a una sola comunitat
hauria de comptar amb el consens de tota la resta de comunitats
autònomes. Per tant, el fa inviable.

Per contra, territorialitzar més la gestió d’IRPF seria una
aposta cap al federalisme fiscal real per la vinculació personal
i per tant, territorial en referència a l’esforç fiscal que s’exigeix. 
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L’augment de la capacitat normativa en tots els impostos
cedits totalment o parcialment, i en especial l’IRPF, suposaria
per exemple que cada comunitat autònoma pogués modificar el
tipus de gravamen de la base liquidable de l’estalvi, variar els
mínims personals, regular figures jurídiques pròpies d’acord
amb el dret civil o modificar el percentatge d’assignació a
l’església catòlica o a finalitats d’interès social. Aquesta
capacitat normativa augmentada en clau autonòmica es
correspondria amb l’augment de la capacitat de gestió i
inspecció a la vinculació de processos que ara estan reservats
a l’administració tributària estatal i, òbviament, el cercle es
tancaria amb l’augment de la capacitat de recaptació... la
recaptació també s’estendria per donar a la gestió de sancions.

En resum, la proposta que sorgeix de Balears es caracteritza
per un finançament autonòmic més basat en la pròpia capacitat
tributària i menys basat en l’aportació d’estalvi de
transferències; un major finançament per càpita dins un límit
acordat a les comunitats amb major capacitat tributària de
forma que no superin un determinat tant per cent respecte a la
mitjana; garantir un mínim de finançament final a les que tenen
inferior capacitat tributària i permetre que assoleixin com a
mínim un determinat finançament respecte a la mitjana, i, en
definitiva, garantir un resultat del sistema de finançament que
respecti l’ordre relatiu de la capacitat tributària per càpita,
l’ordinalitat.

Ja per acabar, l’objectiu final de la meva compareixença ha
estat el de demostrar que no estam quiets. El Govern de les Illes
Balears té propostes i ganes de defensar-les. No ens miram el
melic, volem aportar noves visions que contribueixen a la
millora de l’encaix de l’estat federal que emana de la
Constitució.

Sé que ens trobam a un moment decisiu, finançament i
model d’estat es barregen amb la qüestió de Catalunya que
exigeix un pols fi per redreçar el camí.

Jo crec que el Govern central ha fet massa tard en
l’articulació del debat del model de finançament que és en gran
mesura el que articula el model d’estat.

En aquest moment creim que no es pot tancar la via de
diàleg, la via de la proposta, les idees compartides no ens
poden fer pitjors.

I en aquest sentit, humilment, creim que té validesa la
posició que aquest govern ha mantingut en coherència i fermesa
durant els darrers dos anys i que en aquesta exposició he
intentat resumir almenys en els aspectes que són més destacats,
per aconseguir llum on ara hi ha penombres, per dotar de sentit
ple el mandat constitucional de federalisme fiscal, per oferir
sortides on ara hi ha culs de sac, per això crec que val la pena
aquesta proposta per al nou sistema de finançament que sorgeix
de Balears, que naturalment creiem que millorarà (...) Estat i
que, com deia abans, renova els vots constitucionals per a tota
una generació que no vàrem tenir l’oportunitat de referendar
amb el vot la Carta Magna de l’any 1978.

Hi ha un camí per recórrer i tenim ganes de treballar per al
bé comú. Gràcies i qued a la vostra disposició.

EL SR. PRESIDENT:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps 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 una suspensió de la sessió o si
podem continuar... Podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. La Sra.
Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques pot contestar
globalment totes les preguntes o observacions formulades o bé
contestar individualment després de la intervenció de cada
portaveu.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Individualment..., no, era broma...

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Els diputats riuen, però no els ha fet ni mica de gràcia, Sra.
Consellera.

(Rialles)

Bé, la Sra. Consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques contestarà globalment. Per tant, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni
Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Benvinguda, Sra. Consellera, benvingut també tot el seu equip
avui a la Comissió d’Hisenda del Parlament de les Illes Balears
per tractar d’un tema, una qüestió que per a nosaltres és cabdal
i que és el nou model de finançament autonòmic.

Va ser el Partit Popular qui va sol·licitar la seva
compareixença en un moment en què es posaven de manifest
una sèrie de dubtes, una sèrie de crítiques, crítiques que també
venien del mateix Sr. Guillem López i Casasnovas sobre el
funcionament de la comissió d’experts que tenia com a missió
estudiar i fer propostes sobre aquesta futura reforma del model
de finançament autonòmic.

Finalment, ja tenim un document de propostes que ha
presentat que aquest comitè d’experts, presentat també al
Ministeri d’Hisenda, però hem de dir que -i la consellera també
ho deia- una bona part d’aquest document, idò són vots
particulars, molts dels quals, que provenen efectivament de
determinades comunitats autònomes, crec que van en sentit
totalment contrari a la línia establerta pel document final
d’aquest comitè d’experts.

Vostè, Sra. Cladera, deia la setmana passada que havíem de
ser optimistes, i jo li diré amb tota franquesa...
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(Se sent una veu inintel·ligible de fons)

...és el que precisament anava a dir ara, som optimista amb
el REB, estic convençut que tindrem un nou REB, que a més
serà molt positiu per a Balears, però certament no som tan
optimista amb el que pugui passar amb aquest nou model de
finançament autonòmic, certament, no som optimista.

I de fet, l’informe del grup d’experts és la demostració més
gràfica que és molt difícil que hi hagi un gran acord entre totes
les comunitats autònomes perquè, jo crec que ho hem de dir
molt clar, avui de matí el Sr. Biel Barceló deia que no tenim
model de finançament per culpa del Sr. Rajoy o del Sr.
Montoro, no, no, no, és que no tenim model de finançament
perquè no hi ha acord entre totes les comunitats autònomes. És
a dir, aquí hi hauria d’haver un gran consens entre totes les
comunitats autònomes per poder tenir un nou model de
finançament. Per tant, aquesta és la realitat.

I jo crec, i després de veure el document del comitè
d’experts veig que és molt difícil que hi hagi aquest consens, i
dic molt difícil per no dir impossible, hi ha massa interessos
enfrontats entre les diverses comunitats autònomes, hi ha punts
de vista que són totalment diferents d’unes comunitats a unes
altres. Nosaltres a Balears tenim punts de vista diferents als
d’Andalusia o d’Extremadura, per posar només alguns
exemples.

I al final el grup d’experts ha estat un estira i amolla entre
les diferents comunitats, uns perquè ho volen d’una manera,
altres perquè ho volen d’una altra i al final ha sortit un
document certament, jo diria que decebedor.

No hi veig, per tant, una voluntat real i sincera de fer un
model de finançament que aparqui les particularitats de cadascú
i que determini el que és just, el que és objectiu i el que és lògic
i que estableixi criteris racionals i de sentit comú per a tothom.
No veig que hi hagi una visió global, sinó que cadascú defensa
el seu trosset i evidentment, idò, és molt difícil que si cadascun
defensa el seu trosset es pugui fer un model de finançament que
pugui agradar tothom.

Deia la Sra. Consellera que s’havia reunit amb comunitats
com Catalunya, València, Múrcia, Madrid i Canàries, i jo
sempre dic que arribar a acords amb les comunitats que
pateixen els mateixos problemes de finançament que nosaltres
és relativament senzill, tenim els mateixos problemes, podem
fer unes mateixes propostes. El difícil és arribar a acords amb
la resta de comunitats. Ja fa temps, des del principi d’aquesta
legislatura, que dic que és molt important fer pedagogia amb la
resta de comunitats autònomes a fi que puguin entendre els
nostres problemes, que siguin conscients del dèficit de
finançament que patim, que siguin sensibles amb la nostra
realitat. Aquesta és la feina que hauria de fer el Govern. 

És per açò que m’agradaria saber si ha tingut algun contacte
o si es pensa tenir algun contacte per parlar de tema de
finançament amb el Govern d’Andalusia o amb el
d’Extremadura o amb el de Castella-La Manxa. Dic açò perquè
són governs governats -valgui la redundància- pel Partit
Socialista, i per tant en principi hi hauria d’haver una major
sintonia. 

Deia la consellera que estaven esperant una proposta del Sr.
Rajoy. I el Sr. Rajoy està esperant una proposta del Partit
Socialista. No, no, és a dir, les comunitats governades pel Partit
Socialista haurien de poder fer una proposta, haurien de poder
posar-se d’acord per fer una proposta, i li puc assegurar que si
hi ha una proposta per part de les comunitats governades pel
Partit Socialista, si hi ha una proposta del Partit Socialista
tindrem nou model de finançament, el tindrem automàticament,
no hi haurà problema. Ara, evidentment la feina que el Govern
de les Illes Balears ha de fer és aquesta funció, ja dic, de
pedagogia, d’arribar a acords amb aquestes comunitats
autònomes que tenen visions completament contràries a la
nostra. Aquesta és la feina que el Govern hauria de fer.

Sra. Cladera, veu alguna possibilitat que les comunitats
governades pel PSOE es puguin posar d’acord amb una
proposta conjunta? Veu alguna opció que açò pugui ser
possible? Pot vostè anar a explicar aquesta proposta balear a
aquestes comunitats autònomes perquè puguin combregar amb
les idees que tenim nosaltres, que podem compartir
perfectament? És possible que es faci aquesta feina a fi que
aquestes comunitats autònomes com Andalusia, Extremadura,
Castella-La Manxa, puguin compartir la nostra preocupació i
les nostres propostes?, és possible açò? Es pot consensuar un
model de finançament amb les comunitats governades pel Partit
Socialista? Aquesta és una qüestió fonamental, perquè hi ha
moltes comunitats que estan governades pel Partit Socialista, i
li puc assegurar, i ho repetesc, que si hi ha acord dins el Partit
Socialista hi ha model de finançament nou.

El mes de juliol de l’any passat el Govern balear i el Govern
de la Generalitat van signar una aliança econòmica financera i
es va crear un grup de treball dirigit pel Sr. López Casasnovas.
El mes de gener d’enguany apareixia als mitjans de
comunicació que Catalunya i Balears irán de la mano en la
financiación autonómica. Ens agradaria com es troben les
relacions avui en dia amb Catalunya, sobretot després de la
deriva independentista i la convocatòria il·legal del referèndum
de l’1 d’octubre. És més, jo li demanaria si té sentit anar de la
mà d’una comunitat en temes de finançament, quan aquesta
comunitat no vol cap finançament, el que vol és la
independència. No sé si té massa sentit tenir acords bilaterals
amb aquesta comunitat, però en qualsevol cas sí que
m’agradaria saber la seva opinió sobre aquesta qüestió, i ens
agradaria saber també en quin punt es troben les feines
d’aquesta comissió bilateral creada amb Catalunya i quins
resultats està donant, si és que n’està donant cap.

Per altra banda també ens agradaria saber què pensa fer el
Govern a partir d’ara, quins són els passos a desenvolupar,
perquè, clar, ja ho hem dit, tenim un document del comitè
d’experts on es demostra que no hi ha cap tipus de consens, on
es demostra que no hi ha cap tipus d’acord, on cada comunitat
autònoma pensa d’una manera diferent, no hi ha un acord real,
i m’agradaria saber quins passos farà el Govern balear a partir
d’ara, quin és el cronograma, quin és el calendari d’actuacions,
perquè evidentment, i ja li ho dic per avançat, ens tindrà al seu
costat, el Partit Popular el tindrà al seu costat en la defensa
d’aquest nou model de finançament, fins i tot en bona part dels
aspectes que proposa el Sr. Guillem López Casasnovas, no hi
haurà cap problema, però volem saber què fia fer el Govern,
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quines alternatives té o quines decisions pensa prendre, etc.
Açò ens agradaria saber.

Avui, per altra banda, hem rebut l’informe que quantifica en
aquests 5.000 milions el dèficit històric i que justifica la
condonació del deute, i vostè deia que el tema de la condonació
del deute està en certa manera supeditat a la negociació
d’aquest nou model de finançament. Però, clar, és que
l’informe del comitè d’experts descarta qualsevol quitació o
condonació del deute a cap comunitat; cert és que hi ha algun
vot particular que sí obre aquesta possibilitat a comunitats com
la nostra, amb dèficits de finançament; per tant aquí voldríem
saber, en el tema de la condonació del deute, una volta que el
seu comitè d’experts descarta aquesta opció, una volta està
supeditat a un nou model de finançament, quines possibilitats
reals tenim que se’ns pugui condonar el deute. És una altra
qüestió que ens sembla important poder tenir en compte.

I també ens agradaria saber la seva opinió sobre una qüestió
que planteja el Sr. López Casasnovas, que ell parla directament
de poder abolir els sistemes forals. M’agradaria saber quina
opinió té el Govern o quina opinió té la consellera en aquesta
qüestió tan espinosa, i que a més està contemplada a la
Constitució.

Per acabar, ja dic...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí. M’agradaria remarcar el compromís del Partit Popular
de seguint fent feina conjuntament amb el Govern en temes de
finançament; consideram, i ho hem considerat sempre, ja sé que
l’anterior legislatura no va ser així per culpa dels partits que en
aquell moment eren a l’oposició, però creim que és una qüestió
d’estat i per tant no ha de tenir color polític, i per tant des del
nostre punt de vista consideram que qualsevol èxit del Govern
en aquesta qüestió és un èxit de tots els ciutadans. Per tant...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Vaig acabant. Per tant insistesc que el Govern de les Illes
Balears hauria d’intensificar els contactes amb les comunitats
autònomes de governs socialistes a fi d’articular una proposta
conjunta i aprofitar per fer pedagogia en aquestes comunitats.
I, per últim, repetesc el que li havia demanat: conèixer quin és
el cronograma i el calendari d’actuacions a partir d’ara, que açò
és fonamental per també nosaltres saber a què ens hem
d’atendre. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura, per un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, consellera
d’Hisenda, i tot el seu equip per ser aquí, comparèixer i
explicar-nos com va això del sistema de finançament
autonòmic.

Volia dir que sospitàvem que el mecanisme pel qual s’ha
format aquesta comissió d’experts i ha tingut aquest
començament amb aquest informe era una estratègia per part
del Partit Popular i del Govern central per dir això que deia
Rajoy una vegada d’“is very difficult todo esto”, i al final fer el
que volguessin. Volia dir que, això, ho sospitava, però m’ho ha
confirmat el Sr. Camps amb la seva intervenció. Si tan fàcil era
fer un nou sistema de finançament com ficar els líders del Partit
Socialista de les comunitats autònomes, que ho haguessin fet
des del principi. El que passa és que el problema no era aquest,
el problema no és que no hi hagi un model de finançament, és
que no hi ha un model d’estat, és que el Partit Popular no té
clar quin model d’estat ha de defensar. O sí, ho té clar: un estat
ultracentralista i seguir amb les polítiques de centralització de
recursos, de no deixar a les comunitats autònomes fer política,
i ho vol encara com si fos un debat tècnic entre experts i no un
debat polític que correspon a aquest model d’estat.

Deia que no s’ha plantejat -el portaveu del Partit Popular-
que no s’ha plantejat un sistema global. Jo crec que a qui
manca una visió global dels problemes que pateixen diverses
comunitats autònomes amb el seu encaix territorial a l’estat és
el Partit Popular, però hi ha forces polítiques que volem canviar
aquest sistema de finançament i aquest model d’estat, 
precisament en la línia d’augmentar autonomia fiscal, per
defensar un estat plurinacional i pluriinsular en el nostre cas,
perquè el que no pot ser és que hi hagi un sostre de despesa
però que no hi hagi un sòl d’ingressos, no pot ser que
determinades competències estiguin cedides a les comunitats
autònomes, però que les comunitats autònomes no tinguin com
administrar aquests recursos, aquests ingressos, per tal de donar
aquest servei a la ciutadania, i això forma part d’un problema
que no només té Catalunya sinó que estam començant a tenir
altres comunitats autònomes, que té a veure amb l’encaix
territorial.

Volia preguntar a la Sra. Consellera si pensa que el REB
suposarà una manera de solucionar els dèficits que tengui
aquest nou sistema de finançament autonòmic. Si això és així,
si no són complementaris sinó que és una manera de solucionar
els problemes del sistema de finançament, crec que serà una
realitat trista, perquè allò desitjable seria que fossin
complementaris. Per això li volia demanar sobre el fons
d’insularitat. Hem parlat aquest matí d’aquest fons, de l’IVA
reduït, sobre la bonificació del 75% dels vols amb la península,
i sobre mercaderies; crec que és un bon moment també per
parlar del REB i potser parlar més també sobre el sistema de
finançament amb l’expert designat per Balears.

Estam totalment d’acord que el problema és un problema de
suficiència de recursos, i per això nosaltres plantejam un sòl
d’ingressos, no només un sostre de despesa sinó que les
comunitats autònomes tinguin capacitat de generar aquests
ingressos per donar serveis i per reconèixer els drets que estan
suposadament garantits tant a la Constitució com als estatuts
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d’autonomia. El que passa és que, com deia abans, tenim
aquesta incapacitat de controlar els ingressos i aquesta política
centralitzadora per part del Partit Popular a nivell estatal que no
deixa actuar ni als ajuntaments ni a les comunitats autònomes,
ni donar els serveis que necessita la ciutadania, i mentrestant
construeix grans infraestructures a l’Estat que no ens
beneficien, en el nostre cas.

Crec que el debat de les variables també és molt important,
i crec que coincidim en la qüestió de la població flotant. La
qüestió dels preus és evident, i per això nosaltres plantejam que
hi pugui haver un fons per a comunitats afectades pel sistema
turístic. És a dir, no pot ser que el consum de recursos i de
serveis sigui molt major a determinades comunitats autònomes,
sobretot en mesos d’estiu, en temporada alta, i que això no es
tingui en compte en el sistema de finançament, que sí que té en
compte altres variables que ara mateix potser estiguin
antiquades.

Creiem també que és important, i no sé si s’ha parlat d’això,
que les comunitats autònomes tinguin mecanismes de
reclamació, és a dir, l’Estat utilitza el Tribunal Constitucional
cada cop que les comunitats autònomes envaeixen
competències o diuen que envaeixen competències, i les
comunitats autònomes no tenen mecanismes per tal de reclamar
ni el deute històric, ni les inversions estatutàries, que haurien de
ser pagades perquè estan reconegudes també per l’Estatut, ni
tenen manera de reclamar a l’Estat allò que els correspon.

I després, per acabar, he de dir que nosaltres estem
totalment en contra que hi hagi una competició entre
comunitats autònomes, però entenem que hem de ser justos i
deixar de guiar-nos per aritmètiques parlamentàries, que quan
es necessita el vot s’afavoreixen unes determinades comunitats
autònomes, i quan no es necessita s’obliden. Crec que és hora
de fer no només força des d’aquí, les Illes Balears, en la
potenciació d’aquest nou sistema de finançament, sinó
precisament de tenir una visió global, visió global que no té el
Partit Popular perquè no té model d’estat i per això tenim els
problemes que tenim a Catalunya, i podem començar a tenir-los
a altres comunitats autònomes si no canviam la forma de fer les
coses, la forma de decidir-les, i aquests paperots que fa el Partit
Popular quan diu que els experts no es posen d’acord, i aquest
és el problema. El problema no era tècnic, era polític. Aquest
era el problema.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Gràcies, consellera i el seu equip, per la
seva compareixença aquí i les seves explicacions. Deixau-me
dir que trob que les compareixences haurien d’haver estat al
revés; això en tot cas supòs que és la Mesa que ho ha decidit,
però crec que hagués estat més adient discutir els detalls tècnics
de les propostes abans i, després, les línies polítiques a seguir.
En tot cas, ja està bé així.

Nosaltres estam d’acord amb el plantejament que s’ha fet,
que la solució del model de finançament ha de ser una solució
amb més corresponsabilitat. Som partidaris d’una major
sobirania fiscal, de decidir sobre els ingressos. Sí que veig, i
estic d’acord amb el Sr. Saura, que el Sr. Camps ens ho ha
confirmat avui, que no esperem cap solució per part de l’Estat;
és a dir, el Sr. Rajoy és especialista a posar-se de perfil amb els
problemes i ara la responsabilitat que hi hagi o no un nou
model de finançament ja no és ni del Govern, ara és de
determinades comunitats autònomes que s’han de posar
d’acord. Evidentment jo compartesc amb el Sr. Camps que no
podem esperar res del Sr. Rajoy; el Sr. Rajoy amb el model de
finançament es posa de perfil; té una comunitat autònoma, en
aquest cas el poble de Catalunya, a punt de celebrar un
referèndum amb tres de cada quatre batles que s’estimen més
ser acusats per la Fiscalia abans que complir el que els ordena
el Tribunal Constitucional. Per tant fins a aquest punt hem
arribat perquè tenim un govern de l’Estat incapaç de donar
solucions.

Dit això vull comentar algunes dades que ha donat respecte
del càlcul del dèficit, perquè apuntava que anualment eren uns
300, 200 milions d’euros; aquest any no, però entenc que
aquestes dades es refereixen un poc a l’aportació de la
comunitat autònoma tenint en compte els recursos que gestiona
la comunitat autònoma i els serveis que gestiona la comunitat
autònoma, però hi ha una altra part, diguem, de dèficit, que és
que hi ha una part de recursos que recapta directament l’Estat
i que gestiona l’Estat, i que dóna uns serveis l’Estat. Aqueixa
foto completa en aquest cas no és aquí; aquí entenc que és una
foto del model de finançament des del punt de vista de la
comunitat autònoma, però hi ha una foto completa que són tots
els recursos que recapten els ajuntaments, que recapten les
autonomies i que recapta l’Estat, amb la diferència amb allò
que inverteixen, que aquest model, diguem, més complet són
les dades que ens dóna el sistema de comptes públics
territorialitzats, i en aquest cas el dèficit d’inversions, en aquest
cas per part sobretot de l’Estat, i la capacitat financera
multipliquen aqueixes dades que ha donat vostè. En aquest cas,
per exemple, la darrera dada publicada de 2014 se situa en
1.500 milions d’euros, 1.500 milions d’euros anuals, més o
manco: 2014, 1.516; 2013, 1.511; 2012, 1.330; 2011, 1.483.
Per tant... ho dic per donar realment la dimensió real que té
l’espoli fiscal que pateixen les Illes Balears i que no es limiten
a aquests 200, 300 milions d’euros que havia comentat.

Dit això, clar, la pregunta evident és: ara hi ha hagut
aquesta comissió, hi ha unes propostes, Balears en defensa una
que a nosaltres evidentment ja ens va bé, però quines
possibilitats hi ha a partir d’ara?, i sobretot la proposta oficiosa,
diguem, o l’oficial, la que ha sortit deixant de banda tots els
vots particulars, quin efecte tendria per a les Illes Balears?,
perquè el que hem vist publicat i el que ens ha arribat també és
que la proposta de la comissió d’experts podria ser fins i tot
més perjudicial per a les Illes Balears que el model actual. Per
tant ens agradaria que ens aclarís aquest tema, si s’ha estudiat
l’aplicació d’aquesta proposta amb IVA col·legiat i totes
aquestes altres mesures que es proposen quin efecte podria tenir
sobre les Illes Balears. I, d’altra banda, la proposta que fa el
nostre expert i que defensen la conselleria i el Govern, a veure
quines possibles adhesions podria tenir aquesta proposta, i si
podria tenir realment possibilitats de generar consens.
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EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula
l’Hble. Diputada Patrícia Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Cladera, i al seu equip
per estar aquí i les seves explicacions. Seré molt breu perquè no
m’agrada repetir-me. 

Hi ha un parell de coses que m’han cridat l’atenció en
atendre la seva exposició com potser sí de l’exposició del Sr.
Camps. Clar, el fet que haguem d’explicar a la resta de les
comunitats els problemes i especificitats de la nostra comunitat,
no ho sé... quaranta anys després que encara la resta de les
comunitats no entenguin que som illes se’m fa una mica difícil
d’entendre.

Ho acaba de comentar el Sr. Reus, el Sr. Guillem López
Casasnovas ha fet una proposta alternativa, vull dir, proposta
n’hi ha, hi ha una proposta damunt la taula. El Sr. Camps deia
que si totes les comunitats socialistes es posen d’acord podem
tenir un sistema de finançament ja hi ha una proposta, a veure
què passa, si l’accepten o no l’accepten o, com diu el Sr. Reus,
quines adhesions pot tenir.

El que és evident és que el sistema actual de finançament és
poc transparent i pel que he llegit fins ara em sembla que el que
es proposa continua sent encara menys transparent i al final de
tot la sensació que et dóna és que es crea un comitè d’experts
per canviar un sistema perquè al final tot quedi igual. Llavors,
no sé quina utilitat pot tenir aquest comitè d’experts a banda de
fer perdre el temps als experts i a les comunitats. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Diputat
Xavier Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, benvinguda i també
a tot el seu equip. Bé, com vostè sap i li record, Ciutadans som
partidaris d’una revisió del sistema de finançament amb la idea
de fer-lo transparent, molt més simple del que és i bàsicament
de garantir una cartera de serveis bàsics en les potes de l’estat
de benestar, educació, sanitat, afers socials, i després apostar
per una corresponsabilitat fiscal que sigui la que realment
s’acordi en el seu moment. 

Respecte de la idoneïtat que el comitè d’experts pogués
tenir per discutir aquestes coses, bé, el Sr. Saura deia fa un
moment que tot això era una estratègia del Sr. Rajoy, els
nostres amics de Podemos tendeixen a veure la cara fosca de
tot, per ventura tenen raó de vegades, eh?, no, jo no dic que no
sigui possible, però en tot cas això és el que en aquest moment
s’ha acordat. En acordar això d’aquesta manera s’ha situat,
evidentment, aquest tema en el terreny de les comunitats
autònomes més que dels partits polítics, en el terreny de les

comunitats autònomes en tant que com a governs, en aquest cas
a través dels experts que ells han designat, són els que tenen la
responsabilitat de gestionar aquest mal finançament que hi ha
en aquest moment a Balears, però també en el conjunt
d’Espanya. I tot indica que, efectivament, aquesta experiència
ha estat un fracàs i que difícilment d’aquesta experiència en pot
sortir res de bo. Com a mínim hi coincideixen tots els que
m’han precedit en l’ús de la paraula i especialment la mateixa
consellera, i també el Sr. López Casasnovas pel que li hem
sentit o li hem llegit fins ara.

Per tant, probablement el que ens hauríem de preguntar és
si realment el terreny no s’hauria de traslladar directament al
Parlament i que sigui un debat, una feina a través d’una
comissió, el que sigui, en què intervenguin els partits polítics al
marge de si aquests partits governen a un lloc o a un altre,
perquè deia el Sr. Camps, demanava a la consellera que parlàs
amb les comunitats autònomes socialistes, però realment li
podríem demanar el mateix al Partit Popular, que parlàs amb
les seves, perquè al final el problema, és clar, si ha de ser un
problema conjuntural de qui està en aquest moment comandant
en una comunitat, això no té cap sentit, no ens sortirem perquè
evidentment aniran canviant aquests governs i lògicament no
trobarem aquí una solució.

Ha dit la consellera que el Sr. López Casasnovas ha fet una
proposta valenta, vull entendre que per valenta el que vol dir
sobretot és que coincideix amb el que vostè pensa i que té... o
que coincideix en gran part amb el que vostè pensa, i és molt
lícit que sigui així, i que té en gran part la mateixa valentia que
hauria tengut vostè si s’hagués trobat en aquesta situació. De
totes maneres, jo crec que la pregunta més que aquesta... és una
pregunta, vull dir, el tema no està en una qüestió de valentia
com en una qüestió de viabilitat, no?, realment, aquesta doble
via, creu realment que això és factible? Creu realment que això
té alguna possibilitat de sortir en algun moment? Això
francament ho veig difícil, entre altres coses perquè hi ha una
qüestió com és la de l’statu quo que sembla que no es toca en
aquesta proposta inicial. Llavors, si evidentment ens trobam en
una situació en què els doblers són els que són, aquesta caixa
comuna és la que és, idò, aquí tenim un problema greu que, per
cert, estic completament d’acord amb el Sr. López Casasnovas,
quan diu que s’ha d’acabar amb els concerts econòmics perquè,
evidentment és clar, si això no es resol difícilment aquests
doblers també són uns doblers que poden servir, diguem, per al
conjunt de les comunitats autònomes.

Però insistesc en això, tenint en compte que això és una
caixa comuna, a mi m’agradaria també saber, com creu,
consellera, que s’ha de procedir a partir d’ara? Com creu que
s’ha de procedir des del Govern, abans li preguntàvem per
propostes alternatives, bé, propostes alternatives a la proposta
mateixa, i com creu que s’ha de procedir en general
políticament per intentar resoldre aquest tema? Un poc que li
demanava al començament, és a dir, si efectivament aquest és
un debat que, com deia també el Sr. López Casasnovas, no
record si en algun article o en alguna entrevista, està mal
plantejat en el terreny de la Conferència de Presidents i s’hauria
de plantejar en un terreny, en aquest cas supòs que és el terreny
del Congrés, on el debat ja no seria un debat que estigués en
funció d’una conjuntura de qui governa a cada comunitat, sinó

 



1406 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 57 / 19 de setembre de 2017 

en tot cas un debat entre els partits polítics que tenen
representació en aquest moment al Parlament. 

Bé, res més de moment. Gràcies i fins d’aquí una estona que
em contesti.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Voldria començar agraint a la
consellera i al seu equip aquesta compareixença que ha estat
molt il·lustrativa. Voldria compartir un parell de reflexions, a
veure si creu la consellera que vaig bé, i dues o tres preguntes
o consultes que també, o dubtes, que m’han quedat.

Primera, tenc la impressió, quan llegesc la premsa, perquè
evidentment no tenc una informació més directa, que el Sr.
Montoro juga de poli bueno y poli malo en funció que negociï
REB o model de finançament. Si negocia REB va de poli
bueno, va de bon tipus, en fi, generant esperança, i quan parla
de model de finançament fa de poli malo, i això em fa arribar
a la conclusió, i és una reflexió i tal vegada vaig equivocat, que,
com s’aprovi primer el model de finançament, ja l’hem feta,
perquè després passarà a poli malo amb el REB. I després
directament ens aniquilarà qualsevol esperança que puguem
tenir aquí, però, evidentment, és una percepció personal que no
té més base que ser una interpretació de les notícies que llegesc
pels mitjans.

Pensava quan l’escoltava que qui pot estar en contra d’una
major corresponsabilitat fiscal? Perquè realment, en principi,
ningú no hauria d’estar en contra. Si, com diu vostè, s’ha
descentralitzat la despesa, per què no s’ha de descentralitzar
l’ingrés? Aquí em sorgeixen dues respostes, una, que no
interessa a l’Estat perquè té una opacitat amb els ingressos i
evidentment controla i no vol deixar de controlar la caixa única
dels ingressos, no única, però vaja, la caixa dels ingressos, la
gran caixa dels ingressos, i l’altra, tal vegada qualque
comunitat autònoma que està acostumada a rebre més del que
aporta que diu, com ens corresponsabilitzem aquí hi perdrem
i, evidentment, aquest statu quo del qual vostè parlava es romp.
Però és que jo també estic d’acord que evidentment si algú ha
de pujar, si els recursos són els que són, si algú ha de pujar tal
vegada algú haurà de baixar qualque cosa. És que això és un
joc de suma zero, tants n’entren tants n’han de sortir. Això crec
que és una evidència, això no és una pregunta, això és una
evidència i crec que tothom hi pot estar d’acord.

Crec que és molt important, però això també és una
impressió, és una reflexió que li faig a veure si també la
comparteix, és molt important negociar no només el nou model
de finançament, que evidentment també, sinó la manera
d’aplicar aquest nou model de finançament i les mesures de
transparència en l’aplicació d’aquest nou model de finançament
perquè tenc la impressió, atesa l’experiència recent, que en
temes com la liquidació de l’IVA, bé, segurament hi deu haver
qualque fórmula darrera, però jo em reconec absolutament
incapaç de saber com és possible que amb aquestes grans

temporades turístiques que hem tengut aquests dos darrers anys
l’IVA pràcticament no augmenti. No sé quina fórmula hi ha
d’haver darrera per la qual l’IVA recaptat aquí es redistribueixi
a altres comunitats autònomes, jo no ho acab d’entendre. I una
altra cosa són les inversions territorialitzades de què parlava
vostè i el Sr. Reus.

Evidentment crec que s’ha de fer una política de més
transparència, bé, més transparència, evidentment tenim els
pressuposts generals de l’Estat i sabem el que inverteixen
finalment aquí, però evidentment aquí també hi ha d’haver una
certa responsabilitat de l’Estat a l’hora d’invertir en inversió
per càpita, diguem, perquè nosaltres sempre històricament,
sobretot quan governa la dreta, el PP, nosaltres sempre som a
la cua. 

Evidentment, el darrer que volia sentir és que no tenim
model de finançament per culpa de les comunitats socialistes
que no ens posam d’acord, això supòs que... agafaré l’acta
d’aquesta... i l’emmarcaré perquè això segurament ho citaré en
més d’una ocasió, és a dir, no, no hi ha model de finançament...
és que se n’han dit dues: perquè les comunitats autònomes
socialistes no es posen d’acord i perquè no hi ha consens. Bé,
una frase per analitzar, entre altres coses perquè l’actual model
de finançament va caducar l’any 14, i aquest no es va començar
a discutir i a negociar fins que, amb una nova legislatura, el
Partit Popular va perdre la majoria absoluta; mentre va tenir
majoria absoluta no només no es va asseure a negociar, és que
ni va convidar ni va dir res d’un nou model de finançament. 

A part, s’ha de recordar també que el Sr. Montoro té el 51%
o té majoria al Consell de Política Fiscal i Econòmica, per tant,
tot això de consens i d’altres, al final... hem de veure com
acabarà i encara això no ho sabem.

Crec que és important, una cosa que ha dit el Sr. Camps,
que tenguem un calendari més o manco..., ja sé que tots són
previsions i evidentment ens podem equivocar, això... no li
reclamam una cosa i que a més sigui la realitat, però sí que
estaria bé saber les previsions de calendari que es puguin tenir
per part del Govern sobre aquest model de finançament i, com
he dit a la primera reflexió, tal vegada estaria bé tenir les del
REB perquè jo... segurament és una impressió equivocada, però
la volia compartir, que en això que al REB jugui de poli bueno
i al model de finançament de poli malo, no sé per què a mi em
preocupa que primer s’aprovi una cosa i no l’altra, i em
preocuparia que primer s’aprovàs el model de finançament i no
el REB, a l’inrevés no em preocuparia tant.

Li volia fer una pregunta també, ha dit que
l’infrafinançament de la comunitat des de l’any 2001 es calcula
en 5.000 euros... en 5.000 milions d’euros, si ho he entès bé,
però després m’ha generat un dubte, si ho he entès bé, eh?, tal
vegada ho hagi escoltat malament, perquè és clar la balança
fiscal del 2014, només aquell any va ser de 1.500 euros,
milions d’euros, i és clar, des de l’any 2001, 5.000 milions
d’euros d’infrafinançament i un any la balança fiscal 1.500
milions d’euros negatius, tal vegada tengui alguna dada...
evidentment hi ha una aportació de solidaritat, etc., però sí que
la diferència..., jo encara continuu pensant que és feixuga,
perquè de l’any 2001 a ara, 5.000 milions suposarien un parell
de cents milions mal comptats cada any, en canvi de 1.500 a un
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parell de cents hi van mil i busques de milions que encara
aportaríem, que són molts.

Evidentment, té tot el suport del nostre grup per defensar el
principi d’ordinalitat aquí i a l’Estat i allà on sigui. A nosaltres
el model que ha proposat de corresponsabilitat fiscal
d’ordinalitat ens sembla el correcte, ens sembla el camí,
entenem la dificultat, això ho entenem perfectament, i també
creiem que al final, aquest nou model de finançament,
independent de les variables que tengui en compte, serà difícil
que la gent no el jutgi depenent dels majors ingressos que
tengui respecte de l’anterior i torn a l’statu quo que vostè deia. 

Vull dir, si nosaltres ara pactam un model de finançament
amb totes les variables que vulguem, corresponsabilitat, etc.,
però a final d’any rebem menys que amb el model de
finançament anterior haurem fet unes tortas como panes. És
cert que hem de posar dades objectives i variables objectives
com la corresponsabilitat fiscal o el principi d’ordinalitat que
ja li torn repetir que ens semblen excel·lents, però evidentment
la traducció o explicació d’aquestes variables s’haurien de
traduir -i nosaltres creiem que no hi ha manera que sigui el
contrari- en una major recaptació o major ingrés per part de
l’Estat amb aquest nou model de finançament, però bé, això
també estic convençut que també ho compartim, l’objectiu deu
ser tenir més recursos, això és evident.

He sentit que el Sr. Pericay deia que el Sr. Guillem López
i Casasnovas havia dit que s’havia d’acabar amb els concerts
econòmics, no sé si... ho ha dit, no?, si havia dit que el Sr.
Guillem López i Casasnovas havia dit que s’havia d’acabar
amb els concerts econòmics...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... això havia llegit, bé, idò, si volia una demostració de per què
era valent, ja la té, perquè és això, s’ha de menester una certa
valentia per dir-ho, malgrat que moltes puguem estar-hi d’acord
o no puguem estar-hi d’acord, però evidentment si jugam,
jugam tots i evidentment si tothom ha d’aportar en teoria
tothom hauria d’aportar i si ningú no ha d’aportar idò ningú no
ha d’aportar, però entenc que també per aquí podria anar per
bon camí.

Res més, moltes gràcies una altra vegada.

EL SR. PRESIDENT:

Abans de donar la paraula a la Sra. Consellera volia
recordar, com és habitual, que el debat és amb la compareixent
i no entre portaveus. Té la paraula la Sra. Consellera d’Hisenda
i Administracions Públiques.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Gràcies, president, i gràcies a tots els grups per... o a tots els
diputats per les vostres aportacions o qüestions, etc. Sí que
podria lamentar que no hi ha El Pi, no hi ha el Grup
Parlamentari El Pi, que pugui també compartir aquesta
compareixença.

El primer de tot que volia dir al Sr. Camps és que estic
contenta de sentir que dóna suport a aquesta proposta, això és
un avanç, vull reconèixer que doni suport a aquesta proposta
trencadora, valenta és un avanç, m’agradaria... crec que...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...bé, pos en valor..., en aquest sentit pos en valor el suport i
estic contenta de sentir que el Partit Popular dóna suport a
aquesta proposta, vol dir que realment si això, si el Partit
Popular fos capaç de convèncer el Sr. Rajoy, el Sr. Montoro i
les altres comunitats autònomes del Partit Popular també seria
una bona tasca que faríem des d’aquí, no? Per tant, també
l’engresc a fer aquesta feina pedagògica amb el Govern
d’Espanya perquè si és capaç d’entendre aquesta proposta, una
part del problema territorial es resoldria.

Però bé, a part d’això, que esper i jo confio amb el seu
suport i per tant, l’aprofitarem evidentment, crec que hi hem
d’estar tots..., el tema del finançament -ho he dit abans- és un
tema d’estat i crec que hem d’estar tots en la mateixa línia,
també li he de recordar que en la passada legislatura el Partit
Popular, al Govern que governava aquí no el vaig sentir gaire
reivindicar un sistema de finançament quan a l’any 2014 ja
s’hauria d’haver començat a analitzar la reforma, no record
sentir una posició ferma en aquest sentit.

Però bé, el que m’ha sorprès més -i crec que els altres grups
li ho han dit- és que ara faci córrer la pilota al PSOE, això és,
diríem, no tenir alçada de mires a l’hora de reformar el sistema
de finançament, o sigui... Li recordaré una dada, al 2009 el Sr.
Zapatero va arribar a un acord, va proposar, va aprovar un nou
model de finançament sense acord de les comunitats autònomes
del Partit Popular. Després l’any... el Partit Popular o el Sr.
Rajoy l’any 2015, abans de l’any 2015, abans de maig 2015 en
què hi havia majoria de comunitats autònomes del Partit
Popular també hagués pogut arribar a un consens i crec que no
va treballar res d’això. Vull dir, oportunitats el Partit Popular
n’ha tengut i que ara doni la culpa i passi la pilota al Partit
Socialista, com vostè fa i el Sr. Montoro també ho fa, crec que
és una irresponsabilitat i no estar... no entendre o no estar a
l’alçada de mires del que és un sistema de finançament. No és
un tema de partits, és un tema territorial. Per tant, no entenc ni
compartesc que passi la pilota o doni la responsabilitat al Partit
Socialista, crec que és una irresponsabilitat, ho diria així
clarament, crec que és una irresponsabilitat perquè qui governa
és el Sr. Rajoy amb el seu ministre Montoro i, per tant, el que
governa, igual que vostès avui m’han fet comparèixer i jo
gustosament comparec, demanen explicacions al que governa,
a qui hem de demanar explicacions ara que no hi hagi una
reforma del sistema de finançament és al govern actual que a
més governava en la passada legislatura. Per tant, no han de fer,
passar pilotes a un altre partit que no està governant.

I torn a dir: no es tracta d’aconseguir un acord de les
comunitats autònomes governades pel PSOE perquè és un tema
territorial, s’ha vist també amb el comitè d’experts que cada
comunitat autònoma defensa els seus interessos o la seva
posició en funció de les necessitats o de la situació que té, per
tant, no es pot passar aquesta pilota al Partit Socialista. 
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Però li diré més, jo -com li deia- trob a faltar en tot aquest
procés una proposta que encara no hem vist del Govern
d’Espanya. O sigui, el comitè d’experts el que havia de fer era
un assessorament, una anàlisi, una diagnosi, podia acabar amb
una proposta, però el comitè d’experts no és la proposta que ha
de fer que s’ha d’acabar negociant. Per tant aquí el que trob a
faltar és la valentia del Govern d’Espanya de fer una proposta
real, real i valenta, empraré les seves paraules, real i valenta i
seriosa de millora del sistema de finançament. El Govern
d’Espanya s’excusa darrere totes les excuses que pot trobar,
una excusa rere l’altra des de l’any 2014, i en això crec que
podríem estar d’acord; des de l’any 2014 ha tengut diferents
excuses: si estam en funcions, si vénen eleccions, ara no sé
quina, no sé... Bé, el comitè d’experts està molt bé però
s’hagués pogut fer des de l’any 2014, haguéssim pogut parlar
ja a partir de l’any 2014 d’aquesta reforma amb un comitè
d’experts, i anàlisis, i en un moment donat posar-nos a fer una
proposta seriosa.

Jo trob a faltar, ho reiter, una proposta rigorosa, real,
seriosa, valenta del Govern d’Espanya, i per tant li falta
valentia, al Govern d’Espanya, per reformar el sistema de
finançament, i s’ha emprat el 2017, Conferència de Presidents,
una molt bona voluntat va expressar el Govern d’Espanya o el
president, el Sr. Mariano Rajoy, que un dels principals punts a
la Conferència de Presidents record que va ser la reforma del
sistema de finançament, però som al mes d’octubre, a les portes
del mes d’octubre, i no tenim reforma del sistema de
finançament, només tenim un informe que ha fet un comitè
d’experts que podrem aprofitar més o menys, però no tenim una
proposta. Ara això, també en relació amb el calendari que em
demanaven, el darrer que ha dit el ministre Montoro és que ara
el comitè tècnic del Consell de Política Fiscal i Financera s’ha
de constituir i ha de fer una proposta, o sigui, tornam ser al punt
de partida, tornam ser al punt inicial de fer una proposta de
reforma del sistema de finançament.

Però també trob a falta, i això és la clau important, la
negociació política; encara no he iniciat, després de tot aquest
procés, cap element de negociació política, que és el que
realment farà falta per afrontar la reforma del sistema de
finançament. No l’hem començada ni la visualitzam, i aquí és
el problema que jo veig que hi ha amb aquesta falta de valentia
per part del Govern d’Espanya, no es visualitza una voluntat
política d’iniciar una reforma del sistema de finançament
perquè tampoc no s’ha iniciat una negociació política darrere
aquest tema. Per tant allò de passar la pilota al Partit Socialista
i a les comunitats socialistes crec que és una irresponsabilitat,
que li he donat prou arguments per demostrar que no és així, i
crec que es més la resta de grups també li ho han dit en aquest
sentit.

Bé, després em demanava per aquest grup de treball que es
va constituir entre Catalunya i Balears, que es va constituir ja
fa..., bé, a partir d’una trobada entre els dos presidents
autonòmics i després també els consellers d’Hisenda respectius.
La idea que es tenia en aquest grup de treball és aprofitar
l’experiència i el bagatge tècnic sobretot de Catalunya, que
Balears el pogués aprofitar, ja que tenim o hem tengut fins ara
una similitud, una problemàtica molt semblant de com tracta el
sistema de finançament fins aleshores. Per tant el grup de
treball, que és tècnic, és per aprofitar aquest bagatge, i

evidentment a Balears li ha servit moltíssim; ha fet un total de
deu reunions fins aleshores, va constituir dos grups -se’n varen
preveure tres però al final dos grups efectius-, el de
finançament i el de fiscalitat; el de fiscalitat s’ha reunit tres
vegades i el de finançament s’ha reunit sis vegades, i
evidentment ha fet una feina paral·lela d’anàlisi o d’elaborar
també..., d’anàlisi de les propostes que feien dins el comitè
d’experts o d’analitzar totes aquestes propostes que s’estaven
treballant, així com també analitzar totes les mancances o
deficiències que ja tenia el sistema de finançament.
Evidentment el que hem fet és aprofitar punts en comú, que
som les dues regions que fins ara el sistema de finançament ha
tracta de forma més semblant i ha maltractat, d’alguna manera,
molt més semblant, considerant que tenim unes situacions de
partida molt semblants: economies amb una capacitat tributària
elevada, (...) fiscal elevada, que contribueixen molt al sistema
i, per tant, d’alguna manera la proposta que duim milloraria la
seva situació.

Després hi ha un altre tema, que és el tema de condonar
deute, que cada vegada que vostè pot em retreu, o retreu, o no
veu amb bons ulls allò de condonar deute. Condonar,
reestructurar, compensar, la manera que se li vulgui dir, crec
que aquesta comunitat autònoma..., a més ho tenim ja explicat
amb informes i amb dades empíriques que demostren la creació
de deute a causa de l’infrafinançament que hi ha hagut. Per tant
crec que està prou demostrat que hi ha una part important del
deute, que jo no entraré en temes de gestió i que hagin pogut
influir a crear deute, però sí que la part de d’infrafinançament
està documentada i està aclarida, que vostè no se sumi a aquest
reclamació, sobretot quan som a les portes d’obrir una reforma
del sistema de finançament. És un element clau i li diré més, el
Sr. Montoro no ho veu tan malament, o sigui, es tractaria que
tots..., evidentment l’acord no és fàcil en aquest sentit, de totes
les comunitats, però seria un element perfectament plantejable
dins una reforma del sistema de finançament. Si estam d’acord
amb la proposta que presenta Balears, també hi haurien d’estar,
i no haurien de restar força a aquesta proposta de condonar
deute, que el Partit Popular cada vegada que pot o cada vegada
que vostè parla d’aquests temes la posa en dubte. A mi em
sorprèn, sincerament, no és el primer pic que li ho dic, però en
comptes de sumar en aquest tema vostè resta i per tant no fa un
bé a aquesta comunitat autònoma en aquest sentit.

I després, quant a calendari i actuacions, a partir d’ara què
passa? Bé, hi ha la proposta o hi ha la feina que ha fet el comitè
d’experts; a partir d’ara el que ha demanat el Govern
d’Espanya, el Sr. Montoro és, dins el Consell de Política Fiscal
i Financera, és constituir un grup tècnic que farà una proposta,
i després no m’atrevesc a dir, no m’atreviria a dir..., el que
esperaria és que s’iniciàs una negociació política però no
m’atrevesc a dir que això pugui passar, perquè tenc la sensació
també que el Govern d’Espanya enreda, passa temps, qui dia
passa any empeny, amb la reforma del sistema de finançament.
De fet, com més puguis parlar amb el Sr. Montoro més lluny
veus allò de la negociació del sistema. Crec que evidentment el
tema de Catalunya està condicionant moltíssim aquest tema i
per tant hi ha un standby en aquest tema. De fet el comitè tècnic
del Consell de Política Fiscal i Financera, que ens varen
demanar que les comunitats proposem un membre, no s’ha
constituït, s’havia de constituir el mes de setembre, som ja
quasi a finals de setembre i no s’ha constituït aquest comitè
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tècnic, i per tant són dies que passen i que no estam treballant
la reforma del sistema de finançament. Per això crec que el
Govern d’Espanya incomplirà la seva promesa, el seu
compromís que va fer el gener a la Conferència de Presidents,
que hi hagués una reforma del sistema de finançament ja a
finals de 2017; evidentment això ja no es complirà, i esperem
que en alguns moments s’animi perquè les comunitats
autònomes necessitam aquesta reforma del sistema de
finançament el més aviat possible, com he dit per dotar de més
suficiència d’ingressos, etc.

Després em demanaven què passava entre el REB i el
sistema de finançament. Bé, crec que aquí tots tenim clar que
són dos instruments diferents; el règim especial és per
compensar la insularitat, els costos d’insularitat; el sistema de
finançament és per finançar els serveis públics que tenim
competència a fer. Per tant el REB té diversos apartats; un, de
compensació de costos directes, on entren tots els temes de
transport, compensació de transport de mercaderies o transport
de viatgers, com pugui ser el 75% de descompte entre illes i
península; després té tota una sèrie, un paquet de temes fiscals,
que seria un sistema fiscal el més semblant possible al que té
Canàries, que això també és un dels temes que es negociaran
amb l’Estat, i després sí que té una pota important, que és la
creació d’un fons d’insularitat, que la setmana passada a la
reunió amb Montoro vàrem tenir l’ocasió de sentir d’ell que ho
veia amb bons ulls, compensar la singularitat de les Illes
Balears també amb un programa d’inversions dins un fons
d’insularitat per fer inversions vertebradores del territori,
connexió entre illes, connexió amb la península, i aquí hi cabria
tota una sèrie d’inversions que fan falta en aquesta comunitat
autònomes en molts d’àmbits: energia, transport públic, aigua,
cicle d’aigua..., hi podríem encabir moltes necessitats lligades
a aquesta finalitat, que evidentment d’alguna forma sí que això,
si arriba, si això es produeix, si es dota, són recursos que té
aquesta comunitat autònoma, però això no són... són recursos
a més a més, a part del sistema de finançament. No hem de
confondre els dos instruments. Ara, evidentment, tot el que
vengui per recursos de l’Estat benvingut sigui. Per això el REB
en aquesta part és important.

I això em lliga amb tot el que dèiem de balances fiscals, i
que MÉS per Mallorca o també el PSOE han plantejat d’alguna
forma. Les balances fiscals mesuren el dèficit fiscal no només
pel sistema de finançament sinó també per les inversions que
pugui fer l’Estat en el territori. Per tant el sistema de
finançament dóna unes dades però no arriben, no assoleixen el
que donen les balances fiscals, perquè també hi hem d’afegir el
dèficit d’inversió que pugui fer l’Estat en aquest tema, i per tant
el que volia dir és que sí, que aquest fons d’insularitat podria
d’alguna manera compensar la mancança d’inversió que ha fet
l’Estat, podria compensar aquestes balances o dèficits fiscals
negatius, i per tant també sí que seria un element que ajudaria
a tenir més recursos però que són diferents, que no tenen... Son
dos instruments diferents i, per tant, s’han de separar.

Quant al que deia Ciutadans de la proposta, si era valenta
perquè coincidia amb què proposava aquest govern, jo crec que
és una proposta valenta perquè és trencadora i poca gent, s’ha
vist també dins el comitè d’experts amb les propostes, pocs
experts, poca gent s’atreveix a fer propostes trencadores, però
en tots els sentits, no?, de transformar realment o de millorar,

de canviar radicalment el sistema de finançament que solucioni
moltes coses, i una és l’encaix territorial que té o el problema
territorial que hi ha aquí a Espanya perquè no oblidem, rere el
sistema de finançament, rere del que són relacions econòmiques
financeres Estat i comunitats autònomes, hi ha el model
territorial que es pretén tenir.

Aquí és el que deia abans, a l’estat d’autonomies actual sí
que hi ha una descentralització de la despesa, però no de
l’ingrés i, per tant, la suficiència dels ingressos de les
comunitats autònomes que són les que han de respondre a
l’estat de benestar no està garantida amb els sistemes actuals.

Per tant, aquesta proposta sí que pretén aconseguir tot això,
però a més donant resposta a un encaix territorial perquè, a
més, planteja doble velocitat on tothom es pugui acomodar en
aquest ritme de resoldre el finançament de les comunitats
autònomes i també rompre l’statu quo, que vull dir una cosa, el
comitè d’experts una cosa bona que sí que diagnostica és que
s’ha de rompre l’statu quo, s’ha de trobar un mecanisme
transitori perquè tal vegada... bé, evidentment en un any no el
podrem rompre i no podem perjudicar tampoc... perjudicaríem
precisament el que no volem perjudicar que és l’estat de
benestar a l’hora de prestar serveis, però sí que coincideixen
que s’ha de rompre l’statu quo i, per tant, també aquesta
proposta també permetria això, rompre aquesta manera.

Per tant, jo sí que crec que és una proposta valenta, no
perquè coincideixi amb el nostre plantejament sinó perquè
realment va molt més enllà, sí que té una altesa de mires a
l’hora de solucionar els problemes i no es queda només
apedaçant el model sinó que fa una proposta totalment diferent
basada en capacitats fiscals i no tant en la necessitat de despesa,
que necessitat de despesa tenim feina, o sigui, que es
comprova, es comprova així com s’han plantejat els diferents
models és complicat arribar a un acord, és complicat arribar a
un acord, no s’arriba a la suficiència financera, em referia a
l’acord entre variables a considerar. 

Per això, la proposta és trencadora, és una proposta que
il·lumina d’alguna forma un possible futur que es podria
plantejar per solucionar molts dels problemes que té Espanya
en aquest moment i que jo crec que si, tornant com estava
concloent, si aquest tema s’hagués afrontat amb una solució
com la que puguem plantejar dins el comitè d’experts, s’hagués
plantejat fa una sèrie d’anys alguns dels problemes que té ara
Espanya de difícil solució en aquest moment no estaríem en
aquest punt, seria un element important a tenir en compte.

Després, el que em plantejava el PSOE de REB o sistema
de finançament i què convé o com es pot jugar amb un i amb
l’altre i com és la voluntat política del Govern d’Espanya, jo
sincerament crec pel que estam treballant és que el sistema de
finançament que precisa una negociació multilateral, però que
sobretot hi ha un problema territorial i de model d’estat que no
s’afronta i que no es vol afrontar i que el Partit Popular està
enganxat a una posició d’statu quo, diríem, quasi de no voler-se
moure en aquest sentit, el Govern d’Espanya el té aturat, l’ha
tengut aturat amb moltes excuses fins ara, però ara en té una de
les més potent que és el tema de Catalunya i, per tant, està
aturat i està complicat. 
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Però el règim especial, aquesta relació bilateral entre
Balears i les Illes Balears, jo sí que constat i crec que també el
Govern de les Illes Balears ho ha treballat, és un voluntat
política perquè això sigui així i de moment jo he de dir que el
Govern d’Espanya té aquesta voluntat política, però que queda
la feina de configurar com quedarà finalment aquest règim
especial i, per tant, realment la voluntat política final la veurem
al final, però d’entrada, en aquests moments, hi ha una voluntat
política per avançar una proposta Balears de règim especial per
a Balears. 

Què serà primer? Evidentment, el Govern d’Espanya està
compromès que en desembre ha de tenir una proposta tancada
amb Balears de règim especial, en desembre no tendrem una
proposta de sistema de finançament perquè, així com ho ha
plantejat el Govern d’Espanya, s’ha de fer ara aquest comitè
tècnic dins el Consell de Política Fiscal i Financera que s’ha
donat tres mesos, que en el ritme que du no sé si bastaran, i, per
tant, després hauríem d’iniciar una negociació política i ens
anam perfectament dins l’any 2018.

Però, ja per concloure aquest apartat, evidentment no toca
defallir en la reforma del sistema de finançament, tot i que
puguem ser més crítics o ser més pessimistes que no veiem una
reforma actual no toca defallir perquè, bé, ens hi jugam molt,
aquí a Balears ens hi jugam molt de recursos, ens hi jugam no
només dels que som ara aquí, dels que governam, sinó que
també de les generacions futures perquè el model que s’acabi
aprovant evidentment marcarà camí de les generacions futures.
Per tant, és important que cadascú des dels seus àmbits poder
influir en això.

I torn a anar al Partit Popular, crec que el Partit Popular si
creu en la proposta que Balears ha presentat en el comitè
d’experts té una responsabilitat enorme de convèncer el seu
partit a Madrid, igual que amb el REB està també ajudant, en
aquest sentit també hauria de convèncer el Govern d’Espanya,
al Sr. Mariano Rajoy i al Sr. Montoro, perquè mirin aquesta
proposta amb bons ulls i perquè sobretot siguin valents per
afrontar una reforma del sistema de finançament i que no passin
culpes a altres partits, el que governa és el que té la
responsabilitat.

Res més. 

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn de rèplica. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula el Sr. Antoni Camps, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, nosaltres
sempre hem dit que estaríem al costat del Govern amb
qualsevol qüestió que tengui a veure amb el REB o amb
qüestions de finançament, i li puc dir més, la proposta que fa el
Sr. Guillem López Casasnovas i que assumeix el Govern, és
una proposta a la qual podríem donar suport, amb matisos, però
que podríem en bona part donar suport. Li diré més, li diré més,
quan vostè deia de la descentralització dels ingressos, no és una
qüestió nova d’ara, és a dir, a l’anterior legislatura, i jo, vostè
diu que no havia sentit res, però clar, vostè no era al Parlament,

jo que era al Parlament li vaig sentir moltes vegades al Sr. José
Vicente Marí, que en aquell moment era el conseller d’Hisenda,
parlar de la descentralització dels ingressos. És a dir, tenim la
descentralització de les despeses i tenim els ingressos
centralitzats, per tant, una proposta que feia i hi estàvem
totalment d’acord era amb la descentralització dels ingressos.
Per tant, jo crec, ja dic, amb matisos i segurament amb
qüestions alternatives, però evidentment podríem compartir
bona part de la proposta que fa el Sr. Guillem López
Casasnovas i que assumeix el Govern.

Deia vostè, Sra. Cladera, que trobava a faltar una proposta
del Govern, trobava a faltar una proposta real, seriosa, valenta
del Govern del Sr. Rajoy. Algun portaveu deia que no esperem
cap solució del Sr. Rajoy. I clar, si el Partit Popular imposàs un
model de finançament autonòmic a totes les comunitats
autònomes por las bravas dirien que som uns dictadors, ara
diuen que som neofascistas, tan malament. Si tenim una
proposta i la imposam, malament, si donam la paraula a les
comunitats autònomes, idò, després diuen que és un govern que
és incapaç de donar solucions, etc. És a dir, si ho fem d’una
manera, malament, si ho fem d’una altra, malament. Sempre ho
farem malament per a vostès, ja està, és a dir, no hi ha
problema, assumim aquesta càrrega sobre les nostres espatlles,
ho farem sempre malament per a vostès, tant si donam
oportunitat que les comunitats autònomes parlin com si no les
donam oportunitats. 

Sí que aquí hi ha una qüestió que a mi m’agradaria
remarcar, i és un decepció que em duc de la seva intervenció,
i és que, pel que sembla, el Partit Socialista no té una proposta
de model de finançament per a Espanya, no la té, no, no, no. El
Partit Socialista que és un partit que diu que vol governar
qualque, idò, en qüestions de finançament no té cap proposta,
no té proposta. El Govern té una proposta, el Sr. Guillem
López Casasnovas sí que ha presentat una proposta, el PSOE
no té proposta. Per tant, jo sí que trob a faltar un PSOE que
presenti una proposta clara, real, seriosa i valenta i que pugui
arribar a un acord amb el Govern del Sr. Rajoy per poder fer o
per poder aplicar aquest model de finançament. 

Deia el Sr. Pericay, i amb molta raó, que el debat o el
consens amb les comunitats autònomes ha arribat on ha arribat
i ha arribat que no hi ha consens. En certa manera era lògic,
perquè cada un té una visió molt particular i cada un defensa
uns interessos particulars.

 Per tant, el debat hauria d’anar a nivell del Congrés dels
Diputats, a nivell del Congrés de Diputats que puguin tenir una
visió global, i aquí és importantíssim que el Partit Socialista
tengui una idea clara de quin model de finançament vol o té, i
malauradament veig que el Partit Socialista s’inhibeix de tenir
una proposta alternativa.

I una altra decepció que també me’n duc avui de la seva
intervenció, Sra. Consellera, és que... i és una conclusió que
podem treure de la seva compareixença, és que no pensa fer
cap tipus de reunió amb Andalusia ni amb Castella-La Manxa
ni amb Extremadura, per posar només algunes comunitats
autònomes, dóna per perduda aquesta batalla.
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Jo crec que és la seva obligació, jo crec... i ja fa dos anys
que ho dic que hem de fer pedagogia amb aquestes comunitats
autònomes, hem de començar a tenir aliats en aquestes
comunitats autònomes, amb Canàries no hi ha problema perquè
tenen els mateixos problemes nostres, amb Catalunya tampoc,
amb València tampoc, Múrcia... amb aquestes no hi problema,
és amb aquelles amb les quals precisament tenim punts de vista
diferents, és amb aquelles que hem de fer pedagogia i hem
d’intentar vendre aquesta proposta del Sr. López i Casasnovas,
és amb aquestes, però ja veig que vostè renuncia a fer aquesta
feina que, ja dic, crec que hauria de ser la seva...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, ha d’anar acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...obligació.

I per últim i ja vaig acabant, la qüestió de la condonació del
deute, escolti, qui va dir que la qüestió de la condonació del
deute s’hauria de debatre durant el procés de reforma del model
de finançament va ser vostè; si no hi ha nou model de
finançament, si les negociacions estan com estan difícilment
podrem tenir aquesta condonació, jo estic d’acord que hi pugui
haver condonació... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, Sr. Camps...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...no hi veig cap problema, per tant..., bé, veig que el Sr.
President insisteix que he d’acabar, per tant, aquí deixaria la
meva intervenció i en el qualsevol cas vull agrair la seva
presència, les seves paraules i la informació que avui ens ha
donat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula el
Sr. Carlos Saura, cinc minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

No en faré ús, Sr. President, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el
Sr. Antoni Reus, per un temps de cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, molt breument. El Sr. Camps diu que el PSOE no té cap
proposta, jo hi estic d’acord i afegesc: el PP no té cap proposta,
i podríem resumir: Espanya no té cap proposta, i aposta està
així com està.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula la
Sra. Patricia Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Pericay, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

No, moltes gràcies, no en faré ús tampoc, no entrarem en
debat, no, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la parula el Sr. Andreu
Alcover, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Jo sí que faré ús de la paraula, gràcies, Sr. President. A
veure, perquè em situï, si ho he entès bé, em referesc al Sr.
Camps, evidentment, ha dit que podrien estar d’acord en el
model de finançament proposat des d’aquí, ha dit això, amb
matisos, bé, amb matisos; un minut després ha acusat al
socialistes de no tenir un model, això ha estat així...

(Algunes rialles i remor de veus)

...ha estat així i jo em demanaria: des de Balears podem
tenir una idea pròpia?, perquè si vostè està d’acord amb
matisos en el model de finançament proposat des d’aquí, vol dir
que tot el PP de tot Espanya està d’acord amb matisos en el
model proposat des d’aquí? No. Per tant, el Partit Socialista de
les Illes Balears també pot tenir una idea pròpia sobre el model
de finançament que convé a aquesta terra.

No acusi el Partit Socialista de no tenir model, precisament
li acaba de dir la consellera que nosaltres hem estat els únics
que hem proposat i aportat una alternativa al model de
finançament proposat.

Li faré una altra vegada la reflexió de la condonació de
deute que li vaig fer al plenari. Vostè que defensava el rescat
financer de les entitats financeres amb 60.000 milions d’euros,
amb l’argu...

(Se sent el Sr. Camps i Casasnovas de fons que diu: “jo?”)

...no, dic vostè perquè segurament... com que vostè és un
fidel escolanet del Sr. Montoro, que l’argumentari no es deriva
ni un ml·límetre de l’argumentari proposat per Gènova, segur
que deia... segur que deia que aquests 60.000 milions d’euros
es tornarien tots i que només era un préstec. Ara el Banc
d’Espanya ja ens diu que d’aquests 60.000, ens podem anar
oblidant de 40.000, que ens ho tornarien ho va dir el Sr. Rajoy,
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el Sr. Montoro i el Sr. De Guindos, quasi res, 40.000 milions
que no ens tornen, això per a un ciutadà del carrer, a això és diu
condonació, o condonació o perdonar o el que vulgui, però no
els tornarem tenir.

És a dir, en les entitats financeres, vostè hi està d’acord
perquè com que és l’argumentari del Partit Popular deu estar
d’acord que no els tornin, 40.000 milions d’euros, i les
comunitats autònomes que hem patit infrafinançament, no està
d’acord que els condonin absolutament res?...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Escolti, dues incoherències li he dit en dos minuts per a mi
que fa que... i ja no diré res... i esperam amb il·lusió la
compareixença del Sr. Guillem López.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Estic content que tots hagin respectat
el que he dit abans que el debat és amb la consellera, no entre
vostès.

Contrarèplica de la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Jo seré breu ja perquè crec que ho hem dit tot, però sí que
a mode de conclusió, dues o tres idees i crec que ja ho han dit,
però així com a conclusió...

Darrere la modificació del sistema de finançament -i crec
que ho ha dit també, ho ha vengut a dir el diputat de MÉS per
Mallorca-, darrere el sistema de finançament hi ha una
voluntat... darrere la voluntat de modificar el sistema i hi hauria
d’haver també la voluntat de solucionar el model territorial
d’Espanya que crec que, després de quaranta anys d’estat
d’autonomies, precisa un avanç important que es demana no
només en l’àmbit social, sinó també... en l’àmbit social s’està
demanant, però també en l’àmbit financer. 

Hem de fer aquesta passa perquè les autonomies tornen
grans, definitivament després de quaranta anys ja crec que
podem tornar grans i per tant, amb el sistema de finançament
amb més autonomia fiscal, més corresponsabilitat fiscal, tots
aquests temes que hem comentat avui, s’ha de poder demostrar.

Crec que Balears -permeti’m que ho digui- aquests darrers
anys està demostrant una bona gestió, però el que li falta és la
suficiència financera, compensar o condonar aquest deute que
ve arrossegat per infrafinançament, però crec que les
comunitats autònomes ja poden demostrar que són responsables
i a més a més, volem ser corresponsables entre les despeses que
tenim assumides per competència i els ingressos que hem de
gestionar o que han de finançar aquestes competències.

Per això vull posar en valor la proposta que hem presentat,
que el nostre expert Guillem López i Casasnovas, que ja és aquí

a punt de començar la seva compareixença, ha exposat dins el
comitè d’experts; que, a més a més, aquesta doble via que
permet..., aquesta doble via, aquesta proposta a la qual dic
trencadora, valenta, permet encaixar totes les comunitats
autònomes, permetria desencaixar les que estan desencaixades
pel sistema foral com País Basc o Navarra, les que estan en
procés de desencaix com és el cas de Catalunya o les que estan
injustament finançades com puguin ser les Illes Balears.

Com a darrera idea important, tot i que evidentment sentim
que hi ha una paràlisi o no hi ha suficient força i valentia per
part del Govern d’Espanya a reformar el sistema de
finançament, des de Balears i jo compt amb l’ajuda, jo compt,
Balears, el Govern comptam amb l’ajuda i la força que pugui
tenir també donar tot el suport parlamentari de tots els grups,
hem de seguir batallant la reforma del sistema del finançament,
hem de seguir batallant si en aquesta proposta hi ha consens i
ens agrada..., que estic encantada d’haver-ho sentit, també hem
de defensar aquesta proposta.

I per tant, el que (...) a través dels fòrums que se li permetin
com és el Comitè Tècnic del Consell de Política Fiscal i
Financera treballarà la... i insistirem en aquesta reforma del
sistema de finançament.

Jo per acabar vull agrair la feina que ha fet per fer aquesta
proposta, per defensar Balears i sobretot també per defensar
una proposta que va molt més enllà -com vos deia- de no
només posar un pegat a un sistema de finançament, sinó que va
molt més enllà en el que ha de ser un sistema de finançament
amb una solució econòmica darrere el tema territorial... jo vull
agrair la feina que ha fet el doctor Guillem López i Casasnovas
que a més a més ja és aquí i ara continuarà ell explicant-vos...
idò amb molt més detall el contingut del que ha estat aquesta
feina dins el comitè d’experts i la proposta que ell ha plantejat.

Moltes gràcies a tots.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

Abans de passar al debat del segon punt de l’ordre del dia,
volem agrair la presència de la Sra. Consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques i dels seus acompanyants.

EL SR. PRESIDENT:

Poden asseure’s, senyors diputats i diputades.

2) Compareixença RGE núm. 4501/17, del Sr. Guillem
López i Casasnovas, sol·licitada pel Grup Parlamentari
Popular i aprovada per la Comissió, en sessió de dia 2 de
maig del 2017, per tal d’informar sobre la situació en què
es troben les negociacions del nou model de finançament.

A continuació passam al debat del segon punt de l’ordre del
dia d’avui, que consisteix en la compareixença del Sr. Guillem
López i Casasnovas, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular
amb l’escrit RGE núm. 4501/17 i aprovada per la comissió en
sessió de dia 2 de maig de 2017, per tal d’informar sobre la
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situació en què es troben les negociacions del nou model de
finançament.

Té la paraula el Sr. Guillem López i Casasnovas per tal de
fer l’exposició oral sense limitació de temps.

EL SR. LÓPEZ I CASASNOVAS:

President, diputats, diputades, gràcies per la invitació.
Notareu que vaig amb un perfil baix, però és un dia complicat
per a mi. He dormit a Nova York, he dinat a Madrid, i he de
dormir a Barcelona, però he volgut respectar el que em va
demanar el president, si podia comparèixer ni que fos el
capvespre, l’horabaixa, que deis aquí, i per tant amb molt de
gust ho faig.

De fet retre comptes era una obligació que ja havia assumit
com a resultat de la confiança que em va posar el Govern per
representar les Illes a la comissió multilateral, i ho he fet amb
diversos articles de diari que estan a disposició, i quan un
escriu fa més... detall i va molt més alerta amb el que diu que
no quan he de generalitzar a viva veu el que han estat cinc
mesos de treball molt intensiu, quasi bé cada dimecres a
Madrid, amb una taula al ministeri on hi havia representat un
conjunt de comunitats, (...) les excloses, que eren les dues
forals i la de Catalunya, però on estava representat l’Estat amb
cinc representants, més un representant de la ciutat de Ceuta i
un de la ciutat de Melilla. 

Ens coneixíem tots, per tant la feina que hem fet ha estat
açò que es diu ara, de “bon rotllo”, però ha posat en evidència,
i açò és la primera cosa que vull destacar, que molts dels que
eren allà asseguts com a suposadament experts difícilment
mereixien aquest nom, perquè molts d’ells van acabar acceptant
un acord que contradeia el que havien treballat i escrit en
publicacions acadèmiques. Per tant jo sempre he tingut aquesta
sensació que no se’ns feia justícia quan es deia que érem una
comissió de savis, perquè molts dels que érem allà, que eren
allà, i açò és la part d’agraïment que vull fer a la consellera en
particular, van acabar dient el que se’ls deia des del Govern,
redactant coses contràries a allò que ells havien defensat en el
passat. En el meu cas he de dir que no ha estat així, ho dic en
positiu. Els treballs que he portat a terme els he consultat
perquè la consellera fos conscient de quin era el meu
pensament, i he tingut un suport que puc dir ara que no ha
condicionat en cap mesura el que ha estat la meva coherència
amb els anys que fa que des de la càtedra d’hisenda pública faig
anàlisis de finançament autonòmic.

No em va agradar la manera en què s’estructurava la
comissió; una comissió d’experts de ver, tipus royal
commission, per fer un whitepaper, que és el que fan els
angloxasons, no és una configuració d’un representant de
govern, açò que se’n diu representants amb bandereta. Vaig
acceptar ser-hi tot i el perill que em posessin una bandereta, de
fet me n’han posades més d’una, perquè alguna estona
semblava que duia la quadribarrada catalana en lloc de la de les
Illes, però els puc assegurar, senyores diputats i diputades, que
ho vaig fer sense cap condicionament i pensant que era una
molt bona oportunitat de reencaixar el que veig amb
preocupació, que és un desencaix creixent d’algunes comunitats
dins el conjunt de l’Estat.

Va néixer malament. Vaig fer un article, a més el vaig
publicar en un diari d’abast estatal, on deia que naixia la
comissió amb un handicap -em vaig atrevir a usar la paraula
“martingala”-, i desgraciadament els fets demostren que hem
arribat a un acord que té moltes fissures; un acord que té,
perquè es facin una idea, vots particulars fins i tot dels mateixos
representants del Govern; que es va fer en una circumstància
molt difícil, que és que a la vegada que estàvem nosaltres
intentant reconduir el que ara és una asimetria molt gran entre
el finançament foral i el finançament que se’n diu de règim
comú, a la vegada el Govern va pactar la renovació d’una quota
que no té cap justificació per cap cànon que es pugui considerar
mínimament defensable en el món de les idees. Jo ja entenc que
més enllà de les idees hi ha la realitat, hi ha la història, i per
tant des de la meva posició, dit el que dic i escric i el que deix
escrit, comprenc que després tot açò té un timing i un filtre
polític del qual jo ja no em puc fer responsable. De fet aquest
matí, en un debat que teníem a Fundación Alternativas, un dels
representants de la comissió d’experts, d’Aragó en aquest cas,
tampoc no sabia què passaria amb la nostra contribució.

Jo de bon rotllo ja els vaig dir als meus col·legues que si no
fèiem una posició valenta veia difícil reconduir el que ara
grinyola per molts costats. Grinyola el tema de la falta de
responsabilitat fiscal a les comunitats autònomes, cosa que
enverina bastants qüestions, per exemple la de reestructuració
del deute; hi ha elements que des d’un punt de vista d’açò que
se’n diu moral hazard, abús moral, de responsabilitat, si un es
creu que el que fa una reestructuració, ja no diguem una
reestructuració de deute, és alimentar la responsabilitat fiscal
estam en un cas per tant en què hi havia elements per dir-ho;
del que ha estat el passat falta responsabilitat fiscal, però també
els he de dir que en el nou sistema de finançament havíem de
parir un elefant i vam parir una formiga. L’únic element de
responsabilitat fiscal nou és això que se’n diu IVA col·legial,
que s’ha d’aprovar entre tots, i sabeu que és no factible
aprovar-lo perquè ja hi havia comunitats els representants de
les quals deien que no acceptarien apujades d’IVA. Amb més
detalls, encara; és a dir, tothom defensa posicions aquí, però
pensin vostès que en una situació com la que tenim incrementar
l’IVA col·legiadament encara generaria una disfuncionalitat
més gran amb els territoris forals, perquè ells no tenen
obligació d’aplicar règim comú, etc.

Per tant la gran feina pendent, que era millorar la
responsabilitat fiscal per després poder exigir que no hi hagi
abús moral amb generacions de dèficit públic per a les diferents
comunitats autònomes, en un moment en què cal consolidar
fiscalment els comptes de l’Estat espanyol, ha estat bastant
batalla perduda.

Un altre element molt important del federalisme fiscal -
foedus vol dir pacte, d’aquí ve la paraula “federal”- és pactar
l’anivellament. L’anivellament que hem tingut fins ara i que les
Illes han patit en bona mesura, de fet les darreres dades que
donaven les liquidacions o fins i tot els comptes aquests
territorialitzats, que és un succedani de balances fiscals de ver,
mostren aquest drenatge de recursos que surten i no retornen,
que és normal que s’expressin amb un dèficit, però aquest
dèficit, que és l’anivellament, que diríem, ha de ser pactat, ha
de ser reconegut i no donar mai lloc al fet que hi hagi
arbitrarietats, discrecionalitats segons els colors dels governs de
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les diferents jurisdiccions. Açò és una base molt forta de
federalisme fiscal; nosaltres no la teníem, fins i tot en el passat
es deia que Espanya tenia un sobre anivellament, anivellàvem
més del que eren els cànons normals, ordinaris, i per tant
s’havia d’establir una regla que marqués la solidaritat entre els
territoris d’Espanya i que no podia ser resultat final més o
menys aleatori del comportament de l’Estat en matèria de
transferències autonòmiques. Açò també ho hem perdut, perquè
fins i tot la comissió ha deixat tan oberta aquesta qüestió en lloc
de tancar-la i limitar-la i arbitrar-la, l’ha deixada tan oberta com
que ara es podria arribar fins i tot a un anivellament total. Si
l’anivellament és total un es pot demanar “per què m’he
d’esforçar fiscalment?, per què he de ser responsable fiscalment
si el que jo no gener en recursos algú altre m’ho donarà? Per
què he de generar recursos?” És a dir, dinàmica, per tant -segon
punt-, d’anivellament no pactat, no establert i, per tant,
discrecional, i en últim terme, d’acord amb el que siguin els
comportaments polítics, pot arribar a ser arbitrari.

I la darrera cosa és la de l’statu quo. L’statu quo marca els
sostres de finançament; en aquest sentit Montoro té raó, no hay
más cera que la que arde, i si establim l’statu quo, que vol dir
que ningú no hi ha de perdre i necessitam que alguns hi guanyin
perquè tenim mala consciència i l’Estat la té, la té l’Estat, ja no
dic el govern actual -el govern actual també i ho acabà
reconeixent, que hi ha comunitats mal finançades, la Comunitat
Valenciana una d’elles, les Illes també-, vol dir que el que
hauria de donar de més a unes ho haurà de treure a unes altres.
Si tu poses una clàusula d’statu quo i la mantens és molt difícil
que açò no sigui inflacionista, que no tengui dificultats,
qualsevol sigui el ministre d’Hisenda del ram, de quadrar
pressupost. Novament s’ha redactat d’una manera molt
eufemística l’eliminació de l’statu quo, i entre les possibilitats
que dóna inclou la de no eliminació.

Certament el paper ho aguanta tot, perquè en el fons el que
està dient la comissió d’experts és que són qüestions polítiques.
Efectivament, si hi ha d’haver redistribució del que ara ha estat
el finançament del cost efectiu, si hem de poder pactar
l’anivellament o no, quin és el grau de responsabilitat i d’abús
moral que poden tenir unes finances amb poca responsabilitat
fiscal, clar que és polític, però una comissió d’experts almenys
dóna una guia de com, d’acord amb el criteri almenys dels que
fa molts d’anys ens dedicam a açò, haurien d’anar les coses.
Repetesc, no crec en el despotisme il·lustrat dels acadèmics que
ho sabem tots i els polítics no sabeu res. No, jo entenc que tot
açò és una expressió de com veim aquest tema els experts;
després ha de passar pel filtre polític. El que no pot ser és que
els mateixos experts ens autogenerem un filtre polític d’acord
amb el que alguns han entès que era el mandat dels governs als
quals representaven. 

En el meu cas no ha estat així, i els deia, de bon rotllo, de
bon començament els vaig dir que jo trobava que l’enfocament
aquest, molt basat en què tots els doblers són de l’Estat,
sobirania fiscal única, no compartida, i l’Estat crida totes les
comunitats perquè cada comunitat li digui quines necessitats de
despesa té, a veure cadascú què pot fer valer, si l’orografia, per
suposat la insularitat, si la ruralitat, si l’envelliment de
població, el canvi demogràfic sobre el territori, la immigració...
Fent broma jo deia als valencians, que, pobres, no els sortia cap
variable favorable, que posassin el nombre de tarongers per

hectàrea i potser açò els donaria una participació més gran si
l’Estat era capaç d’encabir-ho. Açò no és un model federal, és
un repartiment de despesa d’acord amb les necessitats que
cadascú pot fer valer davant un govern central -no dic l’Estat,
l’Estat ho som tots-, un govern central que interpreta les
necessitats amb possibilitats -no dic que sempre ho faci- d’una
discrecionalitat que porti arbitrarietat.

Llavors vaig configurar una esmena particular des del
moment zero. Em feien broma fins i tot els meus col·legues,
perquè sabien que quan es deia, per exemple: “España es el
país más descentralizado del mundo”; “¡anda!”, i els deia:
“mirau, el darrer informe de l’OCDE, que filtra el que és la
descentralització espanyola d’acord amb els cànons de
federalisme fiscal; mirau en quin lloc ens deixa”, i ja la
secretària directament anotava “vot particular contra aquesta
expressió del representant de la comunitat autònoma de
Balears”, i amb aquesta construcció hi va haver un moment
que, com que tot el que passava era predictible, baralla entre les
comunitats per veure qui la tenia més grossa, la necessitat, va
arribar un moment que els eixos es van tòrcer tots, ja no hi
havia un eix dreta-esquerra, PP-PSOE; eren eixos tan dispars
com els que estaven a favor de l’statu quo i els que no hi
estaven, i açò no tenia color polític. Que açò passi en el Consell
de Política Fiscal i Financera o les comissions tècniques que
ells tenguin em sembla normal, però que ho internalitzem en els
debats de la comissió, sincerament ho vaig trobar molt poca
solta.

I quan ells van veure la situació, el cul de sac a què
arribaven, en un moment donat la meva proposta va generar
simpaties, i alguns d’ells, fins i tot representants de l’Estat, em
van dir “si açò ho haguéssim vist des del començament..., és
molt més clar el que tu proposes, ho podem acordar, però ara
ja hem d’entregar l’informe en poques setmanes...”, i, bé, la
martingala, la martingala. Llavors jo, utilitzant sentit comú, que
també els he de dir que crec que no fa falta ser catedràtic
d’hisenda pública per dir coses com que hem de pactar un
anivellament, l’hem de pactar, és solidaritat, solidaritat de
territoris. Els territoris són la suma de persones, per tant la
solidaritat d’un territori és la solidaritat de la redistribució
personal, que no és a l’IVA, no és als impostos especials, que
són impostos regressius, sinó que és a l’impost sobre la renda
de persones físiques. Ha de ser una regla que sigui
automatitzable. Si tu dius que tens un pes de renta, dins el
conjunt d’Espanya, d’un 1% i fas una recaptació fiscal amb
l’impost sobre la renda de les persones físiques que és un 1,1
vol dir que ets més ric, i aplicant les tarifes que hem aprovat
entre tots al Congrés de Diputats recaptes un 10% més del que
seria una recaptació estrictament proporcional. Com que l’IRPF
no és proporcional, és progressiu, volem que sigui progressiu,
volem fer redistribució, volem fer solidaritat, aquest 10% és la
contribució que posam al fons comú a repartir entre les
diferents comunitats autònomes que no tenen tanta sort com
puguem tenir nosaltres.

Aquesta idea de: partim d’una capacitat fiscal, ens la dóna
l’Estat, ens l’ha estat donant amb tots aquests sistemes de
finançament vigents, aquella columna molt golosa per a la
premsa que diu: quant ens toca d’IRPF, quant ens toca d’IVA,
quant ens toca d’imposts especials?, i que fa una capacitat
fiscal, 3.000 milions, liquidació del 2015 per a Balears. I

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 57 / 19 de setembre de 2017 1415

després veim tot un conjunt de fons, sots-fons, fons de rèptils
i fons no transparents que on n’hi havia 3.000 acabes amb
2.600 i més encara, 2.600 a l’any 2015, quina serà la de 2016? 

Els puc assegurar que no hi ha cap director general que
pugui fer previsió perquè la mecànica de tots aquests fons i
sots-fons, etc., té uns components aleatoris que fa impossible la
planificació del que són els recursos per a una jurisdicció que
ha pactat amb una altra un mecanisme d’anivellament.

De fet, quant a... i amb açò acabaré l’exposició perquè
vostès poden dir: bé, açò és molt de parlar, però... quants
doblers t’has endut per la teva presència per a Balears de tantes
reunions en aquesta comissió multilateral? La resposta és no ho
sé, no ho sé, no ho sap ningú. No se sap ni quants de doblers
tocarà posar a l‘Estat a la repartidora; segon, quines variables
de totes les que s’han posat a la comissió d’experts, allò que
deia de a veure qui la té més grossa, quina d’aquestes seran
acceptades? Quan la tinguem acceptada, aquesta variable,
l’haurem de definir; quan la tinguem definida l’haurem de
ponderar, i l’haurem de mesclar amb les altres variables perquè
una serà orografia, una altra serà insularitat, una altra serà
envelliment. Llavors, què passarà?
 

Miri, la comunitat de València ho té molt clar: no hi ha cap
solució que li serveixi si no li fan una condonació de deute. No
m’alegra que aquesta sigui el vot en blanc, que diuen ara, d’una
proposta autonòmica, si no em salves el deute que tenc estic
mort. 

Afortunadament açò no és el cas de Balears tot i que
arrossegam... n’arrossegam prou de molts d’anys, tenim quasi
8.000 milions de deute, no ens aniria malament una quitança,
no ens aniria malament, fins i tot ens la mereixem, però no la
tenim garantida, dependrà de com el Consell de Política Fiscal
i Financera internalitzi aquesta proposta, l’articuli en un decret
llei i després passi el que... serà normal i hauré de callar-me i
ja no escriuré sobre el tema, tota la directiva política que
s’organitzi perquè n’hi ha prou que un digui ase perquè l’altre
digui bèstia.

Repetesc que moltes d’aquestes coses que ara he dit al bloc
gros ho he escrit més finament i deman un poc d’aquiescència
per part de tots vostès, perquè no pensin que als redactats del
vot particular he dit alguna de les coses tan simples com les que
he dit aquí parlant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Procedeix ara la suspensió de la sessió per
un temps 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 una suspensió de
la sessió o si podem continuar... 

Podem continuar per decisió unànime dels portaveus.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. El Sr.
Guillem López i Casasnovas pot contestar globalment totes les

preguntes o observacions formulades o bé contestar
individualment després de la intervenció de cada portaveu.

(Remor de veus)

Generalment ho fem globalment...

(Rialles)

EL SR. LÓPEZ I CASASNOVAS:

El que vulgueu vosaltres, jo fins que... em sembla que l’avió
el tenc a les nou i mitja, o sigui...

EL SR. PRESIDENT:

Ho haurem de fer globalment, per tant.

Per tant, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Antoni Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
benvingut, Sr. López i Casasnovas, a aquesta comissió
d’Hisenda del Parlament de les Illes Balears i molt agraïts per
la seva presència avui aquí i, a més, com a ciutadallenc, n’estic
especialment orgullós.

Vaig sol·licitar la seva compareixença precisament perquè
vostè ha estat el representant dels interessos de les Illes Balears
dins l’anomenada comissió d’experts creada precisament per
estudiar i donar llum sobre la futura reforma del model de
finançament autonòmic. I precisament si vam demanar aquesta
compareixença, ja li ho avanç, no és per retreure res, no és per
crear tensions sobre aquesta qüestió, sinó precisament per tot
el contrari, per conèixer de primera mà què es va fer en aquesta
comissió, quin futur es preveu sobre el futur model de
finançament, quines línies de feina es fan i s’han fet sobre
aquesta qüestió i si tot açò pot beneficiar o no els interessos de
Balears. Aquesta és la nostra principal motivació a l’hora de
demanar la seva compareixença.

Segons hem pogut saber i també s’ha comentat, vostè ho ha
comentat i també la consellera a l’anterior compareixença, el
comitè d’experts va presentar al ministre d’Hisenda un informe,
l’informe d’aquest comitè d’experts, 160 folis dels quals el
40% són vots particulars, entre els quals òbviament hi deu ser
el seu, la qual cosa -i vostè també ho ha dit perfectament-
demostra la impossibilitat d’arribar a un consens entre els 21
experts d’aquesta comissió, 16 elegits per les comunitats
autònomes i 5 pel Ministeri d’Hisenda.

Segons vàrem llegir per la premsa -i vostè avui ens ho ha
confirmat- el passat mes de febrer va dir que aquesta comissió
d’experts era una martingala. També altres experts com el Sr.
Ángel de la Fuente o el Sr. Manuel Lagares van denunciar la
falta de rigor i van criticar també el funcionament d’aquesta
comissió, fins i tot es parlava -i vostè també ho ha dit avui-
d’experts amb bandera, amb referència a aquells que havien
estat elegits per les autonomies. La pregunta crec que és òbvia:
creu realment que ha servit d’alguna cosa aquesta comissió
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d’experts? Creu realment que hi ha voluntat real per part de les
comunitats autònomes d’arribar a un acord per tenir un nou
model de finançament?

La consellera a l’anterior compareixença ha parlat que ara
el Consell de Política Fiscal i Financera crearia un comitè
tècnic el qual, supòs que ajudat per aquestes propostes del
comitè d’experts, faria una nova proposta. Vostè té cap
esperança o és optimista pels resultats d’aquesta proposta que
pugui sortir d’aquest comitè tècnic?

Són qüestions que... importants i a més ens agradaria
conèixer la seva opinió com a tècnic i com a expert en aquesta
qüestió que ha viscut directament tot aquest procés d’anàlisi i
d’acords i consensos dins aquest comitè d’experts.

És clar, la impressió que tenc jo, i crec que tenim molts, és
que... i ho hem dit també en l’anterior compareixença, és que
entre les diferents comunitats hi ha interessos oposats i que
certament és molt difícil que entre les comunitats es puguin
posar d’acord, i sobretot quan parlam que es pugui mantenir
l’statu quo que és, com molt bé deia, hay lo que hay i si s’ha de
repartir lo que hay idò algú haurà de perdre i evidentment
aquell que ha de perdre no vol perdre ni un duro, per la qual
cosa tot açò crea problemes que lògicament és difícil poder...
que entre tots es pugui arribar a un acord.

Per tant, i des del nostre punt de vista, creiem que manca
altesa de mires i que s’està abordant aquest tema des d’una
òptica d’egoisme territorial. És que, a més, i açò ja també
resulta molt curiós, veure com comunitats de forma clara, amb
els números a la mà són clarament beneficiades pel model de
finançament actual repeteixen i diuen que són perjudicades, la
qual cosa, això, ja és realment surrealista, i per tant, que
necessiten més doblers per poder finançar els seus serveis, en
fi.

Certament jo crec que serà molt difícil poder arribar a un
gran acord entre totes les comunitats autònomes. Jo li repetia
a l’anterior compareixença a la consellera, és a dir, és important
poder fer pedagogia amb aquelles comunitats que no tenen els
nostres problemes de finançament, és important poder arribar
a acords amb Andalusia, amb Castella-La Manxa, amb
Extremadura, hem d’aprofitar que els governs d’aquestes
comunitats autònomes són del Partit Socialista, jo crec que açò
és una feina que s’ha de fer i que ja ha quedat clar que la
consellera no pensa fer, amb la qual cosa tampoc no vull insistir
més en aquesta qüestió quan la consellera ja ha dit que no, que
no farà res en aquest tema.

Vostè ha dit que la seva proposta va generar certes
simpaties entre aquest comitè d’experts. Vostè creu que aquesta
proposta podria tenir un cert recorregut ja sigui dins el comitè
tècnic que s’ha de crear dins el Consell de Política Fiscal i
Financera o dins aquells òrgans que hagin de configurar una
proposta definitiva sobre el model de finançament? Crec que és
important perquè, ja li dic i ho he dit abans, crec que a grans
trets el Partit Popular hi estaria d’acord amb aquesta proposta,
el Partit Popular de Balears, després ja veurem a altres àmbits
si hi estarien també d’acord, però evidentment el Partit Popular
amb aquestes qüestions que s’han plantejat i que vostè ha
plantejat com a vot particular amb moltes coses hi estam

d’acord, no ara, fins i tot, i ho deia abans, l’anterior legislatura.
La descentralització dels ingressos és una qüestió que el Partit
Popular ho va plantejar l’anterior legislatura i que és una
qüestió de sentit comú. És a dir, aquella comunitat que té les
despeses descentralitzades puguin també tenir els ingressos
descentralitzats. Crec que és una qüestió que sembla de sentit
comú.

En qualsevol cas, i independentment de les simpaties que
pugui haver aixecat la seva proposta, el cert és que el comitè
d’experts va fer el seu informe i proposta copagaments a
sanitat, educació i serveis socials; proposa l’existència d’un
tram autonòmic de l’IVA, que de forma col·legiada es pugui
pujar o abaixar la qual cosa fa impossible que això es pugui
produir; parlen també d’una harmonització de l’impost de
successions, supòs que per acontentar Andalusia a fi de que
l’harmonització sigui pujar per tot l’impost de successions, la
qual cosa seria ja una catàstrofe; també parlen d’una certa
ordinalitat, és a dir, no directament, però bé fa menció també a
l’ordinalidad la qual cosa sí que és positiva, i la comissió
d’experts proposa no fer quitacions al deute de les comunitats.

Bé, aquestes són unes qüestions que planteja aquest informe
i que òbviament en el seu vot particular es desmarca
pràcticament de bona part d’aquestes propostes que planteja la
comissió d’experts. 

Una qüestió que vostè planteja, i que l’anterior legislatura
el Partit Popular de Balears va insistir-hi també de forma
important, és que el model de finançament ha de definir el
nivell de despesa per càpita necessari per garantir a tots els
ciutadans els mateixos serveis bàsics essencials i cobrir-los,
lògicament. És a dir, el Partit Popular l’anterior legislatura, i
òbviament perquè som el mateix partit també ho defensam ara,
és a dir, sempre havíem defensat que el model de finançament
nou hauria de cobrir els serveis públics essencials per igual a
totes les comunitats autònomes, de forma que qualsevol ciutadà
a qualsevol comunitat autònoma tengués els mateixos serveis
públics essencials, i si algú vol fer qualque cosa diferent que
s’ho pagui. Aquesta era un poc la proposta que nosaltres fem i
veiem que vostè també amb aquesta qüestió va per aquest camí,
amb la qual cosa coincidim perfectament. 

Una altra qüestió que vostè també planteja és que les
comunitats tenguin una major capacitat i un major control en la
recaptació d’imposts, qüestió, i ho he dit abans, que també hem
defensat des d’aquest parlament, jo, al Sr. José Vicente Marí,
a l’anterior conseller d’Hisenda, l’he sentit diverses vegades
parlar d’aquesta qüestió, que és el que deien abans de la
descentralització dels ingressos, tenir major capacitat i control
de la recaptació d’imposts.

Per tant, ens agradaria que pogués aprofundir, en el pròxim
torn de paraula, sobre aquestes propostes alternatives que vostè
ha plantejat. Saber quines possibilitats reals hi ha que puguin
tirar endavant, si aquestes simpaties es tradueixen en vots. I bé,
nosaltres la pregunta ja li hem feta a la consellera abans, i
també li fem a vostè és: què passarà a partir d’ara? És a dir, de
moment tenim aquesta proposta del comitè d’experts, hi ha una
futura proposta del comitè tècnic, què pot passar a partir d’ara,
quines passes hauria de fer el Govern balear en aquesta
qüestió?
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, ha d’acabar.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Bé, en qualsevol cas, ja per acabar, demanar-li si certament
vostè és optimista o és pessimista en aquesta qüestió, si hi ha
possibilitats que es pugui arribar a algun acord, si podem tenir
dins aquesta legislatura un model de finançament nou; és a dir,
en qualsevol si des de Balears aquesta proposta que vostè
planteja pot tenir un ressò a nivell nacional.

Finalment, ja, simplement, li reiteram l’agraïment per la
seva assistència i bé estarem atents a les seves explicacions.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura, per un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. López
Casasnovas, per comparèixer a la Comissió d’Hisenda per
donar-nos les explicacions sobre aquest treball de la comissió
d’experts durant aquests cinc mesos.

Li volia demanar si troba que era la millor manera, la
d’estructurar la comissió com s’ha fet, però m’estalvio aquesta
pregunta perquè ja sé la resposta, sembla que l’objectiu era fer
un informe i no fer el millor informe i trobar la millor solució
per a aquest nou sistema de finançament, i no estava creada per
donar llum. I per això nosaltres diem que segurament això era
una qüestió cercada pel Govern central per tal de dir que els
experts no es posaven d’acord i després fer una proposta molt
manco acurada en les necessitats que té el nostre estat i,
especialment, la nostra comunitat autònoma. Perquè hagués
estat un bon moment per resoldre una qüestió històrica, la
qüestió balear, i d’alguna manera acomplir l’article 138 de la
nostra Constitució el qual parla del fet insular com a primordial
en aquestes qüestions.

Estam totalment d’acord que hi ha un desencaix creixent a
nivell territorial de tot l’Estat, hi té molt a veure amb la manera
de fer les coses per part del Govern estatal, jo crec que és
simptomàtic com s’ha encarat aquesta negociació, com s’ha
encarat aquest nou sistema de finançament, i crec que té a veure
amb com es prenen aquestes decisions. Hagués estat una bona
oportunitat per donar cabuda a un estat plurinacional, a un estat
més federalitzat i per augmentar la capacitat recaptadora de les
comunitats autònomes, pensam que la tònica serà més o manco
la mateixa; és a dir, descentralitzar la despesa però no els
ingressos. Volem saber si, malgrat això, considera vostè que
s’augmentarà a qualque àmbit l’autonomia fiscal. Perquè si
això és de sentit comú i no es produeix, segurament el ministre
Montoro té poc d’aquest sentit comú.

Nosaltres som conscients, i com a força política hem
reivindicat contínuament que el nostre estat no té un problema
de despesa, que té un problema d’ingressos perquè es troba per

sota de la mitjana de la Comunitat Europea i que per això
necessitaríem un sòl d’ingressos, així com tenim un sostre de
despesa, necessitaríem també un sòl d’ingressos.

Li volia preguntar quina manera hi haurà per afrontar el
deute històric d’aquesta comunitat o si pensa que s’afrontarà
d’alguna manera per part del Govern.

Si pensa que hi hauria d’haver un mecanisme perquè les
comunitats autònomes puguin reivindicar allò que és seu,
alguna mena d’instància per reclamar allò que és seu.

I una qüestió a la qual ha fet menció la consellera
d’Hisenda, si es tendrà en compte aquesta població flotant de
determinades comunitats autònomes amb una indústria turística
important, com la nostra. Nosaltres teníem una idea sobre un
possible fons de compensació pels efectes negatius del turisme,
també podria tenir això una altra mena de denominació, però
pensam que seria fonamental per tal de solucionar alguns dels
problemes de finançament que tenim aquí.

Evidentment pensam que la solidaritat del sistema de
finançament ha de ser evident, però també consideram que la
nostra comunitat autònoma necessita l’ordinalitat per tal
d’anivellar i de rebre alguns recursos que no rebem ara, quan
estam donant molts de dobles a l’Estat però no rebem el que
ens correspon. M’agradaria saber si pensa que el nou sistema
de finançament solucionarà alguna cosa en aquest sentit. S’ha
dit que Madrid i València poden augmentar els seus ingressos
o els seus recursos en un 7%, que Múrcia podria fer-ho entre un
3,5% i un 5%; Balears com quedaria en aquesta nova situació?

I després no vull que entri gaire profundament en el tema,
però sí a explicar un poc el que pugui d’aquests nous
instruments de què es parla, dels fons bàsics de finançació i el
fons d’anivellament vertical. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Reus per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. En primer lloc volem donar les gràcies
al Sr. Guillem López Casasnovas per la seva compareixença i
per les seves explicacions. Ens adherim a la seva proposta,
creiem que és una proposta coherent i positiva per a Balears,
però, bé, jo seré molt breu.

Aquí poden passar dues coses: en primer lloc, hi pot haver
un nou sistema o pot ser que no hi hagi nou sistema. Creu que
hi pot haver un nou sistema, en primer lloc?

I en cas que hi hagi un nou sistema, pot passar que sigui
millor per a Balears o que sigui pitjor, creu que es pot aprovar
un nou sistema de finançament que sigui pitjor per a les Illes
Balears que el d’ara? Creu que l’estat, o els representants del
Govern o els representants de la resta de comunitats autònomes
són conscients del problema que tenim a les Illes Balears o
tenen aquesta mentalitat que aquí ens trobam molt bé i estam
tot l’any amb els peus en remull?

 



1418 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 57 / 19 de setembre de 2017 

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font, deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President i gràcies, Sr. López Casasnovas, per
la seva exposició i per la seva contribució en aquest comitè
d’experts.

Jo seré molt breu, perquè realment no tenc cap pregunta a
fer-li, un parell de comentaris només en relació amb el que ha
explicat, i és que crec que és prou desolador el que ens ha
explicat realment, tota la situació d’aquest comitè d’experts.
Quan tothom està d’acord que aquest país necessita solucionar
el problema del finançament, sembla que el que realment s’ha
aconseguit és la distanciació d’algunes comunitats autònomes
com podria ser la nostra. I és que jo ho resumiria amb aquella
dita de "burru, baga i fel·les", però que, a la vegada, també he
de dir que no em sorprèn gaire tot el que ha explicat, a banda
de perquè, evidentment, s’ha seguit una mica per premsa, em
semblava que seria difícil posar d’acord tot un seguit de
persones per parlar del finançament.

He llegit algun article seu, fins i tot el que ha publicat a la
seva web, a la pàgina de la Pompeu Fabra quan comentava la
discrecionalitat a l’hora de repartir els recursos; jo crec que tot
açò genera una desafecció amb un sistema que condemna
finalment els que paguen més, tu pagues més i beneficia els que
aporten poc. Coincidesc amb el Sr. Camps, per una vegada,
però és molt trist realment que aquestes comunitats que fa tant
de temps que reben doblers per sobre dels que aporten més
pasta, parlant malament i clar, que encara es queixin.

Però bé, crec que tot açò és una altra manera més de generar
tensions entre les diferents comunitats.

Bé, és una llàstima que, una vegada reconeguda la seva
proposta, com ja li han dit altres companys, no hagin fet cap
esforç per dur-la endavant, jo esper que hi hagi capacitat de
reacció en aquest sentit i encara es pugui reaprofitar.

Nosaltres també donam suport a la seva proposta, faltaria
més, i el que voldríem és que aquesta comunitat i tota la resta
també poguessin caminar més cap a una autonomia fiscal, per
no dir ja directament a una sobirania fiscal i econòmica, que és
el que nosaltres realment volem. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Xavier Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president, gràcies, Sr. López Casasnovas per ser
avui aquí i per explicar-nos el que ens ha explicat, perquè
alguns hem llegit coses que vostè ha escrit, però el que avui ens
ha explicat, en part, era impossible llegir-ho, perquè era saber
un poc les entranyes d’aquest procés i crec que ha estat prou
interessant, fins i tot amb alguna escletxa de la qual, per

ventura, podríem treure’n alguna cosa positiva, com aquesta
anècdota que ha comentat, d’aquest col·lega que d’alguna
manera..., bé, per ventura per aquí, no en aquest moment,
deduesc, perquè sembla que ara això ja d’alguna manera està
liquidat, no?, però si a un estadi futur.

Llavors, per no repetir coses que han dit els meus companys
i que, per tant, ja tendran resposta, a mi vostè realment sosté
que això és un problema d’estat i que difícilment es pot
resoldre o es podria resoldre amb un comitè d’aquesta casta, en
què tothom d’alguna manera era allà en representació d’una
comunitat autònoma i, per tant, defensant els interessos d’una
comunitat autònoma, uns interessos de part, i lògicament era
difícil d’arribar a cap acord.

Com ho hauríem de fer idò? Aquesta és un poc la pregunta
(...), és a dir vostè com creu que hauríem de procedir perquè
això acabés tenint el que, com a mínim jo crec que molts, jo
diria que tots els grups d’aquesta cambra, però també crec que
és una cosa compartida amb la majoria de partits polítics, que
és millorar aquest sistema de finançament; fins a quin punt, de
quina manera, evidentment aquí hi haurà segur discrepàncies,
però, com a mínim, millorar-lo és una cosa amb la qual crec
que tots estam d’acord, no?

Vostè també ha dit, en alguna entrevista, que el REB podia
ser de qualque manera una alternativa a aquest mal sistema de
finançament que tenim o del mal sistema de finançament que
surti d’aquesta negociació. M’agradaria que ho precisés un poc
més, jo sé que a la consellera no li agrada que parlem del REB
com d’una possible alternativa, sinó que són realitats, i entenc
que estratègicament és bo de no mesclar una cosa amb l’altra,
però ja que vostè ho ha dit m’hi agaf i li faig aquesta pregunta.

També ha afirmat vostè que hi ha comunitats que no tenen
voluntat d’autogovern. Jo em deman si després de tants anys
encara hi ha qualque comunitat que no tengui voluntat
d’autogovern; és a dir que no vegi en l’autogovern, és a dir,
voluntat d’autogovern la podem interpretar de moltes maneres
evidentment, però que vegi en l’autogovern realment una cosa
que l’afavoreix i que, per tant, diguem, genera en un determinat
context elements positius per a qui en aquell moment governa,
no? Perquè també és ver que entenc que parlam dels governs
d’aquestes comunitats.

I una darrera cosa que també té a veure amb una altra cosa
que vostè ha dit o creu o pensa i jo crec que ha manifestat, que
és preguntar-li si realment creu que aquest nou model té solució
si no s’intervé alhora en els concerts econòmics i/o règims
forals? Crec que vostè no n’és partidari, almanco així ho he
llegit, de l’existència d’aquests règims forals i, per tant, la
pregunta seria aquesta: si hem de cercar una solució i una
solució mínimament factible, viable, que pugui acontentar, que
representi un bot endavant, es pot fer sense tocar això?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Andreu
Alcover, deu minuts.
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EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Guillem López Casasnovas, si em
permet la broma, jo, com a manacorí, també estic orgullós que
sigui aquí, amb la diferència que a mi em sembla excel·lent el
seu nomenament com a expert de reconegut prestigi defensant
els interessos d’aquesta comunitat.

I per aquí volia començar, volia començar agraint no només
la compareixença sinó tota la feina que ha fet per aquesta
comunitat i per defensar els interessos d’aquesta comunitat,
crec que sempre és d’agrair i de valorar el fet que la gent que
ha nascut en aquesta illa, encara que tengui la feina a una altra
comunitat, vulgui aportar la seva experiència i els seus
coneixements, el seu temps en bé d’aquesta comunitat, a més
crec que no hi havia massa candidats amb el seu perfil i, si n’hi
havia molts, crec que era el millor que podien nomenar.

(Remor de veus i algunes rialles)

Per tant, això, és el meu agraïment que vagi per endavant. 

Miri, jo tenc la impressió que el que es vol és una mica la
cuadratura del círculo i que és incompatible eliminar l’statu
quo i que hi hagi consens, tenc aquesta... perquè crec que si el
resultat del model de finançament és que alguna comunitat
baixi, simplement és que estarà en desacord amb el nou model
de finançament, per tant és això de ser a missa i repicant, i crec
que serà una mica impossible arribar a aquest consens. I,
evidentment, com vostè ha dit, i també ho va dir el Sr.
Montoro, i també hi estic d’acord, el pastís és el que és i és el
que ens hem de repartir.

Per tant, intuesc, intuesc, i això és una previsió, però no
tenc cap element objectiu que ho pugui demostrar, però intuesc
que si, com jo preveig, preval l’statu quo, i és una impressió
que hi haurà la tendència per part del ministeri a fer prevaler
l’statu quo, i partim de la premissa que aquest pastís és el que
és, crec que els d’aquesta comunitat ens podem començar a
posar la mà a la butxaca si la decisió final és del ministeri. I
això seria una molt mala notícia per als interessos d’aquesta
comunitat. No tenc cap element objectiu per apuntalar aquesta
afirmació, per tant no vagi per dit, tal vegada vaig equivocat i
faig una interpretació errònia, tant de bo, tant de bo fos així!
Però, coneixent el Sr. Montoro, molt tem que ens podem
començar a posar la mà a la butxaca, perquè tal vegada serà el
moment de treure la cartera per pagar un poquet més.

Jo estic d’acord amb les preguntes que li han fet, i no les
repetiré, no és que faci un pronòstic, li demanaria l’opinió
personal de com creu que acabarà això. És molt pertinent la
pregunta del Sr. Reus, de si creu que podem empitjorar; és que
nosaltres partíem d’una base que anàvem a la negociació amb
un avantatge absolut per millorar i difícilment podíem
empitjorar, ara jo no ho tenc tant clar, precisament perquè
l’statu quo de les diferents comunitats autònomes és el que és.
Ara, també entenc que el consens que reclamava el representant
del Partit Popular, des del moment que llevam l’statu quo o que
intentam llevar l’statu quo, evidentment és impossible,
impossible, governi qui governi a les comunitats autònomes i
sigui qui sigui l’interlocutor. Per tant, crec que això és evident.

Nosaltres compartim la filosofia que s’han de posar altres
elements damunt la taula, com la corresponsabilitat fiscal o el
principi d’ordinalitat, això, en fi, hi estam absolutament
d’acord, però també pensam que al final, i això és una altra
percepció particular, però crec que aquí sí que hi ha més
elements objectius, pensam que al final es jutjarà el nou model
de finançament en funció dels doblers de més que arribin a una
comunitat o a una altra, no només a la nostra, que també, que
també, sinó a totes. I des d’aquest punt de vista, és clar, crec
que si el model el que planteja és que a Extremadura,
Andalusia, ics, a les disset comunitats autònomes, les
disminueixin el repartiment amb aquest nou model de
finançament, com he dit abans, simplement l’únic que farà serà
oposar-se frontalment al nou model de finançament.

Evidentment, nosaltres també, però és que nosaltres, igual
que València, Catalunya, etc., partim d’un model absolutament,
d’una realitat absolutament diferent d’aquestes altres
comunitats autònomes, per això el consens és molt mal
d’imposar.

I repeteix la pregunta: quina és la seva percepció de per on
aniran els tirs i com acabarà això.

Ja acab, simplement li volia tornar agrair la feina que ha fet
i per a nosaltres és un honor que una persona del seu tarannà i
perfil pugui defensar els interessos d’aquesta comunitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Guillem López i Casasnovas té la paraula per
contestar.

EL SR. LÓPEZ I CASASNOVAS:

Bé, transversalment a tots, no he fet res extraordinari, tenc
molt clar quins són els orígens i d’on venen les rendes que em
van ajudar a estudiar i, per tant, el mínim que puc fer és intentar
ajudar els qui ara es troben bé amb responsabilitats polítiques
o bé són alumnes meus a la Universitat, que de les Illes en tenc
molts, segurs que alguns són aquí. Per tant, traiem tot això de
manera transversal.

Començaré en ordre invers, és possible açò, president?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. LÓPEZ I CASASNOVAS:

Un dels perills que tenia quan vam començar a fer les
reunions a la comissió, era que si la comissió acomplia el que
suposadament era un treball d’experts, acabàssim amb una
definició d’un model disruptiu, que trenqués, etc., i llavors açò
sí que m’haguera posat sobre les meves espatlles la pregunta de
quants doblers derivarem del model.

Com que el model s’ha deixat completament obert, per no
prendre mal entre els experts, ara puc dir que si empitjoram
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serà culpa de la consellera, no serà culpa nostra, dels experts,
perquè els toca a ells defensar ara, en el Consell de Política
Fiscal i Financera, amb els òrgans polítics, les interpretacions
obertes que la comissió d’experts ha deixat. La comissió
d’experts ha estat inútil, des d’aquesta perspectiva no els hem
ajudat gens, perquè si tots els anivellaments són possibles, si
l’ordinalitat la podem entendre de moltes maneres, si moltes
variables que s’havien de considerar les hem deixades en els
llimbs, es diu així, en els llimbs, es a dir a la comissió, perquè
una futura comissió els explori, bé, el que hem fet és passar la
pilota als polítics. Per tant, la contribució de la comissió per
ajudar-los ha estat molt minsa, i açò em treu de responsabilitats
a mi, i ara puc dir el que he dit: si empitjoram serà culpa de la
consellera, no culpa meva.

Quan parlam de consens, és clar, el consens sempre és posar
més doblers i si ningú no hi ha de perdre i algú hi ha de
guanyar, de fet ho explicam a classe com va fer, açò és un
exercici de programació lineal que dius: quants doblers mínims
hi he de posar addicionals perquè es compleixin un conjunt de
restriccions, açò és programació matemàtica, fins i tot Josep
Borrell té un llibre, que es diu Matemáticas para economistas,
que té el software com ell ho feia de manera il·lustrada i
suposadament objectivada quan ell era secretari d’Estat
d’Hisenda, amb l’ajuda de l’Antoni Zabalza.

Però açò és a curt termini totalment, perquè salva les
situacions que ningú hi perd en termes absoluts, però en termes
relatius al cap de pocs mesos la gent veu que uns han guanyat
un 10, uns altres un 3 i uns altres no han guanyat res, han salvat
els mobles. Salvar els mobles, des d’un punt de vista a curt
termini polític està bé, però la gent no és ximple, tard o d’hora
es descobreix que n’hi ha uns que han guanyat més que els
altres i es torna obrir el meló.

Per tant, jo crec que la part disruptiva era precisament
resoldre el tema dels encaixos sense anar a la programació
matemàtica de Josep Borrell.

I en el fons de les seves paraules, si hagués de cercar el que
hi ha darrera de totes aquestes discussions, és respondre la
pregunta: de qui són els doblers que paguen els illencs? De qui
són? En un context federal, són, en tot o en part de la
jurisdicció que els representa des de les institucions que
representen aquesta jurisdicció sobre el territori.

Si anam a la idea que, fiscalment, no hi ha illenc, sinó que
hi ha espanyols que viuen a les Illes, llavors, l’Estat la sobirania
fiscal no la comparteix i tot l’exercici esdevé en quants doblers
he de posar perquè no es malmetin els interessos que pugui
tenir amb el govern de torn d’una comunitat autònoma. Amb un
federalisme fiscal, els doblers que es paguen, repeteix, en part
són d’entrada, des de la seva capacitat fiscal, del seu esforç per
generar-los, de les institucions que els representen sobre aquest
territori. Si no acceptam açò, som a un context que podem
anomenar de qualsevol altra cosa menys de tendència federal.

Al Sr. Pericay, és clar, record molt bé quan vaig començar
a fer la proposta, la vaig fer sense saber com bé anava Balears,
cosa que va generar un cert nerviosisme; ho vaig fer amb açò
que es diria el vel de la ignorància, si haguéssim de començar
de nou, des d’un encaix de pacte, anem a veure quines són les

capacitats fiscals, anem a veure quin és l’anivellament, com
hem de fer aquest anivellament, no té altre anivellament
redistributiu solidari que l’impost sobre la renda de les
persones físiques, i ho vaig fer al vel de l’ignorància. De fet, en
el vot particular hi ha algunes simulacions on un pot veure com,
en la mesura que limitam el ventall entre els que ningú no hi
pot guanyar més que no sé què i els que no hi pot perdre més de
no sé quants, primer quins són els doblers que s’han de posar
en conjunt damunt la taula i, en segon lloc, quina és la
disrupció que es genera amb el finançament ordinari,
finançament ordinari de serveis públics essencials de l’estat de
benestar, en la resta de serveis cada palo que aguante su vela.

Llavors, en quina posició ens trobam ara? La meva
impressió és que algunes de les reivindicacions que tenen les
Illes i que Canàries ha resolt molt bé, gràcies al diputat 174,
diguem-ho així, perquè quan passava tot aquest treball de
discussió de la comissió, ens vam trobar que Canàries sortia,
amb el 174, sortia de mare, i que els bascos rebien el cuponazo,
que es recordi que va generar alguna dimissió; no van demanar
la meva dimissió com a representant, perquè açò, fixi’ns que el
que va dimitir és a rey muerto rey puesto, l’endemà en va venir
un altre a la comissió, o sigui que no va tenir cap efecte,
excepte desmoralitzar els que feien la feina, perquè ens
adonàvem que era més important condicionar els pressuposts
de l’Estat, PNV i Coalició Canària, que no passar hores i hores
d’enraonar i cercar el dret comparat.

Per tant, des del punt de vista multilateral, jo crec que hem
tocat fons, llavors és una oportunitat bilateral la del REB, i és
una oportunitat que jo en tendria molta cura, perquè neix amb
consens, i creu-me que perquè aquí, a les Illes, neixi una cosa
amb consens és bé, ja és que si no és entre partits polítics és
entre illes, i si és dintre d’una illa és entre part forana i ciutat,
vull dir, costa tant crear un clúster de convenciment que val la
pena empènyer una cosa en comú, que ara que en tenim una,
aprofitem-la. Té l’avantatge que si va a través del règim
especial balear el que sigui que ens donin, de fons d’insularitat
bàsicament, no ho han de donar a tota la resta, que és la gran
quartada que té l’Estat per negar multilateralment algunes
reivindicacions que són sensates, si tu la demanes, et diuen, no,
home, però açò ho hem de generalitzar a 15 o a 14 i açò ja és
insostenible. La bilateralitat ara té un palanquejament més fort
perquè el que no haguem pogut aconseguit multilateralment, tot
i que ens hagin agraït algunes propostes, tal vegada podria
venir per la part bilateral.

Efectivament, voluntat d’autogovern no en tenen totes les
comunitats autònomes, hi ha evidència a la Fundació March,
que la té publicada, a la Ignacio Lago, hi ha moltes comunitats
encara que, reconeixent que ens hem passat de frenada amb la
descentralització institucional, que, posats a abolir, prefereixen
abolir la comunitat que no la província. Perquè autogovern és
una paraula nova a la cultura nostra, és self-governance i el self
aquest el que vol dir és voluntat d’assumir risc. I és clar, i açò
ho té de bo el País Basc, he de dir també les veritats, en el País
Basc quan li cau la recaptació no pots anar a plorar..., quan la
recaptació de les diputacions cau, no poden anar a plorar a
l’Estat, assumeixen riscs, el que passa és que l’assumeixen des
de la seva plena capacitat fiscal essent una comunitat benestant,
i llavors, assumir risc així és molt més fàcil. Però no totes les
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comunitats tenen aquesta voluntat d’autogovern, que vol dir no
només governar despesa, sinó autogovernar recaptant ingressos.

Règims florals, és clar, fins i tot els representants de l’Estat,
tots hi érem per fer convergir; de fet, però, la trampa és que si
la comissió acaba acceptant un model que és purament
d’interpretació estatal de necessitats, la distància entre el que té
el País Basc, que és plena capacitat fiscal i nul·la contribució
a la solidaritat, queda encara més enfora que respecte del que
nosaltres proposam, que és: aquelles comunitats que no tenen
capacitat fiscal i fan un esforç ímprobe de redistribució. Per
tant, amb la proposta de partir de la capacitat fiscal i pactar un
anivellament, estam molt més a prop de fer convergir el País
Basc, que és règim floral, que no el que la comissió, amb
majoria, ha aprovat, que és necessitat fiscal interpretada al
màxim possible, fins a l’anivellament, fins al sobre
anivellament. Per tant, en lloc de convergir, la proposta que
s’ha acabat aprovant encara fa més improbable que el País Basc
es pugui algun dia a açò que s’anomena el règim comú.

Al Sr. Reus, el principi de Peter, tot pot empitjorar i és clar,
açò és el que deia abans que tant de bo que no és sobre les
meves espatlles i acabarà sent una cosa o altra en funció del
pols polític que hi hagi a cada comunitat, el fort que es trobi el
Parlament en la reivindicació d’un finançament just, que tengui
la societat civil darrera, i com de sensible pugui ser el Govern
central, repetesc, no l’Estat, Estat ho som tots.

I bé, Sra. Font, jo soc de Ciutadella com vostè i patesc
aquesta concepció que veig quan som fora de les Illes, que és
la concepció aquesta que som fills de pagesos rics, que s’han
fet rics venent tanques. I ens oblidem que les Illes han activat
bona part dels seus recursos naturals per ser una espècie de
gran Pla Marshall de creació d’ocupació a través del turisme.
I si açò és el gran benefici que aportam a la balança exterior del
conjunt de l’Estat, moltes de les reivindicacions que es
demanen des de les Illes tenen molt de sentit, perquè, a la
vegada que nosaltres som una gran fàbrica, això que deia Jordi
Nadal, gran fàbrica d’Espanya, nosaltres hem estat, relativitzem
per la població que som, hem estat una gran fàbrica de
capacitat de generar treball per la immigració, primer per
l’espanyola i ara la del món mundial, però açò ens genera costs.
La desigualtat interna que té les Illes no ha deixat de créixer, en
termes mitjans potser sí que som fills de pagesos rics que a
qualque moment van vendre tanques, que açò també és tirar pel
brot gros, però és una percepció molt gran que hi ha; en canvi,
el reconeixement que hi ha molta gent que no arriba a final de
mes, que ve de temporada i els al·lots els fan nosa, que ve de
temporada i no sap on ha d’anar a pernoctar, que no pot dur la
família i malviu; tot açò amb una fàbrica que genera llocs de
treball i que genera renda i riquesa i ajuda al saldo exterior de
l’economia, necessita unes compensacions, necessita posar
mínimament pedaços calents.

I aquesta política social falta. A mi tant m’és que donin els
doblers a la consellera d’aquí o que la faci l’Estat, però, Sr.
Saura, algú l’ha de fer, algú l’ha de fer, perquè d’aquesta
manera procream aquesta imatge que la resta pensen que ja ens
va bé. N’hi ha prou a tenir ascensors perquè els peus teus siguin
la realitat de les Illes per veure que hi falta una acció social
important, que sigui, a més, paral·lela a la capacitat de generar
riquesa que tenim, que açò és la capacitat fiscal. Si nosaltres

tenguéssim més capacitat fiscal, no demanaria que la política
aquesta la fes l’Estat, l’hauríem de fer nosaltres; però sense
capacitat fiscal almenys que algú altre l’entomi.

Deute històric, jo no..., bé una cosa amb la qual estic molt
d’acord, els procediments en política importen molt, per tant,
les coses que neixen malament redreçar-les és molt difícil; si el
procediment és per mor de coses que són causa justa, després
esdevenen blindats, esdevenen forts, si els procediments són
dèbils, discrecionals, arbitraris, etc., el que surti acaba sent
espuri, criticable, etc. Per tant, el procediment de fer les coses
importa i aquest país, amb això, aquest país ho dic per al
conjunt d’Espanya, té prou deures pendents, en el sentit que li
deia al Sr. Pericay de les coses fetes al vel de la ignorància,
sense saber a quin territori, a quina butxaca i a quina empresa
beneficia.

Deute històric, aquest és un tema recurrent, i aquí açò és
curiós, perquè s’han ajuntat, ara això és un peu de pàgina un
poc tècnic, s’han ajuntat dos pesos pesants de la Hisenda
autonòmica, com és Antoni Zabalza i Paco Pérez, Antoni
Zabalza, antic secretari d’Estat d’Hisenda, Paco Pérez, director
de l’IVIE, representant..., és clar, què diuen aquests? Diuen que
si haguéssim posat pinyó fix als recursos que tenen les
comunitats autònomes per fer front a l’estat de benestar abans
de la crisi i no els haguessin llimat, no tendrien deute, no
tendrien deute.

És clar, el contra efectuar el però aquest... jo no l’he
defensada aquesta posició, jo no m’hi he sumat a això, no sé si
vaig fer bé, perquè és del mateix partit que la consellera, però
no m’hi he sumat perquè jo també comprenc que tu no pots
posar pinyó fix als ingressos de la comunitat autònoma quan els
ingressos de l’Estat cauen, com han caigut amb la crisi; és a dir,
o tots moros o tots cristians. Jo som el primer que dic que els
doblers que es paguen en imposts no són del Sr. Montoro, són
de tots; però, si fossin nostres, amb plena responsabilitat fiscal,
a nosaltres també ens haguessin caigut els ingressos. Per tant,...
però l’argument hi és i té un vot particular que ha fet Paco
Pérez i cita els treballs d’Antoni Zabalza, i aquí s’han ajuntat
dos pesos pesants, a més, de posicions polítiques diferents que
compromet la situació de Montoro i, a la vegada, la facilita,
perquè en aquests moments, si no vol fer condonació, perquè
la paraula “reestructuració” és ambigua, reestructurar què vol
dir? Allargar terminis? Allargar terminis per a un polític és
molt fàcil, perquè ells ja no hi seran. A curt termini els tipus
d’interès ara són baixos, per tant tampoc ho notaran les
comunitats autònomes, un allargament de terminis quan els
tipus d’interès són baixos molt més baix no cauran. I allargar
terminis el que farà serà que en el futur hi haurà un deute
important que s’estirarà al llarg del temps, en el moment que un
dia o l’altre, quan acabin les polítiques aquestes de quantitative
easing que fan la Reserva Federal i el Banc Central Europeu,
llavors sí, però és clar, els polítics ja no hi seran.

Per tant, aquests arguments em generen a mi, no ho sé,
grinyolen un poc.

I una cosa que també ha sortit diverses vegades, la població
flotant com a element de necessitat. Fins ara ho teníem açò més
o menys lligat, perquè amb la imputació que ens donaven de
l’IVA es considerava el consum intern. La participació d’IVA,
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per si no ho coneixen bé vostès, és de la recaptació una part la
separa, la recaptació la fa l’Estat, -algun dia la farà la Unió
Europea perquè són imposts que acaben decidint directives
europees-, separen una quantitat i la imputen a les comunitats
autònomes d’acord amb el consum intern, relatiu, que té cada
comunitat dintre del conjunt de l’Estat. En el consum intern hi
entra tota la població flotant, per tant, açò ens anava bé, es
compensava per la banda d’ingressos, de capacitat fiscal, ens
reconeixia capacitat fiscal, però no se’ns reconeixia per la
banda de les despeses, perquè en els indicadors de necessitats
de despesa no hi ha res que tengui a veure amb la població
flotant, entre d’altres coses, perquè ponderar la població
flotant, definir-la, censar-la i ponderar-la no és fàcil. Vull dir,
per tant, i com que és molt complicat actuar per la banda de la
despesa, ho fem per la banda d’ingressos, ens dóna una
participa en l’IVA, per mor del major consum intern que tenim,
gràcies a tota aquesta població de fet que compensa la població
de dret.

Ara ho volen treure, bé, de fet ho han tret, amb la proposta
eliminen la imputació, la capacitat fiscal passa a ser irrisòria,
aquella columna que abans els deia ja no la podran fer els
periodistes, entre la capacitat fiscal imputada i els recursos
finalment obtinguts; s’ho carrega, perquè no es vol reconèixer
capacitat fiscal, per tant, ni imputacions especials ni imputació
d’IVA, la proposta aquesta que hem treballat, que ha estat
majoritària. Per tant, hem perdut aquí un llençol que no sé com
es podrà recuperar.

Finalment, al Sr. Camps, és clar, és molt incòmode ser a una
comissió en què un senyor, que coneix molt bé la fiscalitat, l’ha
citat vostè, signa un acord que ell mateix dir que és infactible,
que no té cap argumentació jurídica per aplicar-lo i que fins i
tot els de la Direcció General Tributària somriuen quan ho
veuen, però ho ha signat; vull dir, és que aquesta és la cosa que
més m’ha afectat. Els representants de l’Estat anaven amb un
full de ruta fet i és molt difícil lluitar contra els elements, les
interferències que hem tengut els membres d’altres governs
autonòmics respecte dels de l’Estat han estat molt grosses.

Recordin una cosa només, perquè vegin com va anar
l’arròs: en el començament nosaltres pensàvem que anàvem
amb un contingut acordat a la Conferència de Presidents, la
Conferència de Presidents havia dit que s’havia de crear una
comissió de reforma, entre d’altres coses, deia, per preservar
l’estat de benestar, que és una frase que devia quedar polit
acordar-ho en el seu moment, però l’Ordre ministerial que
creava aquesta comissió no deia res de tot açò i detallava, sense
que els representants de la comissió ho sapiguessin, perquè ells
van ser els primers que es van sorprendre, que la comissió
aquesta s’havia de reduir, perquè era molt gran, açò és el típic
exemple, la fas molt gran, després dius que, com que no serà
operativa, has de fer una sots-comissió, i en aquesta sots-
comissió totes les comunitats autònomes havien d’elegir dos
representants.

Vostès, amb la dificultat que tenen les comunitats
autònomes d’entendre’s entre ells, vam estar a punt de votar
dos representants, amb dos representants de l’estat. Miri, açò
ho vam evitar, perquè vam dir: si hi ha d’haver una comissió
que sigui la redactora, per a nosaltres hi va haver un acord amb
totes les comunitats que sigui la de l’Estat, si el Sr. De Lafuente

sap molt clar el que vol fer amb el finançament autonòmic que
ens ho digui i nosaltres ja ho discutirem, que açò és el que va
passar; ells van anar fent i llavors, el Ple, ratificava, corregia,
criticava i pensava anar tant lent. Però la jugada, el contra
efectual d’això era una comissió en què tots es posaven..., com
ens podem posar d’acord totes les comunitats autònomes per
elegir dos representants que havien estat, a la vegada, elegits
representants de governs autonòmics en particular. Què estaven
fent aquí? Estaven dient: escolti’m, els del PSOE que en posin
un i els del PP, de les comunitats autònomes, que en posin un
altre.

Bé, perdonin, i l’Estat en posarà dos més. Saben sumar, no?
Què passa després a una comissió on n’hi ha un i un i dos són
del mateix?

Això va néixer malament. Llavors, Sr. Camps, per a què ha
servit açò? Tots els experts han fet neteja, hem tret el gavatx
del boc, tots hem vomitat tot el que teníem dintre, ho hem
compartit, ho hem fet de bon rotlle, no ens hem barallat i hem
passat la patata calenta als polítics. Però si açò havia de ser el
final de la comissió, potser no calia ni crear-la.

Però, posats a què hi era, a mi em va semblar més raonable
deixar petjada; si ens deixassin a nosaltres, si tenguéssim
capacitat d’influir, com ho faríem? I aquesta petjada és un vot
particular que ha generat simpaties i pot ser que si la cosa
s’enroca molt algú algun dia la recuperi. I en qualsevol cas,
pens jo, que no ens hem posicionat malament per al REB
aquest bilateral.

Per tant, els experts el que havien d’haver fet és senyalitzar
el model i no fer d’altaveu dels representants dels governs que
ens havien elegit representant. A mi no m’ha fet falta, tal
vegada perquè era l’únic, que deia el Sr. Adrover, però aquesta
funció no l’hem feta prou bé.

Llavors, amb açò acab, què veieu darrera tot açò, perquè el
que diu de fer pedagogia, no ho sé, els partits ja faran el que
creguin que han de fer, però encara avui, quan hi ha discussions
de finançament autonòmic, veiem tres errors monumentals que
es repeteixen amb gent que suposadament és una persona
llegida, i es queden tan tranquils: primer, a igual despesa per
càpita, quan els recursos que s’aporten no són iguals, és solidari
i redistributiu. Aquesta idea que hem de sobre anivellar i hem
de donar més recursos per càpita que la mitjana a aquelles
comunitats més pobres, és un disbarat, perquè amb els sistemes
de protecció universals la capitació, la població ha de ser, com
bé ha dit vostè, ha de ser la font rectora, la que ha de marcar,
per a què? Per als serveis essencials de l’estat de benestar, no
per a qualsevol cosa, per als serveis essencials de l’estat de
benestar. I igual finançament per càpita per a serveis essencials
de l’estat de benestar, quan les comunitats autònomes no
aporten iguals recursos per càpita, perquè les capacitats fiscals
són diferents, açò és redistributiu. I açò ho trobes en els diaris
reiteradament de polítics i no polítics que, suposadament, són
llegits.

Un segon error, si tu iguales els recursos per càpita has de
tenir en compte que la capacitat adquisitiva d’un euro sobre el
territori no és la mateixa, perquè si tu dones una pensió de
viduïtat a les Illes, estàs donant, en termes reals, una capacitat
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adquisitiva més baixa que si la dones a Granada. I açò,
precisament, és un col·lateral de la pressió que tenim a les Illes
de tot el consum aquest exterior de no residents, que el que fa
és encarir els preus de tot, de la plaça, de l’habitatge, de tot. Per
tant, entre països açò es diu purchasing power parity, la paritat
del poder de compra, i quan comparacions de renta per càpita
entre països ho fa purchasing power parity. Aquí aquest és un
tema que passa sent negligit i tots els que s’omplen la boca
d’equitat, per equitat hauries de corregir la capacitat adquisitiva
desigual que hi ha entre els territoris. Açò a les Illes, amb els
càlculs que hem treballat, es troben entre un 6 i un 8%; un 6 o
un 8% de 2.600 milions és una pasta!

Amb açò s’hauria acabat bona part de la discussió, només
reconeixent açò. Açò es diu amb boca petita, però quan dius,
va, anem a posar-ho al sistema de finançament, diuen: no d’açò
han de fer una comissió per estudiar-ho i va als llimbs dels
justs.

I la tercera cosa, que aquesta té més gruix, quan es fan
polítiques de redistribució es fan per anivellar serveis públics,
no rentes per càpita. La renta per càpita desigual que té
Espanya no depèn dels serveis públics, o no depèn
exclusivament dels serveis públics, depèn de la iniciativa
privada, de la capacitat de..., una cosa és el desenvolupament
regional, que açò són les polítiques del FEDER, etc., i l’altra és
assegurar que dintre d’un estat, siguis la comunitat que siguis,
tenguis un accés als mateixos serveis públics essencials de
l’estat de benestar.

Però no igualam rentes per càpita, aquesta mania
d’intentar... mentre les rentes per càpita siguin més baixes hem
de donar més transferències a les comunitats, és un disbarat,
perquè aquestes comunitats, a més, el que fan és igualar rentes,
intentar igualar rentes per la banda de creació d’ocupació
pública, que, primer, no redueix la desigualtat interna, perquè
l’ocupació pública que creen la major part és per a gent que té
el batxillerat, i aquí no hi ha els nínxols de desigualtat, i, en
segon, generen una despesa que és recurrent, que després
necessiten aquest finançament no per a serveis públics, sinó per
mantenir els funcionaris. I açò és un disbarat.

Aquestes tres coses es diuen reiteradament, contaminen
totes les discussions de finançament autonòmic i desesperen
aquest senyor que us parla.

Gràcies, per aguantar fins al final.

EL SR. PRESIDENT:

Torn de rèplica. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula Antoni Camps, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo seré molt breu i tal vegada
per reiterar algunes qüestions o perquè no ho tenc prou clar o
d’altres tampoc ho tenen prou clar.

És a dir, vostè deia que el comitè d’experts va néixer
malament i ha mort malament i, per tant, era una qüestió
prescindible o podria haver estat prescindible perquè poca cosa

ha fet per ajudar els que hem de decidir posteriorment. La Sra.
Consellera deia que ara hi ha un comitè, o s’ha de crear un
comitè tècnic en el Consell de Política Fiscal i Financera, que
serà un poc qui presentarà una proposta. És clar, jo he sentit
que alguns donen tota la responsabilitat al Govern del Sr.
Rajoy, al ministeri, fins i tot alguns diuen: no, no, si la decisió
final depèn del ministeri açò pot ser una catàstrofe, i això...
Però, és clar, jo no sé si és que no ho tenc prou clar o no és així
com crec que es fa; és a dir, jo crec que el comitè tècnic
presentarà una proposta, la que sigui, i el Govern, amb aquesta
proposta i amb altres propostes que hi pugui haver i amb altres
aportacions que hi pugui haver d’altres comunitats, etc., farà un
projecte de llei, m’imagín, i aquest projecte de llei anirà al
Congrés dels Diputats i el Congrés dels Diputats ho aprovarà.

Però, és clar, si sabem un poc de matemàtiques, sabrem que
el Partit Popular no té majoria absoluta en el Congrés dels
Diputats i que, per tant, és fonamental que els partits
majoritaris, sobretot, ja sigui el Partit Popular, Ciudadanos, el
Partit Socialista, fins i tot Podemos, es puguin posar d’acord.
Perquè si no es posen d’acord no hi haurà nou model de
finançament, açò és una obvietat. Per tant, quan jo deia: quin és
el model del Partit Socialista, i la consellera deia que no en té,
i... Per tant, és a dir, però qualque model haurem d’aprovar; el
Partit Popular haurà de presentar un projecte de llei; aquest
projecte de llei serà el model del Partit Popular al qual s’haurà
d’afegir el Partit Socialista, perquè, si no, no s’aprovarà.

Per tant, crec que és molt important, primer, tenir clar que
no depèn del Govern del Sr. Rajoy, no depèn en absolut del Sr.
Montoro, sinó que depèn de tots els partits, de què hi hagi un
ampli consens i que es pugui aprovar. I que no passi com va
passar el 2009 on el Partit Socialista, majoritari en el Congrés
va aprovar de forma unilateral un model de finançament, amb
el vot en contra del Partit Popular i que, òbviament, ha resultat
ser un fracàs. Per tant, ja dic, és a dir, la responsabilitat és de
tots, no només del Sr. Montoro, la responsabilitat és de tots els
partits polítics que són representats en el Congrés i aquesta
qüestió crec que era important deixar-la clara.

En qualsevol cas, i ja per finalitzar, perquè el president ja
em mira, reiterar el nostre agraïment, ha estat un autèntic plaer
poder escoltar les seves afirmacions, les seves aportacions i,
per tant, estudiarem el Diari de Sessions, per tenir-lo per escrit,
no, perquè, vulguem o no, doncs, realment les aportacions que
avui vostè ha fet són interessants i certament podran contribuir
a la millora del model de finançament. I jo crec, i ja ho hem dit,
el Partit Popular serà al costat del Govern per defensar aquesta
proposta que vostè ha fet i que certament, amb la seva major
coincidim perfectament.

Per tant, moltes gràcies, una vegada més i res més. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula el
Sr. Carlos Saura, per cinc minuts.
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EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Seré molt breu, simplement
agrair la seva presència aquí, esper que el treball desenvolupat
serveixi en algun moment per a la creació d’un nou sistema de
finançament, que tengui unes bases més sòlides, i que no es faci
d’aquesta manera com s’ha fet.

Res més, agrair la seva presència i el seu treball. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Antoni Reus, cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies, president. Només una qüestió, ha incidit en un
tema important que és el tema del nivell de vida, evidentment,
el nivell no és el mateix..., evidentment no és el mateix una
pensió aquí que una pensió a un altre territori, igual, per
exemple, que no ho és o no ho hauria de ser, per exemple, el
salari mínim, per exemple, que és una potestat estatal i que no
tenen cap potestat les comunitats autònomes, per exemple, per
introduir salaris mínims diferents a comunitats amb situacions
diferents.

Creu, jo som molt pessimista, la veritat, amb el sistema de
finançament que es pugui arribar dur a terme, sí que crec que
amb el règim especial pot arribar qualque cosa; vostè creu que
un règim especial podria compensar aquest dèficit de
finançament que tenim? Bàsicament aquesta és la pregunta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula la
Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula..., no, s’ha
absentat. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Andreu Alcover, cinc minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo un parell... quatre o cinc
coses. Primera, jo m’he expressat malament, segurament, jo no
he dit que fos l’únic, he dit que crèiem que era el millor, però
evidentment no era l’únic que podia fer aquesta funció, n’hi
devia haver d’altres, però, sincerament, crec que reunia el perfil
adequat per fer aquesta feina i per això li he volgut agrair.

Segona, i si em permet la broma, crec que era mal de fer
partir de zero a fer un model assenyat amb el vel de la
ignorància i que sortíssim perjudicats; és possible que Hisenda

es posàs nerviosa, però, sincerament, crec que era mal de fer,
perquè crec que estam tan mal finançats i tan perjudicats pels
models de finançament històricament, que si n’haguéssim de fer
un amb cara i ulls que fos de justícia, crec que,
indefectiblement, hauríem de sortir beneficiats.

Respecte del que ha dit del REB, que, evidentment, hi estic
absolutament d’acord, no hi podria estar en contra mai, crec
que apuntaria dues coses més: primera, que és de justícia
claríssima, i segona, que, amb pocs recursos de l’Estat o amb
poc percentatge del pressupost de l’Estat, a nosaltres ens fan
capità general, i això també és un avantatge. És a dir, no només
és que és bilateral i no multilateral, que, evidentment, ho és, és
una evidència, sinó que amb poc percentatge del pressupost de
l’Estat a nosaltres ens fan un home i ens solucionen gran part
dels problemes que té aquesta comunitat històricament,
almanco, tal vegada no de manera definitiva, sinó del curt i
mitjà termini. I almanco això ja seria un grandíssim avantatge
per a aquesta comunitat autònoma.

Em preocupa especialment l’afirmació que diu que la
població flotant a la part de despesa no es tendrà en compte,
perquè, evidentíssimament, la immensa part del percentatge del
pressupost de totes les comunitats autònomes són educació,
sanitat i benestar social, i evidentíssimament, s’eduquen, es
curen i són assistents de benestar social les persones i no les
quarterades, i primar una variable com l’extensió territorial o
la dispersió poblacional enfront de la població flotant a mi em
sembla un contrasentit absolut. I evidentíssimament tornam
sortir perjudicats.

Sr. Camps, el PSOE, a l’any 2009, tampoc no tenia majoria
absoluta, el que sí tenia era voluntat de canviar el model de
finançament, que és molt diferent. Cosa que ara el Partit
Popular entenc, i això és una opinió personal, que no té, perquè
si la tengués, des de l’any 2014, que és quan va caducar aquest
model de finançament, estaria discutint el nou model de
finançament. I des de l’any 14, fins que va perdre la majoria
absoluta, va estar ben prou alerta a no dir res. I per cert, que
aquest nou model de finançament, el de l’any 2009, ens va
posar la mitjana en finançament, cosa que era una reivindicació
històrica d’aquesta comunitat.

Ara potser...

(Se sent el Sr. Camps i Casasnovas de fons de manera
inintel·ligible)

Per tant, bé, només em queda reiterar l’agraïment per la
feina feta i per aquesta compareixença.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Contrarèplica del Sr. Guillem López Casasnovas, per tancar
la seva compareixença.

EL SR. LÓPEZ I CASASNOVAS:

Sona fatal açò de contrarèplica. Per ser precisos, el que
deixa de comptabilitzar-se en capacitat fiscal és el consum dels
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no resident, en la mesura que la immigració que tenim són
residents està incorporada a la població normal, els no residents
són els estrangers que estacionalment inflen la demanda.

De tota manera, quan a la proposta es baixen punts d’IVA
i augmenten punts d’IRPF, perquè l’anivellament va d’açò, és
ben conegut que açò desequilibrava prou una participació que
era més alta en consum intern per IVA, que no la participació
d’IRPF. Però, en qualsevol cas, com que el major pes que
teníem a IVA l’hem perdut, ara açò és irrellevant.

El Sr. Reus, és clar, el que té més sentit de tot és el fons
d’insularitat per a inversions i algunes subvencions de transport
que vagin directament a l’economia productiva, als inputs
finding and outputs seria prou bo, però açò ens diu que alerta
que si no milloram el finançament autonòmic, que és el
finançament ordinari, no ens trobem que, a través del fons
d’insularitat per a inversions, generem despesa recurrent que
després no podem finançar per la vida ordinària, que és el
finançament autonòmic. Per tant, les dues coses s’han de vetllar
amb els mateixos ulls.

I al Sr. Camps, és un poc de... per a aquells que creuen que
tots els doblers que paguen els ciutadans són només de l’Estat,
ara qui té un problema és l’Estat, doncs qui té un problema
d’encaix. Tant de bo açò no fes falta, perquè amb una situació
de pacte fiscal, de compartir recursos, ara el problema,
efectivament, seria de tots i no seria una diatriba del partit del
Govern contra el que es troba a l’oposició.

Per tant, és una recomanació molt sensata i que, a més, es
fan dos partícips del conjunt, perquè després no es pugui dir
açò és un problema de Montoro o és un problema de Sevilla o
de qui sigui, el fet de dir que els doblers que es paguen en
imposts els ciutadans, dintre d’un estat descentralitzat, que vol
dir, federal, es comparteixen, i per tant també es comparteixen
els problemes. Si no comparteixes els ingressos, després, és
clar, els problemes són teus.

EL SR. PRESIDENT:

Acabat el debat, volem agrair la presència del Sr. Guillem
López i Casasnovas.

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