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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL M+S ALGEMESÍ

Que el regidor d’aquest grup municipal Josep Antoni Bermúdez i Roses
eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació:

MOCIÓ
A principi d’any el Ministre d’Hisenda Cristòbal Montoro reconeixia que el
País Valencia era l’autonomia més perjudicada per l’infrafinançament
que sofrix, tal i com es va fer ressò la premsa. A finals de juliol tingué lloc
el Consell de Política Fiscal i Financera on el Ministre explicà als
presidents autonòmics les quantitats que se’ls assignaria per a 2016. Tot
i que ser la comunitat autònoma que major increment de finançament
tindrem en relació a 2015, continuem essent la comunitat pitjor
finançada. La Generalitat Valenciana rebrà 1804€ per cada valencià o
valenciana per a finançar els serveis bàsics que té assignats, 314
menys que la mitjana estatal (2118) i 975 menys que rebrà la Rioja
(2779 per habitant). Tot això sense comptar el finançament del País
Basc i Navarra que tenen un altre model fiscal i no estan inclosos en
aquesta estadística.
No es d’estranyar doncs que l’informe encomanat l’any passat pel
Ministeri sobre les balances fiscals de 2011, i donat a conéixer l’estiu
passat per un grup d’expert, concloga que el País Valencià va ser
infrafinançat en 2011 amb 1893 milions d’euros. Els experts són clars
en les seues conclusions: “En el caso de Valencia, igualar la financiación
por habitante con la media nacional bastaría para eliminar más del 90%
del déficit fiscal.”. O el que és el mateix, els diners que assigna l’Estat
a la Generalitat Valenciana, no són suficients per a atendre les
necessitats, educatives, sanitàries o socials dels valencians.
La nostra autonomia és contribuent neta malgrat estar 12 punts per sota
de la mitjana espanyola en renda per càpita. Els valencians som els
únics habitants de l’Estat que estant per baix de la mitjana del PIB
aportem a les arques de l’Estat com si forem rics i estiguérem per dalt de
la mitjana. Això fa que nosaltres aportem més diners que rebem i altres
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comunitats, més riques que nosaltres, reben part dels nostres diners.
L’Estat actua amb els valencians, no com Robin Hood que robava els
diners dels rics per a donar-los als pobres, sinó com el sheriff de
Nottingham que espoliava els diners al pobres per donar-lo-se’ls als rics.
De fet, hi ha comunitats autònomes que aportant menys a la riquesa
nacional ens sobrepassen al final del repartiment i acaben tenint millor
finançament que nosaltres. L’Estat ens maltracta fiscalment i es bota,
any rere any, l’obligació constitucional de tractar-nos igualment a
tots els ciutadans.
No content amb això, l’Estat no sols ens maltracta fiscalment, sinó que a
més ens humilia ja que ens “imposa” uns deures que sap que no podem
complir perquè ell mateix no ens dona els mitjans per fer-ho. Els
objectius de dèficit que el govern espanyol ha aprovat el passat 8 de
juliol al Consell de Política Fiscal i Financera són totalment injustos i el
seu compliment o serà impossible o implicarà nous sacrificis per al nostre
poble. Amb un finançament just podríem complir eixe objectiu sense cap
sacrifici.
L'objectiu de dèficit d'un 0,3% per a 2016, un 0,1% per a 2017 i un 0%
per a 2018 ha sigut rebutjat per la gran majoria de comunitats de l'Estat
Espanyol. Només quatre comunitats, Madrid, La Rioja, Múrcia i Galícia, a
més de Ceuta i Melilla, han recolzat la proposta del Govern que ha
obtingut el vot en contra d'altres nou: a més del País Valencià,
Catalunya, Andalusia, Extremadura, Astúries, Castella-la Manxa, Aragó,
Canàries i Balears. Significativament, Castella i Lleó, del PP, es va
abstenir i el seu conseller va veure «exigent» el límit.
La Generalitat Valenciana ha votat en contra de l'objectiu de dèficit
proposat pel Govern perquè posa en risc els serveis públics al País
Valencià.
En definitiva podem veure doncs com el Govern Central utilitza una doble
vara de mesurar. Mentre que per a les comunitat la proposta de dèficit és
del 0,3%, 0´1% i 0% per a l’Administració Central de l’Estat és d’un 2,2%
per a 2016, un 1,1% per a 2017 i un 0,2% per a 2018. Es tracta
clarament d'una asimetria que perjudica les autonomies i mostra una
manca de sensibilitat del Govern Central. El Govern Espanyol demana
un major esforç a les comunitats autònomes que al propi Estat, malgrat
que les primeres gestionen tres pilars de l'estat del benestar (sanitat,
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educació i polítiques socials) i el Govern central només un (seguretat
Social).
La nostra Comunitat es troba en una situació límit i necessita 800
milions ja, amb caràcter d'urgència, ja que cal fer front a molts
pagaments i necessitats d'emergència social. El País Valencià no pot fer
més retallades, perquè estem al límit. El 20% en quatre anys, els més
alts d'Espanya, la qual cosa ha afectat els serveis bàsics dels ciutadans.
És imprescindible canviar el model de finançament autonòmic per ser
"injust" i especialment dolent per al País Valencià.

Per tot això, demanem l’adopció dels següents

ACORDS
1- Demanar una modificació dels objectius de dèficit públic per a les
comunitats autònomes per a que com a mínim siguen iguals que
per a l'Estat.
2- Exigir l’elaboració d’un nou sistema de finançament adequat i just,
que tinga en compte la nostra població i el nostre producte interior
brut, que respecte els principis de solidaritat, autonomia i
suficiència financera recollits a la Llei Orgànica de Finançament
de les Comunitats Autònomes (LOFCA),

que respecte les

premisses bàsiques de la Constitució i que permeta garantir la
prestació dels serveis públics.
3- Exigir el reconeixement del Deute Històric de l'Estat amb
l'elaboració d'un calendari per al seu pagament.
4- Realitzar una auditoria ciutadana del deute de la Generalitat, dels
diferents departaments i les entitats dependents, amb publicitat
dels informes finals.
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5- Creació d'una Agència Tributària pròpia, d'acord amb el que
establix l' Estatut d'Autonomia.
6- Notificar aquest acord a la presidència del govern espanyol i de la
Generalitat, al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a la
Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques i als grups
polítics a les Corts Generals i de les Corts Valencianes.

Algemesí a 16 de agost de 2015

SRA ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ
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