AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA POLA.
Els i les portaveus dels grups municipals SOCIALISTA, COMPROMÍS, SÍ SE
PUEDE SANTA POLA, ESQUERRA UNIDA i els regidors no adscrits, a l’empar
de la llei i atenent a les seues atribucions presenten al Ple de l’Ajuntament la
següent:

MOCIÓ PER A LA REFORMA IMMEDIATA DEL SISTEMA DE
FINANÇAMENT AUTONÒMIC
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els valencians i valencianes hem sigut exemple de solidaritat amb la resta de
pobles i lleials amb la idea de progrés compartit. En les nostres etapes de
prosperitat econòmica hem sigut motor de creixement i desenvolupament per a
la resta de Comunitats Autònomes.
Les divises aportades pels nostres exportadors de productes agraris i
industrials i per les nostres empreses turístiques han ajudat a l'economia
espanyola en moments difícils.
Ara, encara que seguim sent igual de lleials i solidaris, la prosperitat valenciana
no existeix. Ens hem empobrit però continuem pagant com a rics. Altres
territoris de l’Estat disposen ara de millors serveis públics, de millors i gratuïtes
infraestructures, de majors recursos per a oferir una major qualitat de vida als
seus ciutadans i per a preservar el medi ambient.
Com demostren les xifres del propi Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques, fins i tot sent més pobres continuem aportant una contribució de
diners a l'administració de l'Estat que es troba per damunt de la qual ens
correspon pel nostre nivell de renda.

De fet, som l'únic territori amb una renda per habitant inferior a la mitjana que
rep dels poders públics menys del que aporta, la qual cosa suposa una fallida
dels principis d'equitat i solidaritat.
Si la Comunitat Valenciana haguera rebut un finançament per habitant
equivalent a la mitjana d'Espanya al llarg del període 2002-2013, la nostra
Administració autonòmica hauria ingressat 12.433 milions d'euros addicionals.
Estos recursos equivalen a més del 50% del creixement del deute públic
autonòmic al llarg del període. Altres comunitats, incloses algunes amb una
renda per càpita superior a la mitjana, han obtingut recursos per habitant per
damunt de la mitjana. Amb un finançament com el d’estes comunitats,
comptaríem amb un deute públic autonòmic molt inferior a l'actual, havent
invertit més en serveis públics fonamentals.
El sistema de finançament autonòmic és el principal, però no l'únic motiu, pel
qual la Comunitat Valenciana és l'únic territori amb renda per càpita inferior a la
mitjana que registra un saldo fiscal negatiu. Es a dir, que aporta al
funcionament de les Administracions Públiques més recursos dels quals rep a
través de les polítiques de despesa.
Les inversions de l'Estat són un altre dels factors fonamentals. Tot i aglutinar
quasi el 11% de la població espanyola, els valencians i valencianes mai hem
rebut més del 10% de les inversions de l'Estat. De fet, el més freqüent ha sigut
que situaren entre el 6 i el 7 per cent.
Els valencians i les valencianes portem massa temps maltractats. No hi ha cap
explicació raonable, més que la prolongació de velles inèrcies històriques.
Estem disposats a posar el millor de nosaltres mateixos per a capgirar la
situació i ens considerem amb una immensa força moral per a exigir al Govern
d'Espanya un tracte just.
Afortunadament, ara tot pot canviar, perquè existeix una total coincidència entre
totes les forces polítiques i socials per a acabar amb esta situació.
Per açò, enfront del victimisme insubstancial i l'autosatisfacció irresponsable,
ara cal dir: PROU. Cal posar fi a la indiferència amb que ens ha tractat, des de
fa anys, el govern central.
Exigim, com a valencians i valencianes, no ser tractats com a ciutadans de
segona. Exigim un finançament que permeta que els nostres malalts, escolars,
universitaris, dependents, aturats… siguen considerats igual que els de la resta
de territoris. No volem ser més que ningú però tampoc menys.

Per tot açò, els Grups Municipals i regidors no adscrits signants, proposen al
Ple de l’Ajuntament de Santa Pola els següents:

ACORDS
1. Instar al Govern Central a una reforma immediata del sistema de
finançament autonòmic amb efectes a 1 de gener de 2014 que
possibilite als valencians i valencianes disposar d'uns serveis públics
fonamentals (sanitat, educació i protecció social) de qualitat, i permeta
de igual manera, l'exercici de les competències pròpies (ocupació,
habitatge, medi ambient, infraestructures, cultura, promoció econòmica)
assolint almenys la mitjana de finançament per habitant del conjunt de
comunitats autònomes.
2. Instar al Govern Central al reconeixement dels dèficit de
finançament acumulats des que es van dur a terme les transferències
de competències a la Comunitat Valenciana xifrada en almenys 12.433
milions d'euros des de 2002 a 2013, així com la definició i l'establiment
d'un mecanisme de compensació d'estos dèficits.
3. Instar a l'execució per part de l'Estat d'unes inversions en
infraestructures equiparables, com a mínim, al pes poblacional de la
Comunitat Valenciana compensant en tot cas la insuficiència inversora
dels últims anys.
4. Traslladar este acord al Govern Central, al Parlament de l’Estat, a les
Corts Valencianes i a tots els grups parlamentaris amb representació en
aquestes dues Càmeres legislatives.

Santa Pola, 17 de novembre de 2015

Signat:

Lorenzo Andreu Cervera,
Regidor i Portaveu del GM SOCIALISTA

Ana Antón Ruiz
Regidora i Portaveu del GM COMPROMÍS

María de las Mercedes Landa Sastre,
Regidora i Portaveu del GM S.S.P.S.P.

Samuel Ortiz Pérez
Regidor i Portaveu del GM Esquerra Unida

Francisco J. Soler Sempere
Regidor no adscrit

Ignacio J. Soler Martínez
Regidor no adscrit
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