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LA SRA. PRESIDENTA:

En primer lloc m’agradaria saber si hi ha algú que produeix
substitucions.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, Sra. Presidenta, en lloc de Pilar Costa, Jordi Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Algú més?

I. Proposició no de llei RGE núm. 4591/19, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, modificada mitjançant
l’escrit RGE núm. 6443/19, relativa a exigència dels 177
milions d’euros addicionals de bestretes a compte del
sistema de finançament.

Llavors començarem el debat del primer punt de l’ordre
del dia d’avui, que és relatiu a la Proposició no de llei RGE
núm. 4591/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
modificada mitjançant escrit RGE núm. 6443/19, relativa a
l’exigència dels 177 milions d’euros addicionals de bestretes
a compte del sistema de finançació.

Té la paraula per defensar-la el Sr. Antoni Costa, en nom
del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, ho hem
comentat ara fa un moment, la PNL aquesta es va presentar el
mes d’agost, evidentment ha passat per diferents fases i a dia
d’avui ja ens trobam ja a finals d’octubre i, per tant, he de
reconèixer que hi ha hagut altres PNL en aquest mateix sentit
a Ple i ha perdut gran part del sentit. Per tant, ja vull anunciar
ara mateix que retirarem els punts 2, 3 i 4 de la PNL i només
deixaríem el punt 1, que crec que encara té sentit a dia d’avui.

I dic que té sentit a dia d’avui perquè, bé, en relació amb
aquests famosos 177 milions d’euros hem passat,
evidentment, o hem vist, evidentment, un autèntic vodevil per
part del Ministeri d’Hisenda de la ministra Montero, vàrem
passar la fase en la qual hi va haver fins i tot..., bé, la fase de
“no es pot pagar de cap manera”, era impossible, totalment
impossible pagar els 177 milions d’euros que es devien a les
Illes Balears i a la resta de comunitats autònomes. Vàrem
passar la fase que el Partit  Popular, el Grup Parlamentari
Popular en el Congrés, va sol·licitar a la ministra Montero que
ens digués quin era l’informe de l’Advocacia de l’Estat per
saber si efectivament no es podien pagar i ens vàrem adonar
que no hi havia informe. A partir d’allò la ministra o..., sí, la
ministra, va demanar un informe a l’Advocacia, dos dies
després va sortir  l’informe que deia que era impossible,
absolutament impossible, pagar aquests 177 milions d’euros.
Idò bé, va ser convocar les eleccions i de sobte aquests 177
milions d’euros, o almenys una part d’aquests 177 milions
d’euros, va ser possible pagar-los, perquè un altre
contrainforme de l’Advocacia de l’Estat permetia fer-ho.

En aquest sentit m’agradaria dir diverses coses. En primer
lloc, el Partit Popular va sostenir des del minut 1, i aquí ho
acredita amb aquesta proposició no de llei, que era possible
pagar aquests 177 milions d’euros a les Illes Balears, i la
proposta que fèiem en aquesta PNL era aprovar un decret llei;
en aquells moments era impossible, segons la ministra
Montero, aprovar un decret llei per poder pagar aquests 177
milions d’euros, i ara resulta que la figura del decret llei és la
que finalment s’ha utilitzat, la que finalment s’ha utilitzat, per
pagar-ne no 177, sinó 100 milions d’euros, tal com ens varen
anunciar.

El més curiós de tot és que el decret llei que es va aprovar
fa referència a les previsions que es feien a l’avantprojecte de
llei de pressupostos generals de l’Estat que el Sr. Sánchez va
presentar i  que va aprovar en Consell de Ministres; aquell
avantprojecte duia unes previsions; idò bé, aquelles són les
previsions que s’han fet servir per aprovar un decret llei, per
incloure aquelles previsions i per fer aquests pagaments. Per
tant... volem reiterar que el Partit Popular ja ho proposava des
del mes d’agost; era possible fer-ho, no es volia fer. Això sí,
les eleccions, la convocatòria electoral, va fer canviar
d’opinió el Sr. Sánchez, i partir d’allí es van poder fer aquests
pagaments.

Una darrera cosa que sí que m’agradaria dir, i per això hem
previst deixar el punt, és que falten 78 milions d’euros per
pagar. Com és possible que aprovant un decret llei no
s’aprofitàs en el mateix decret llei per fer el pagament dels 78
milions d’euros a les Illes Balears, en total 2.500 milions
d’euros a les comunitats  autònomes, i que es pretengui fer
això, aquest pagament -suposadament, no ho sabem, no sabem-
el 2020 o no sabem quan? En fi, no és admissible que no
s’hagi arribat a la quantia dels 177 milions d’euros, que és el
que correspon a les Illes Balears, i en conseqüència duim un
pronunciament per a la resta de grups parlamentaris en relació
amb si hem de seguir exigint els 78 milions d’euros que
corresponen a les Illes Balears o si en canvi s’han de donar per
perduts, com fa la impressió, de dir “bé, ja en vénen 100, idò
ja ens conformam”; idò nosaltres creiem que no, creiem que
s’ha de seguir reclamant fins a final d’any que arribin aquests
78 milions d’euros en matèria de decalatge d’IVA, que encara
no han arribat ni hi ha cap previsió que arribin.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. A continuació passarem al torn
de fixació de posicions de major a menor. Pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos en aquest moment estan
absents. 

Llavors passem la paraula al Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Juan Manuel Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. La nostra primera reflexió sobre això
és que d’una PNL de quatre punts passam a un; canvia
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substancialment, i assabentar-nos aquí de la nostra orientació
del posicionament, no vol dir que el canviem radicalment, ni
molt manco, perquè va en la línia d’una cosa ja debatuda en el
Ple, en una compareixença i en unes mocions que es varen fer
arran de la compareixença de la consellera d’Hisenda i
Pressuposts.

Aleshores, al primer punt, Sr. Costa, realment entenc jo
que el posicionament els partits ja l’hem fet, no només
d’exigir la immediata interlocució del Govern de les Illes
Balears amb la fermesa que es redacta aquí, sinó arribar molt
més enllà, que hem aprovat que es prenguin les mesures
necessàries, fins i tot arribar a la via judicial. Però és que a
més a més els socis de govern de la Sra. Armengol han anat tan
enllà com ha anat l’oposició, en aquest cas el Grup MÉS i el
Grup Unidas Podemos, on realment han donat suport a aquesta
línia que va un poc en la trajectòria del que ha demostrat el
Govern del Sr. Sánchez, amb el joc i amb la politització i la
instrumentalització partidista que ha fet sobre el tema dels
pressuposts, no només pel que vostè ha argumentat, Sr. Costa,
sinó pel que han anat dient els ministres, i la ministra
expressament. Ja dic, des de tot el punt de vista objectiu la
trajectòria és un ús partidista de la situació del xantatge a les
comunitats autònomes amb el pagament del finançament.

Per tant, si ens acollim a la redacció  del punt 1 que
presenta el Grup Parlamentari Popular no tenc més a dir, per
ser coherent amb el que ha exposat no només el meu grup
parlamentari, sinó el mateix ple del Parlament de les Illes
Balears, i és donar suport. És que si no donàssim ara suport a
això hauríem de comparèixer els grups parlamentaris en ple a
dir: “Escolti, què vaig a una moció, a les mocions l’altre dia?”. 

Per tant crec que, aquesta PNL, evidentment la trob, des
del punt de vista formal, innecessària, però tot el que vengui
a fer més ressò i més redundància, donada la situació
d’elaboració de pressuposts i d’incertesa de quan punyetes
pagaran -i perdonau- els doblers als quals en aquesta comunitat
autònoma s’han compromès, jo deia avui matí a la consellera,
Sra. Rosario Sánchez, li deia “aprofiti que hi ha els ministres
per aquí circulant a veure si a vostè li diuen la data almanco de
pagament”. Per tant, ja li manifest que el meu grup
parlamentari donarà suport.

També he de recordar, i perquè consti, que, a part del
posicionament, s’han reprovat ministres sobre aquest tipus
d’actitud mercantilista i pròpia de ( ...) de diligència amb el
pressupost que aquesta comunitat autònoma té compromès i
els pagaments que tenen anunciats pel mateix govern de la
nació. Per tant, i per no redundar més perquè està clar,
donarem suport a aquesta PNL que queda substanciada en el
punt 1.

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Juan Manuel Gómez. Passem al torn a
la representant del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Bé, no ho sé, em sorprèn una mica el relat dels dos grups
que m’han precedit. En primer lloc, el Partit Popular, perquè,
a veure, jo crec que nosaltres, com s’ha dit aquí, en el ple crec
que tots els grups hem estat prou ferms amb la reclamació
d’aquests 177 milions, fins i tot el nostre  grup va posar un
termini també, que es va aprovar, l’1 de novembre, i crec que
tots hi vàrem estar d’acord, o si no la majoria, encara que
alguns grups proposassin altres terminis; i el fet és que, en
part, no estic d’acord amb com s’ha manejat aquesta qüestió
per part de l’Estat en el sentit d’un poc partidista, amb això
estic d’acord, i això també ha estat el meu relat de MÉS per
Mallorca i l’opinió de MÉS per Mallorca.

Ara bé, aquesta PNL en cap moment no diu que aquests 78
milions d’IVA no arriben perquè és culpa del PP, és culpa del
PP perquè ha canviat una norma, i no ho diu, i jo també trob
que això és com voler amagar, voler-se amagar, Sr. Costa,
perquè, és clar, és tirar pilotes endavant, però en realitat és un
canvi de normativa que va fer el PP. I estic d’acord que si això
no es recondueix amb un altre canvi de normativa que permeti
cobrar aquests 78 milions, tal vegada es perdin aquests 78
milions, però aquest decalatge quan sigui ja ferm, sí que cada
any només cobrarem la liquidació de l’any següent. Per tant,
aquesta anualitat del 2019, aquests 78 milions, potser que es
perdin per a sempre, i amb això estic d’acord, li dic, per
aquesta qüestió de comptabilitat, etc. Vull dir que nosaltres
amb això...

Però també em sorprèn que no hi estiguem d’acord que és
injust i falta, diguem, de respecte que l’Estat i en aquell
moment el Govern del PP canviï una norma de forma
unilateral que produeix una manca, una disminució d’ingressos
tan greu a les comunitats autònomes de forma unilateral. És
que això també s’hauria de pensar, un compromís polític que
realment l’Estat no pogués fer aquest tipus de canvis de
normes i perjudicar d’aquesta forma tan grollera les
comunitats autònomes, quan fa qüestions de canvi de
normativa d’aquest tipus.

Per tant, nosaltres creiem..., no coincidesc amb el discurs
i ni amb els antecedents i crec que ho hem debatut, la nostra
posició és que aquests 78 milions puguin ser reclamats, que
no es perdin, que es reclamin, que arribin, però per això també
culpabilitzam tant al Partit Popular com al Partit Socialista.
Per això crec que aquesta proposició no de llei tampoc no fa
gens d’autocrítica en la part que correspon al Partit Popular. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Campomar. Passam el torn al representant
del Grup VOX-Actua Baleares, el Sr. Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Por una parte, ahora la diputada de
MÉS acaba de decir que le parece una medida un poco
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partidista lo del Sr. Sánchez, dándonos dadivosamente el
dinero que nos corresponde, no es un poco, es un mucho, pero
bueno, como el Gobierno actual nos tiene muy acostumbrados
a lo de los viernes sociales y a utilizar el presupuesto para
hacerse campaña, pues, nada nos asombra. Lo que nos
preocupa ahora mismo es precisamente esa parte de los 177
millones que no nos va a llegar.

Yo lamento que, a pesar de que el Partido Popular ha
decidido retirar el punto 2, 3 y 4, no haya mantenido la parte
final del punto número 4, que es dejar de decir que “pediremos
con firmeza”, etc., sino que “instar al Gobierno, al Parlamento
de las Islas Baleares que inste al Gobierno a que lo reclame
vía judicial”, perquè això ja fa ganes de riure. Llevamos con
este tema desde que ha empezado la legislatura, entonces, esto
de andar mendigando, negociando, etc, cuando vemos que hay
un punto de no hacer ningún caso a una justa demanda porque
es un dinero que, como bien se ha dicho mil veces en este
parlamento, en el pleno de esta comisión, es nuestro, que nos
lo den; pero bueno.

Nosotros de todas maneras también, como ha dicho el
señor representante de Ciudadanos, en la misma línea que nos
hemos mantenido en las ocasiones anteriores, pues
apoyaremos esta medida del Partido Popular, aunque
ciertamente ha perdido un poco de sentido y sobre todo,
insisto, si no estamos ya no a tratar el tema con firmeza sino
instar a ir la vía judicial, que yo creo que es la única que ya nos
queda para recuperar estos 77 millones que se han quedado
por el camino.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Rodríguez. Ara li passam el torn perquè es
posicioni a la representant d’Unidas Podemos Antònia Martín
i Perdiz.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo crec que en tres ocasions
en el Parlament ja he defensat la necessitat que aquests
doblers arribin a les nostres illes, certament 101 milions
varen ser anunciats molt prop de les eleccions, i aquí
coincidesc amb la representat de MÉS per Mallorca, amb un
horitzó electoralista del president del Govern, i la resta dels
doblers evidentment, com s’ha comentat ja, tampoc no arriben
per un canvi normatiu que va fer el Sr. Montoro, cosa que no
surt a la proposta del Partit Popular.

La veritat és que tornar dur aquest tema a la Comissió
d’Hisenda, perdonin, però ja fa Pep!, no sé si m’he de fer una
camiseta que posi I love 177, perquè és que vénen i vénen i
vénen i tornen a venir.

Sincerament, aquest tema ha estat molt debatut en el
Parlament, ja hi ha hagut el posicionament en diverses
ocasions i la veritat tornar-ho a dur... no sé si és que tal vegada
no hi havia altres temes que tenguessin interès, però trobam

que ja s’ha debatut respecte d’això en suficients ocasions al
Parlament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Martín. La puc informar, perquè no hi era,
que hem mantingut aquest punt només i ha retirat els quatre i
ha dit que, és clar, ho va presentar el setembre. L’inform
perquè no hi era quan ell ha explicat per què era aquí aquesta
PNL.

Passam el torn ara al representant del Grup Mixt, el Sr.
Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Em don per assabentat
també dels canvis que ha explicat, Sra. Presidenta, i bé, jo crec
que no cal entrar en el fons de la qüestió perquè tothom sap
perfectament quina és la posició del meu grup sobre aquest
tema i, per tant, votarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Per últim, passarem el torn a
la representant del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Maria
Antònia Truyols i Martí.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Avui matí, que demanaven responsabilitat i rigor, a veure,
jo simplement demanar a tots els presents que contestem dues
qüestions: arribaran els 101 milions d’euros o no? Tots sabem
que s’ha aprovat aquest decret i que, per tant, aquests 101
milions arribaran.

I quant a la resta, doncs, el que deia la Sra. Campomar,
evidentment és conseqüència d’un canvi normatiu del qual s’ha
de responsabilitzar el Sr. Montoro.

I després una altra cosa, per primera vegada s’actualitzen
les bestretes sense tenir pressupost general de l’Estat i sense
tenir un govern, diguem, en plenes funcions i plenes
competències, ens trobam amb un govern en funcions. He de
recordar que dels 177 milions d’euros ja quan vàrem arribar al
Parlament de les Illes Balears ja se parlava, però en parlam des
de fa mesos. Per tant, de partidista..., trob que titllar de
partidista en aquest cas un govern quan hem tengut una sèrie de
mesos per tenir en compte aquestes qüestions no té molt de
sentit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Truyols. Llavors, ara, té la paraula per
contradiccions el Grup proposant que té  cinc minuts per
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defendre i fixar posicions, el Sr. Antoni Costa, del Grup
Parlamentari Popular.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, moltes gràcies. En primer lloc, la modificació
normativa que es va produir el 2017 en matèria d’IVA va
produir una conseqüència no intencionada, perquè evidentment
ningú no volia fer aquesta modificació per perjudicar les
comunitats autònomes, per tant, va ser una conseqüència no
intencionada que, evidentment, en la mesura que no era
intencionada s’havia de resoldre a posteriori. És cert que no
es va resoldre a posteriori i s’ha resolt ara? No, ni s’ha resolt
a posteriori ni s’ha resolt ara ni..., ni res, o sigui, ens trobam
en una situació en la qual els 78 milions d’euros no vendran a
les Illes Balears. Però, ho reiter, va ser una modificació de
l’IVA, però va tenir una conseqüència no intencionada que va
ser aqueixa.

Dos, evidentment que els 78 milions d’euros no es perden,
tampoc no es perdien els 100 milions d’euros restants, dins
dos anys els hauríem cobrat, però amb una peculiaritat i és que
els 177 milions d’euros estan pressupostats en els pressuposts
d’ingressos de la comunitat autònoma i, en conseqüència, a
finals d’any la Sra. Sánchez, la consellera Sánchez, tendrà un
forat de 78 milions d’euros en els comptes públics, i això els
incidirà en dèficit. I com a conseqüència d’aquests 78 milions
d’euros igual s’incomplirà..., igual no, segurament
s’incomplirà, quasi amb tota seguretat, l’objectiu de dèficit, i
com a conseqüència d’aquest fet s’haurà de fer un pla
econòmic financer. En conseqüència, estan pressupostats a la
comunitat autònoma i hi estan perquè són de les Illes Balears
aquests 78 milions d’euros.

Per tant, no té sentit dir, bé, ja en vénen 100 i, per tant, ja
ens conformam. No, no, no ens conformam perquè aquests
177 milions d’euros, ho reiter, són sous de les Illes Balears i,
en conseqüència, han de venir a les Illes Balears, però no han
de venir ni el 2020 ni el 2021, no, no, han de venir el 2019,
que és allà on toca perquè estan pressupostats i són de les Illes
Balears.

Per altra banda, Sra. Truyols, que em digui que no és un
comportament partidista, realment és sorprenent, perquè fins
que no es varen convocar les eleccions era una matèria
absolutament impossible, vàrem fer plantejaments de tot tipus,
un préstec a tipus zero, posar un decret llei, tal, no hi havia
forma, fins i tot el Sr. Sánchez va venir a aquestes Illes i li va
dir a la presidenta Armengol: no pot ser de cap manera. Va
venir el mes d’agost i va dir: mentre estem en funcions, és
impossible. Bé, idò el que a un moment donat era
absolutament impossible, de cop i volta va ser possible. El que
ens sorprèn és que..., sorprèn no, l’Estat tendrà els  seus
interessos i el Sr. Sánchez tendrà els seus interessos, i a ells
ja els devia semblar bé que 100 milions ja, ei!, sobrats, us don
100 milions; de què us queixeu? Perquè amb el decret llei que
es va resoldre la problemàtica dels 100 milions d’euros,
també s’hauria pogut resoldre la dels 78 milions d’euros si hi
hagués hagut voluntat política per fer-ho.

No hi va ser aquesta voluntat política. I això sí, va ser com
un bàlsam, van arribar 100 milions d’euros, o es va dir que
arribarien els 100 milions d’euros i a partir d’allà ni tribunals
ni res. I té raó el Sr. Gómez, vàrem decidir en aquest
Parlament que si no arribaven els 177 milions d’euros, va ser
una proposta de MÉS per Mallorca, pensaríem quines eren les
mesures addicionals a prendre per reclamar-los. Bé idò, ara
resulta que allò va ser una cortina de fum, hem d’interpretar-
ho així, va ser una cortina de fum en la mesura que..., bé, ara ja,
en falten 78, però bé ara ja amb 100 ja ens conformam, amb
100 ja ens conformam.

Idò jo crec que no, repeteix, no només perquè aquests 78
milions d’euros són de les Illes Balears, sinó perquè la
consellera Sánchez a final d’any tendrà un forat de 78 milions
d’euros perquè els té pressupostats i els té pressupostats
perquè té tot el sentit que estiguessin pressupostats a la
comunitat autònoma, perquè són ingressos de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

En conseqüència, jo crec que el Sr. Rodríguez també té
certa raó, és cert, encara hauríem d’instar el Govern de les
Illes Balears a interposar un recurs davant els tribunals per
reclamar aquests 78 milions d’euros addicionals. Ara bé, ens
conformam si acceptam com a mínim seguir reclamant
aquests 177 milions d’euros, perquè es posi clarament de
manifest que això és un engany a la ciutadania de les Illes
Balears i del conjunt d’Espanya, perquè són 2 .500 milions
d’euros que són de les comunitats autònomes.

I ho reiteram, sí, és cert, va ser una modificació normativa
que es va produir el 2017, però, repeteix, no era la intenció
que no arribassin els doblers a les comunitats autònomes, sinó
que la intenció era una altra, i la Sra. Truyols ho sap
perfectament, per què quina era la intencionalitat que no es fes
la liquidació del darrer mes, en el mes de desembre i es fes en
el mes de gener? Era una qüestió purament d’ordre pràctic que
ha tengut una conseqüència que evidentment era inesperada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Antoni Costa. A continuació passarem
a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Bé, llavors atès que hi ha hagut un empat, s’ha de tornar
votar per segona vegada.

Sí, sí, 6 i 6, no? Que ho digui la secretària, però... crec que
sí.

Si volen que aturem un moment abans de tornar votar.
Volen que aturem abans de tornar a votar o... Aturem cinc
minuts, si voleu.
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(Remor de veus)

Llavors, passem a la segona votació, passem a la segona
votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sra. Secretària? Ara arriben...

(Remor de veus i algunes rialles)

Un minut, senyors diputats, suspenem la sessió cinc
minuts, perquè acaba d’entrar..., un minut, per favor, un minut
per favor, senyors diputats, per favor.

No, per favor, jo explic les coses. Ara el tema, passam a
suspendre..., Sr. Castells, per favor, Sr. Diputat, un minut. Ho
explicaré.

S’ha de votar per tercera vegada, suspenem 5 minuts, es
parla i en cas que aquesta tercera vegada, supos que ara ja no
hi haurà empat, s’hauria de dur a ple. També explic que segons
l’article 101, si hi hagués un tercer empat, s’hauria de dur a
ple. Però suposo que ara el senyor... és aquí.

Llavors, suspenem per cinc minuts.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, senyors diputats. Recomencem la sessió, atès el
petit debat que hi ha hagut, sembla que hi ha hagut una proposta
diferent i pas la paraula al representant del Grup Popular
perquè defineixi com quedaria la proposta.

Gràcies.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, després de la transacció que en principi podríem pactar,
quedaria redactada de la forma següent: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a mostrar una
actitud ferma i contundent davant el Govern d’Espanya per tal
d’exigir, amb caràcter immediat, els 78 milions d’euros
derivats de la problemàtica amb el decalatge de l’IVA, que es
preveuen als pressuposts generals de la comunitat autònoma
per a l’any 2019", punt, “atès que...” -o no?, o coma?, coma,
d’acord, coma-, “atès que els 101 milions d’euros de bestretes
a compte del sistema de finançament per al 2019 estan
prevists al Reial Decret Llei 13/2019, d’11 d’octubre”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Ara em toca preguntar si hi ha
cap grup que s’oposi a aquesta modificació.

Cap grup no s’oposa a aquesta modificació que s’ha fet?
Llavors passarem a votar aquesta nova proposta per part de
tots.

Vots a favor? Aprovada per unanimitat aquesta nova
proposta.

II. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
4021/19, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, mi tjançant el  qual  se sol·licita la
compareixença de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, per tal d’informar sobre l’augment de dèficit.

A continuació passam al segon i darrer punt de l’ordre del
dia d’avui, relatiu a l’adopció d’acord respecte de l’escrit RGE
núm. 4021/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la
consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors per tal d’informar
sobre l’augment del dèficit.

Per a la seva defensa té la paraula el representant del Grup
Parlamentari VOX-Actua Sr. Sergio Rodríguez, per cinc
minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta, seré muy breve. Lo primero,
lamentar..., hay una errata en la formulación de la pregunta,
cosas que tiene mandar las preguntas por WhatsApp mientras
vas caminando; donde pone “explicación del aumento del
déficit del 1,2 siendo la comunidad autónoma con mayor
porcentaje...”, debería poner “con uno de los mayores
porcentajes”, porque no es la que tiene mayor porcentaje, nos
ganan Valencia i Murcia.

Dicho esto, creo que sería muy interesante de cara a los
presupuestos que, según nos ha anunciado la Sra. Presidenta en
el pleno de hoy, se aprobarán el jueves, saber este desvío del
1,27% del PIB del presupuesto anterior, frente al 0,57 del
ejercicio del año anterior, y los 417 millones de euros frente
a los 179 millones del año anterior, ¿a qué se deben? ¿Porque
estamos tan por encima de la media nacional, que es del 0,34,
casi cuatro veces?

Y, como digo, de cara a la tramitación de los presupuestos
creo que sería interesante que los grupos conocieran el origen
de este déficit y cómo piensa subsanarlo la consellera.

Simplemente es esto. Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. A continuación, per fixar
posicions, donarem la paraula al senyor representant del Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres, en la mesura
que..., no ens sembla en absolut malament que la consellera
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d’Hisenda comparegui i, per tant, ens expliqui efectivament
què ha succeït i per què s’han produït aquests llindars de
dèficit que, efectivament, són llindars que superen àmpliament
l’objectiu que tenim marcat. Per tant, nosaltres no ens hi
oposarem, sinó més aviat el contrari, hi votarem a favor.

Per altra banda, només un matís: el Grup Parlamentari
Popular ha sol·lic itat la compareixença -ho dic per si a un
moment donat es pot tenir en compte, perquè tal vegada es
podria comparèixer per a les dues coses-, el 136.4 de la Llei
de finances, la Llei 14/2014, estableix clarament que,
transcorreguts tres mesos des de la remissió del compte
general al Parlament de les Illes Balears, el conseller
competent en matèria d’hisenda i pressuposts ha de
comparèixer -ha de comparèixer- davant la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts de la cambra per exposar el contingut
essencial del compte general, i facilitar-ne el corresponent
debat de comissió. Ho dic perquè el Grup Parlamentari
Popular ha demanat la compareixença de la consellera atenent-
nos..., atès que el dia 24 de juliol es va aprovar el compte
general de la comunitat autònoma en el Consell de Govern,
entenem que ja s’ha incomplert el termini dels tres mesos que
venien marcats i, en conseqüència, ja fem tard, ja fem tard
quant a això. 

Entenem que es podria aprofitar per comparèixer per
explicar el compte general del 2018 i també el que ha
comentat el Sr. Rodríguez de VOX.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Passam el torn a la representant
del Grup Parlamentari Unidas Podemos, Sra. Antonia Martín
Perdiz.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Per la nostra no som partidaris en aquests moments
d’aquesta compareixença. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Antonia Martín. A continuació, el
representant del Grup Parlamentari Ciudadanos, Sr. Juan
Manuel Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Nosaltres, demanar la compareixença
d’un conseller o d’una consellera que doni explicacions de
qualsevol variació de la situació anunciada de forma fastuosa
a les compareixences del mes de setembre, on s’exposaven els
objectius i les línies d’actuació del Govern i el
desenvolupament dels acords de Bellver, lògicament aquesta
desviació òbvia i clara i, a més, reiterada avui de matí en el Ple
per la mateixa consellera en dir que hi haurà un augment en el
tram d’alguns tributs, evidentment suportarem la
compareixença.

El que passa és que ens trobarem que coincidirà amb la
compareixença de pressuposts, el que no sé molt bé és si
realment la Mesa del Parlament donarà sortida a aquesta
sol·licitud. 

Nosaltres entenem que qualsevol petició d’un grup
parlamentari a un membre de l’executiu, per donar aclariment
a qualsevol de les actuacions és necessària i crec que..., i això
és el que demanaríem al portaveu del Grup VOX, que la faci
extensiva a tota la informació de modificació de variacions
que s’han fet en altres acords, precisament des de la
conselleria, entre els 62 milions de bloqueig al pressupost de
les conselleries; quina repercussió ha tengut, evidentment, l’ha
tenguda en les transferències corrents a usuaris, a famílies i a
entitats. Per tant, crec que hi ha més que motiu per a aquesta
compareixença.

Nosaltres, per no haver de demanar una altra
compareixença, esperarem també la de pressuposts i
evidentment a aquesta, si li dóna sortida la Mesa del
Parlament, ampliar algunes preguntes a la consellera
d’Hisenda i Pressuposts.

Per tant, donarem suport a aquesta petició de
compareixença des del Grup Parlamentari Ciutadans.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. A continuació té el torn de
paraula la representant de MÉS per Mallorca, la Sra. Joana
Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, no donarem suport, crec que
la compareixença de pressuposts ja és pràcticament aquí, hi ha
l’oportunitat de demanar per aquesta i altres qüestions, a part
que creiem que això del tema del dèficit, aquesta sol·licitud
de compareixença per a un tema puntual del dèficit,
independentment que, des de MÉS per Mallorca, moltes
vegades també s’ha criticat una mica aquests límits de dèficit
imposats.

Per tant, nosaltres en aquest moment no hi donarem
suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Té el torn de paraula el
representant del Grup Pi Proposta per les Illes, el Sr. Josep
Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup
parlamentari donarà suport a la compareixença, d’acord amb
el principi de transparència, sempre, com a criteri general,
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tenim donar suport a les compareixences que sol·liciten els
grups parlamentaris.

I és vera que s’acumularan les compareixences que faran
els consellers i sobretot la consellera d’Hisenda per presentar
els pressuposts, però no hi ha cap problema entenc, perquè
s’acumulin i es facin el mateix dia i aprofitem els recursos
perquè s’expliquin tots els aspectes que els  diputats
consideren pertinents.

Per tant, no podem fer més que donar-li suport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. A continuació té la paraula el
representant del Grup Mixt, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hi votarem en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. A continuació té la paraula la
representant del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Maria
Antònia Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Des del Grup Parlamentari Socialista consideram que
demanar la compareixença de la consellera en relació a una
dada parcial, que és el dèficit acumulat gener-maig 2019, per
cert que a la sol·licitud no queda clar, no té cap sentit.
Normalment les xifres de deute, dèficit i regla de despesa es
donen quan ja tenim tot l’exercici tancat.

Per tant, no donarem suport a aquesta sol·licitud.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Llavors passarem a votar
l’escrit RGE núm. 4021/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjada.

LA SRA. SECRETÀRIA:

El resultat de la votació ha estat de 6 vots a favor i 7 en
contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda rebutjada la sol·licitud de compareixença de la
consellera.

En conseqüència, sense haver-hi més temes a tractar, es
dóna per aixecada la sessió.
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