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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, comencem, per favor. Bona tarda,
senyors i senyores diputats. Començarem la sessió d’avui i, en
primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions, per
favor.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

El Sr. Jordi Marí, el Sr. Marí no hi és, però havia de venir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al debat de l’ordre del dia d’avui relatiu al debat de
les Proposicions no de llei RGE núm. 9230/19, presentada pel
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a les balances fiscals, i RGE núm. 10406/19, presentada
conjuntament pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls dels Objectius
de Desenvolupament Sostenible 2030 a l’àmbit municipal.

1) Proposició no de llei RGE núm. 9230/19,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa a les balances fiscals.

Per a la defensa de la primera Proposició no de llei RGE
núm. 9230/19 intervé per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes el Sr. Melià, per un temps màxim de
cinc minuts. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. El Pi presenta a aquesta comissió una proposició no
de llei relativa a les balances fiscals. 

Les balances fiscals són un instrument d’informació
econòmica que imputa territorialment els ingressos i les
despeses de les institucions del sector públic en un període de
temps determinat i calcula el saldo fiscal resultant de cada
territori. La publicació de les balances fiscals fomenta la
transparència fiscal i de la despesa pública i facilita la
valoració econòmica dels desequilibris territorials, tot i servir
d’eina per a l’avaluació, generació, correcció de les polítiques
redistributives. És una pràctica habitual als estats federats i a
la Unió Europea. 

A l’any 2008, per primera vegada a Espanya, es varen fer
públiques les balances fiscals de les comunitats autònomes en
relació amb les administracions públiques centrals. 

Aquesta primera publicació de l’any 2008 es va fer amb
dos criteris diferents que existeixen a la doctrina econòmica;
el criteri, o el mètode, càrrega-benefici i el mètode del flux
monetari, estan explicats a l’exposició de motiu i no
m’estendré sobre aquests mètodes, amb uns resultats que
marquen clarament que les Illes Balears té un dèficit fiscal
molt important, pels dos mètodes de càlcul, ja dic, utilitzats
normalment pels economistes.

El 2014 es va tornar a fer una publicació, no pròpiament de
balances fiscals, però sí de comptes regionals territorialitzats
i, evidentment, les Illes Balears també marcaven un dèficit
molt important.

La nostra voluntat és que la publicació de les balances
fiscals sigui una eina, no només aquesta eina, no només l’única
eina, però sí una eina que pugui servir per afrontar el debat
cabdal de la reforma del sistema de finançament de les
comunitats autònomes.

Per tant, la proposta que fem a aquesta comissió és,
primer, que s’insti el Govern de l’Estat a publicar anualment
les balances fiscals entre comunitats autònomes i
administracions públiques centrals a través dels dos criteris o
mètodes, càrrega-benefici i flux monetari. Com en teoria hi
havia un acord que es fes, però es va deixar de fer.

Segon, instar el Govern de les Illes Balears a publicar
anualment un càlcul, un estudi, de balances fiscals entre les
Illes Balears i l’administració central, d’acord amb els dos
criteris o mètodes esmentats.

Tercer, instar el Govern de l’Estat que la revisió del
sistema de finançament s’introdueixi i garanteixi el principi
d’ordinalitat i donar més capacitat normativa a les comunitats
autònomes. 

I quart, crear una comissió parlamentària per consensuar
una proposta de modificació del model de finançament de les
comunitats autònomes que ens permeti avançar cap a
l’equiparació amb el sistema del concert econòmic.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per al torn de fixació de
posicions, de major a menor, tret del Grup al qual pertany la
presidència del Govern el qual intervindrà en darrer lloc,
article 85 del RPIB, en primer lloc té el torn de paraula el
representant del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Costa, per
un temps màxim de...

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, tal com ha comentat el Sr.
Melià per part del grup proposant, el Partit Popular també
comparteix la necessitat que es publiquin les balances fiscals.
És cert que fa temps ja que es varen publicar, el 2008 i el
2014, els comptes públics territorialitzats que venien a ser un
càlcul de balances fiscals amb una metodologia que era la de
càrrega-benefici, però des d’aquell moment, des del 2014, és
cert que no s’han fet publicacions de balances fiscals, i crèiem
des del Partit Popular que per transparència que no quedi.

Per tant, efectivament, donarem suport que s’elaborin les
balances fiscals i es faci no només pel mètode càrrega-
benefici sinó també pel flux monetari, faltaria més, que hi hagi
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la publicació de les balances fiscals per les dues
metodologies. Per tant, al primer punt li donarem suport. 

Del segon punt he de reconèixer que no entenem massa bé
quina és la proposta que fa el Sr. Melià, perquè si les calcula
l’Estat les balances fiscals no entenem massa bé perquè les ha
de tornar a calcular la comunitat autònoma. De fet, la
comunitat autònoma no disposa de la informació suficient per
calcular la balança fiscal entre la comunitat autònoma i l’Estat,
sinó que és l’Estat qui té la informació per fer-ho. Per tant, el
segon punt no l’entenem massa bé, per tant, ens abstendrem.
Pot tenir sentit, però no sabem exactament quina és la
finalitat.

Del sistema de finançament se n’ha de parlar molt més que
no tant a un apartat d’una proposició no de llei, és una qüestió
complexa, la negociació del sistema de finançament serà
complexa, però això sí, els objectius que es marquen en
aquesta proposta, en aquest punt 3 que fa el Grup Parlamentari
El Pi, doncs, ho compartim. Es respecta el principi
d’ordinalitat, compartim aquesta finalitat, el sistema de
finançament ha de partir, ha de complir aquest objectiu. Per
tant, també hi votarem a favor i, per suposat, per descomptat,
major autonomia tributària per part de les comunitats
autònomes de la que tenen actualment també ho compartim.
Per tant, el punt 3 no hi ha cap problema i hi votarem també a
favor.

Finalment, en el punt 4 no hi podem votar a favor. El Grup
Parlamentari Popular no comparteix el concert econòmic, el
model de concert econòmic és un model de tall confederal, és
un model de tall confederal i és desconegut al món, a la resta
de països federals almenys. A Estats Units, a Austràlia, a
Suïssa o a Alemanya no hi ha constància que resulti que el
Govern federal es financiï a través de transferències, no ja de
bases impositives o que el Govern central pugui gravar una
base impositiva, no, no, és que no hi ha constància d’un govern
federal al món que es financiï a través de transferències dels
governs sots-centrals. Per tant, nosaltres entenem que passar
a un sistema de concert econòmic implicaria necessàriament
la destrucció de l’Estat i, en conseqüència, no ho podem
compartir; crèiem que l’Estat ha de tenir bases de gravamen a
tots els territoris i que hi hagi..., emparat en la Constitució.
Dos territoris, el País Basc i Navarra concretament on l’Estat
doncs no hi té bases impositives per gravar sinó que són
aquestes dues comunitats autònomes les que tenen totes les
bases, doncs, crèiem que no és generalitzable a la resta de
comunitats autònomes. Per tant, no ho podem compartir.

Més autonomia tributària de la comunitat autònoma de les
Illes Balears en el pròxim sistema de finançament? Sens
dubte, però amb un sistema de concert econòmic no. Per tant,
hi votarem en contra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Seria el torn ara del representant
del Grup Parlamentari Unidas Podemos, en aquest moment no

hi ha ningú a la sala. Passam, doncs, al representant del Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Gómez, per un
temps màxim de cinc minuts. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Des del Grup Parlamentari Ciutadans
la iniciativa que du aquí, la proposició no de llei, el partit
Proposta per les Illes, la filosofia ens agrada, la part en què 
esmenta, exigeix i avui proposa instar el Govern central a un
exercici de transparència i de bon govern i és facilitar dades,
a més dades vinculades no només a l’àmbit econòmic sinó a
l’àmbit socioeconòmic, és a dir, l’impacte de les polítiques
públiques dins els diferents àmbits territorials en què està
estructurat l’Estat espanyol, el seu impacte a l’àmbit del que
realment arriba als ciutadans i al teixit social. Per tant, estam
d’acord i donarem suport al primer i al segon punt.

No entenc molt bé tampoc el punt 2, però és una cosa que
ha de plantejar el grup parlamentari proposant. En tot cas
supòs que a la seva intervenció ens ho aclarirà un poc més
però ja anuncii que donarem suport al primer i al segon punt.

En el tercer punt, tot que hi donarem suport, sí que volia
manifestar, i va molt vinculat al rebuig que donarem al punt 4
en la línia que no creiem en el concert econòmic, perquè el
que ha demostrat el concert econòmic aquí com funcionam el
concepte de solidaritat interterritorial i de... i del Govern
central respecte de les comunitats autònomes, i entre les
comunitats autònomes no ha estat un model que hagi
funcionat, el que per tant no ha funcionat del model, així com
s’ha negociat políticament amb les comunitats autònomes,
aquestes desigualtats que s’han produït després de tots els
anys d’autonomia, creiem que el model no és l’adequat per a
un nou model de finançament. I evidentment tenint el principi
propi d’aquesta comunitat autònoma, amb el fet insular i amb
menor terreny, entenem que el que s’ha de treballar és aquí.

Però sobretot el nostre  grup parlamentari sempre ha
manifestat amb la seva acció política el tema d’igualtat en
oportunitats de tots els ciutadans i les ciutadanes residents a
l’Estat espanyol, respectant el principi d’autonomia, el
principi d’autonomia normativa també de cada comunitat
autònoma que està establerta a la mateixa Constitució i a
l’Estatut d’Autonomia, però evidentment la igualtat i l’equitat
territorial per a nosaltres és el cabdal i fonamental, i aquestes
desigualtats són evidents en el nostre territori.

També s’ha de reconèixer que, estudis, n’hi ha, i
evidentment el que es proposa en aquesta proposició no de llei
és precisament que siguin unes dades facilitades pel Govern
central i que no haguem d’acudir moltes vegades a conèixer
l’impacte, entre altres coses de les mesures econòmiques, de
l’economia a l’àmbit social, a través d’estudis que fan entitats
privades o que col·laboren amb l’Estat, és que és irrisori; a
més a més són diferents i de vegades no coincideixen.

Per tant, en aquest sentit sí que donarem suport als punts
1, 2  i 3, i així com està redactat rebutjaríem, i ens ho hem
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plantejat pel ponent, rebutjaríem el punt..., o votaríem en
contra del punt número 4.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Vull aprofitar per tornar a dir
si hi ha substitucions, per favor.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, gràcies, presidenta. Jo substituesc... Jordi Marí
substitueix Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passem ara al torn de paraula del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des de MÉS per Mallorca
evidentment no podem fer altra cosa que donar suport a
aquesta iniciativa perquè al final s’exposa el que sempre hem
defensat des de MÉS per Mallorca, és a dir, posar en
evidència..., les balances fiscals el que faciliten és posar en
evidència el dèficit fiscal i l’espoli fiscal al qual estam
sotmesos des de l’Estat espanyol.

I també veiem important la publicació... bé, nosaltres en
realitat dels dos mètodes, però sobretot la importància que es
publiqui amb el mètode monetari, que havia estat sempre el
que s’havia utilitzat abans i que després, en el 2014, es va
decidir canviar de mètode, amb la qual cosa el que fa és que
sembla que el dèficit fiscal és la meitat del que suposa l’altre
mètode, i per tant va en perjudici dels interessos de les Illes
Balears. Però en qualsevol cas és evident que val la pena
reflectir les balances fiscals, i si és que s’ha de publicar amb
els dos mètodes nosaltres no hi posam cap inconvenient. Ens
sembla necessari i ens sembla molt important.

En relació amb el segon i tercer punts, que el Govern
balear -en el segon, sobretot- que també faci feina en aquest
sentit i de contrastar aquestes dades de les administracions
públiques centrals, també ens sembla important, perquè
evidentment no és creure’ns tot el que ens ve de l’Estat
espanyol sinó que també es faci des del Govern de les Illes
Balears una feina de contrast important a l’hora d’aquest càlcul
de les balances fiscals. Per tant també votaríem a favor
d’aquest segon punt.

I després és evident el tercer punt, d’instar que aquest
sistema de finançament que ens té, diguem, infrafinançats de
fa tant de temps, i que a més s’ha dit per..., jo crec que tots
estam d’acord, hem aprovat multitud d’iniciatives en aquesta
cambra l’anterior legislatura, jo crec que en aquesta ja també
alguna, i per tant fins i to t el Govern balear té estimat que
aquest infrafinançament sigui al voltant d’uns 5.000 milions

d’euros, a les Illes Balears. Per tant per a nosaltres cap
problema, també, a donar suport a aquest punt tercer.

I bé, també al punt quart votarem a favor, perquè també és
cert que nosaltres sempre hem defensat el concert econòmic
i, per tant, des de MÉS per Mallorca dóna aquesta major
capacitat de recaptació, de gestionar, inspeccionar i liquidar
els imposts i  equiparar els ingressos, com es té en el País
Basc, ens sembla que seria la solució, i per tant aquesta
autonomia financera i  aquesta sobirania financera és molt
important per a les Illes Balears.

Per tant, qualsevol d’aquests punts, i sobretot el mètode
de..., allò de les balances fiscals, que supòs que és el que
entenem que pot ser més proper que al final sigui possible que
es faci, creim que és una important eina de conscienciació
social i institucional, perquè també no només és la societat
que de vegades no té consciència precisament d’aquest dèficit
fiscal al qual estam sotmesos, sinó també institucional, perquè
sembla que també hi ha la resta d’institucions de fora de les
Illes Balears, tant de l’Estat com d’altres comunitats
autònomes, que dubten, que posen en dubte aquest dèficit
fiscal i aquest espoli fiscal a què se sotmeten les nostres illes
i el nostre territori. Per tant ens pareix importantíssim que no
s’amagui aquesta realitat, que fins ara moltes vegades s’ha
volgut invisibilitzar, d’infrafinançament, i que en el nostre cas
ha penalitzat i penalitza els serveis públics, i ens ha abocat a un
endeutament de la nostra comunitat autònoma, i aquest
endeutament és una hipoteca per als  nostres illencs i
illenques.

Per tant des de la nostra part MÉS per Mallorca votarà a
favor dels quatre punts. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Correspon ara el torn del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Nuestro  grupo está a favor del
punto primero y del punto segundo, aunque lo consideramos
redundante. Cualquier cosa que signifique transparencia y
conocimiento de los datos en todo lo que afecta a lo público
y a la administración estamos nosotros a favor.

Y estamos a favor porque además la publicación de estos
balances fiscales demostrará, hará público, lo que es una
realidad, y es que existen profundas diferencias entre  las
comunidades autónomas. Estas profundas diferencias entre las
comunidades autónomas algunos las utilizan para decir que hay
que profundizar en la autonomía, y otros pensamos que
demuestran la ineficacia y la injusticia del sistema
autonómico.

En lo que respecta a los puntos tercero y cuarto ,
evidentemente, y por lo que he dicho anteriormente, nosotros
no podemos estar a favor. Me ha gustado oír a un compañero
del Partido Popular decir que están en contra del concierto,
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salvo en el tema del País Vasco porque allí el PP está a favor
del concierto, pero es que es verdad, que es profundamente
injusto el concierto vasco. Es profundamente injusto que en
este país una comunidad, por lustros de empleo de la
violencia, y otra por lustros de empleo del chantaje político
para conformar los gobiernos del Estado, hayan salido
beneficiadas. Y por supuesto que en esto tiene razón El Pi:
esto es vergonzoso, es vergonzoso que haya estas profundas
diferencias entre las fórmulas de financiación de unas y otras
comunidades autónomas, y es una vergüenza que además dota
de munición argumental a los partidos nacionalistas, porque en
el fondo a la gente de la calle lo que se le transmite es: “¿por
qué allí atan los perros con longanizas cuando nosotros aquí
lo único que hacemos es pagar?”, y en esto tienen ustedes
razón.

Pero nosotros consideramos que lo que hay que hacer es
que este país sea un país de ciudadanos libres, iguales, donde
todos los ciudadanos, sea donde sea que vivan, tengan las
mismas cargas tributarias, los mismos derechos y los mismos
beneficios, y esto el día de mañana sólo se solventará
acabando con el estado autonómico. Por eso no podemos
apoyar ninguna propuesta que suponga profundizar en el
desarrollo de este estado que nosotros consideramos fallido
y fuente de desigualdades.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Rodríguez. És el torn ara del Grup
Parlamentari Mixt, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la posició del meu grup és
ben coneguda per tothom, nosaltres estem absolutament a
favor de tots els punts. Em sap greu que no hi hagi la
possibilitat de..., vaja no sé quina serà la postura del Partit
Socialista, de crear una comissió, jo volia proposar una
transacció per veure si el PP la podia acceptar, però atès que
el Sr. Costa se n’ha anat, no sé si serà possible, perquè jo pens
que... jo entenc que el Partit Popular o Ciudadanos no poden
acceptar la fórmula del concert econòmic, però sí que crec
que estaria bé que es pogués crear una comissió per debatre
sobre quin model de finançament els partits de les Illes
Balears consensuem per a les Illes Balears.

Llavors, probablement el Sr. Melià ja no acceptarà aquesta
proposta de transacció que jo faré, però jo els proposaria com
a punt d’encontre, a veure si és possible, doncs que, aprofitant
el redactat del Sr. Melià, al punt quart, diguéssim: “crear una
comissió parlamentària amb voluntat de consensuar l’abast de
les competències i l’objectiu d’un model de finançament, que
avanci en un sistema que tengui les característiques
anunciades en el punt anterior, -és a dir, principi d’ordinalitat
i més capacitat normativa- i que permeti al Govern de les Illes
Balears, si escau, recaptar, gestionar, inspeccionar i liderar els
imposts”, sense parlar de concert econòmic. És a dir,
sacrificar les reivindicació de concert econòmic, amb la qual

probablement només hi estarien d’acord El Pi, MÉS per
Mallorca i MÉS per Menorca, fer una cosa més àmplia que
ens permeti bé, mirar de consensuar, a veure si som capaços
de consensuar almenys a nivell balear, un model de
finançament que nosaltres almenys, quan el nostre Govern vagi
a Madrid pugui dir que té el suport de la majoria parlamentària
per a aquest model de finançament.

Seria rebaixar d’alguna manera el punt de partida, per
intentar encabir a la major part de partits i a veure si som
capaços de definir un model de finançament que sigui
satisfactori, almenys per als partits de les Illes Balears.

Això és tot. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Ara per últim és el torn del Grup
Parlamentari Socialista, té el torn de paraula la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí, bona tarda Sra. Presidenta. Bé, seré molt breu. Bé, com
han dit els anteriors companys, tots sabem que hi ha hagut
publicació de balances fiscals i la darrera informació que
teníem en relació a aquestes és a aquest informe basat en el
sistema de comptes públics territorialitzats, que es va publicar
l’any 2017, amb dades de l’any 2014. 

Consideram des del Grup Parlamentari Socialista que la
publicació de les balances fiscals és fonamental i és
necessària, sobretot també tenir totes les dades actualitzades
a l’abast. Evidentment, això ajuda que la transparència sigui
màxima i poder avançar en l’objectiu comú que és la millora
en el sistema de finançament autonòmic.

Per tant, estam totalment d’acord en demanar al ministeri
l’actualització d’aquest informe amb les dades el més
actualitzades possibles. Sí que és veritat que hauria de ser amb
una metodologia més consensuada, perquè alguns experts han
determinat que es revisin algun dels aspectes metodològics
utilitzats per a l’elaboració d’aquest darrer informe. Per això
consideren que sí s’haurien d’haver publicat les balances
fiscals. I per tant, estarem d’acord amb la primera proposta,
d’instar el Govern a publicar anualment les balances fiscals.

En relació al segon punt sí que m’agradaria introduir una
esmena in voce, enlloc d’”instar el Govern de les Illes Balears
a publicar les balances fiscals”, “instar el Govern de les Illes
Balears a treballar en la publicació”, sembla el mateix, però
tots sabem que des de la Conselleria d’Hisenda, des de la
Direcció General de Pressuposts no es tenen totes les dades
de vegades el més actualitzades possibles i demés. Per tant,
seria això, instar a treballar en la publicació.

També votarem a favor del tercer punt i sobretot perquè
des del Govern de les Illes Balears, aquesta legislatura i
l’anterior, sempre s’ha lluitat per garantir el principi
d’ordinalitat.
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I sobretot demanar més autonomia financera, autonomia
financera que es pot concretar en sol·licitar una major
capacitat normativa, però no només major capacitat normativa,
no sé si recorden que l’expert que va representar la comunitat
autònoma de les Illes  Balears a la comissió d’experts que es
va crear envers el sistema de finançament autonòmic, el que
defensava precisament era això, major autonomia financera i
no només capacitat normativa. Quan diem autonomia
financera, és tant des del punt de vista de la gestió com de
recaptació i fins i tot la inspecció. Nosaltres des d’aquí, des de
la comunitat demanàvem fins i tot la possibilitat de poder
inspeccionar el rendiment d’activitats econòmiques d’aquells
empresaris que havien triat determinar la seva base imposable,
mitjançant el mètode de destinació objectiva, el que es coneix
popularment com els mòduls. I també, per exemple, poder
inspeccionar i gestionar si va en fase minorista. Vull dir que
estam totalment d’acord amb, repetesc, demanar més capacitat
normativa i fins i tot anar més enllà. I per tant, hi votarem a
favor.

I votarem en contra del darrer punt perquè consideram que
el fet de crear una comissió parlamentària, semblaria des del
nostre punt de vista una comissió poc operativa. Sabem que les
negociacions en relació al sistema de finançament autonòmic
han estat sempre entre executius, entre l’executiu nacional i
l’executiu autonòmic. És veritat que tal vegada no han donat el
fruit que nosaltres pensàvem, però el fet de crear una nova
comissió fins i tot podria entorpir aquestes negociacions
entre executiu nacional i autonòmic. I a més, no tenim molt
clar com aquestes conclusions d’aquesta comissió
parlamentària es traslladarien cap al Consell de Política Fiscal
i Financera i els grups de treball que ja estan fent feina.

I respecte del concert econòmic, bé, tots podem
considerar que el sistema és just o injust, però aquí no val
parlar..., sí que val parlar de justícia o injustícia, però el que
està clar és que és la disposició addicional primera de la
Constitució Espanyola la que diu que “la Constitución
ampara y respeta los derechos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda mig minut.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

... históricos de los territorios forales”. Posteriorment
l’Estatut d’Autonomia del País Basc, que és el que determina
que aquesta col·laboració entre Estat i comunitat autònoma i/o
diputacions, es farà a través del sistema de concert econòmic.
Bé, pensam que aquest no és el sentit, hem de fer feina en
aconseguir, com deia, major autonomia financera i no ens
podem equiparar als territoris forals. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Ara té la paraula per
contradiccions el grup proposant, El Pi Proposta per les Illes
Balears, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en relació a les
dues esmenes in voce que m’han fet, la de MÉS per Menorca
l’acceptaria si ha de contribuir que qualque grup s’afegeixi,
perquè si no ha de contribuir a res, deix el punt tal com està,
perquè per les intervencions que han fet la resta de grups, crec
que no val la pena entrar massa a fons en la proposta perquè
crec que el sentit de la votació serà exactament el mateix.

La del PSOE, no la podem acceptar perquè no és el mateix,
treballar per publicar vol dir que el Govern treballa, no sabem
què fa. El que nosaltres volem és que anualment faci un càlcul,
un informe, un estudi i posi damunt la taula dades, amb la
informació que tengui a l’abast, perquè el que necessitam és
remoure aquest tema i tenir consciència de la situació de
dèficit fiscal que pateixen les Illes Balears. I aquesta és una
feina que també incumbeix el Govern de les Illes Balears, una
feina informativa i també com deia bé la Sra. Campomar, si es
publiquessin les de l’Estat, també seria una feina de contrast,
perquè podríem revisar la correcció o incorrecció, encert o
desencert de les dades ofertes per l’Estat. Per tant,
consideram que aquest punt s’explica perfectament, ho dic
perquè el portaveu del Grup Parlamentari Popular deia que no
acabava d’entendre el sentit d’aquest punt. Jo crec que ho he
explicat amb claredat.

A veure, en el quart punt, nosaltres no diem que tenguem
un concert econòmic, ho diem políticament, però no ho duem
en aquesta iniciativa, en aquesta iniciativa el que diem és
equiparar els ingressos als del concert econòmic, que no és el
mateix que tenir el sistema, sinó que els ingressos siguin el
mateix, però no vol dir que tenguem un sistema de concert
econòmic. No, això és el que diu la iniciativa, textualment és
així.

A mi em fa gràcia que em diguin que el concert econòmic
només és de model confederal, però resulta que a Espanya n’hi
ha, és mala d’entendre aquesta explicació, és molt mala
d’entendre. Resulta que el concert econòmic pot funcionar
perfectament en el sistema de les autonomies, perquè
funciona a dues autonomies, perquè aquí es parla d’Euskadi,
però el de Navarra de rositas , aquests sí que ho tenen ben
muntat això!

Jo crec que el sistema del concert econòmic al final és un
sistema molt transparent i molt clar i que va en relació amb
l’esforç fiscal que fa cada territori i això al final s’acaba
compensant, perquè el sistema actual és evident que és opac,
fosc i arbitrari.

Però li vull dir una cosa al portaveu de VOX, perquè, és
clar, ell diu hi ha desigualtats, sí, hi ha desigualtats, però és
que amb un sistema centralista hi ha encara més desigualtats,
perquè, és clar, aquí sembla que si hi ha un sistema centralista
no hi ha desigualtat, no, fals, absolutament fals, perquè quan hi
havia centralisme a Espanya l’únic que servia, l’únic criteri
rector de repartiment de recursos era el que a Mallorca en
deien tenir bo, era l’únic que servia, però realment la
desigualtat era flagrant i perquè es construís un hospital feien
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falta 25 anys de reivindicacions. El repartiment era
absolutament injust, molt més injust que el sistema
autonòmic, a anys llum.

Per tant, el sistema autonòmic, tot i no ser perfecte, tot i
necessitar millores, evidentment fa un repartiment molt més
equitatiu dels recursos públics que un model centralista.

Nosaltres consideram, responent a la portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, evidentment la comissió el que fa és
preparar una feina. La negociació del sistema de finançament
no ha començat, no ha començat, per tant, la comissió podria
ser una manera de preparar la feina negociadora que ha de fer
el Govern. Com es canalitzarà? A través del Govern de les
Illes Balears, no es pot canalitzar d’una altra manera, és molt
simple i molt fàcil.

Per tant..., crec que he contestat un poc les opinions que
ens han fet els diferents grups i ens mantenim en la proposta
que fem tal com ve perquè tanmateix no té sentit canviar-la. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià, llavors, en primer lloc li deman si
accepta la votació per separat. Accepta la votació. Vol que es
voti el punt 4 amb transacció i sense la transacció o sense
transacció directament? Tal com està. Gràcies, Sr. Melià.

Llavors, en conseqüència, acabat el debat passarem a la
votació de la Proposició no de llei RGE núm. 9230/19.

Punt 1. Vots a favor? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Aprovat el punt 1 per unanimitat.

Punt 2.  Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

El Sr. Sebastià no sé què ha votat, no...

(Se sent de fons el Sr. Sagreras i Ballester que diu “no
he votat” i algunes rialles)

(...) la seva companya sí?

LA SRA. PRESIDENTA:

El punt 2?

(Se sent de fons el Sr. Sagreras i Ballester que diu “jo
volia votar abstenció”)

Perdó, perdó...

(Rialles i remor de veus)

Perdó, jo no havia entès això, no havia entès això, perdó...
gràcies, Sra. Secretària, no me n’havia adonat.

Tornem votar el punt 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació del punt 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

10 vots a favor, 1 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara, en últim lloc, al punt 4 tal com està.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.

2) Proposició no de l l e i RGE núm. 10406/19,
presentada conjuntament pel s Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa
a i mpuls dels objectius de desenvolupament sostenible
2030 a l’àmbit municipal.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passem al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 10406/19, presentada conjuntament pels Grups
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Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca, relativa a impuls dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible 2030 a l’àmbit municipal.

Per a la seva defensa intervé en primer lloc el representant
del Grup Parlamentari Socialista Sr. Juli Dalmau, per un temps
màxim de cinc minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Intentaré que em sobrin un parell
de minuts perquè explicar aquesta PNL serà senzill. 

En primer lloc, vull posar en relleu que aquesta PNL la
signam conjuntament MÉS per Mallorca, Unidas Podem i el
Grup Parlamentari Socialista i no fa una altra cosa que posar
damunt la taula una qüestió que conviu amb nosaltres al dia a
dia que són els Objectius de Desenvolupament Sostenible que,
com bé se sap són una resolució, una adopció de l’Assemblea
General de les Nacions Unides del setembre del 2015.

En aquest sentit, el Govern de les Illes Balears durant
l’anterior legislatura ja va avançar en les línies estratègiques
de sostenibilitat econòmica, social i ambiental que proposen
aquests Objectius de Desenvolupament Sostenible emmarcats
a l’Agenda 2030.

Igualment, els Acords de Bellver, s ignats a inici de
legislatura, també permeten una nova oportunitat per avançar
en el compliment de l’Agenda 2030 i, de fet, el novembre de
l’any passat, a finals de l’any passat el Govern de les Illes
Balears en el marc, com bé deia, de l’Agenda 2030 i dels
objectius que marca aquesta agenda va crear un espai de diàleg
i concertació social per continuar avançant en la consecució
d’aquests disset objectius de la mà de patronal, sindicats i
entitats de diferents àmbits de la societat civil.

Ara bé, si bé és cert que aquesta és una iniciativa del
Govern, posteriorment al registre d’aquesta PNL el Consell de
Mallorca també va realitzar una actuació semblant a la del
Govern. Per tant, el motiu que explica aquesta PNL que, com
bé deia, signam MÉS per Menorca i Unides Podem és
impulsar des de l’àmbit municipal i en el marc de les
competències dels nostres ajuntaments també l’impuls dels
objectius marcats dins l’Agenda 2030.

Per tant, l’únic punt que contempla aquesta PNL, insta el
Govern de les Illes Balears a promoure i coordinar,
conjuntament amb els municipis, els disset objectius que
preveu l’Agenda 2030 al marc, com no pot ser d’una altra
manera, de les competències que tenen els ajuntaments a
causa, en primer lloc, atès que són l’administració més
propera a la ciutadania i també amb la possibilitat que tenen de
desenvolupar les polítiques municipals en el marc d’aquests
objectius.

Aquesta és la intenció d’aquesta PNL.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. Seguidament, també per a la
defensa d’aquesta proposició no de llei, intervé per part del
Grup Parlamentari Unidas Podemos la Sra. Martín, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com bé ha explicat el diputat Sr.
Dalmau, és una estratègia i una iniciativa conjunta de MÉS per
Mallorca, el Partit Socialista i Unidas Podem, una iniciativa
presentada en aquesta comunitat autònoma que té una raó de
ser i l’obligació d’actuar per aconseguir un món millor en una
comunitat autònoma que, mal pesi a algun partit polític fins i
tot en representació en aquesta cambra, existeix i existirà
durant molts d’anys.

Què hem de fer? Evidentment per aconseguir un
desenvolupament sostenible i perquè no siguin un paper banyat
tots els documents i els objectius 2030 cal un esforç conjunt
i aquest esforç conjunt des del paradigma de “pensa global i
actual local” correspon també a la coordinació amb els
municipis i els consells insulars.

En aquest sentit, presentam una proposta que és de sentit
comú, però que a vegades consta que a les administracions es
pugui fer feina de manera conjunta per aprofitar els recursos,
aconseguir sinèrgies i aconseguir evidentment que aquests
disset objectius es puguin complir i si pot ser molt abans del
2030.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. També per a la defensa
d’aquesta iniciativa intervé per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Bé, crec que els companys han explicat molt clarament
quina és la intenció d’aquesta proposició no de llei i com a...,
només vull afegir que nosaltres realment creiem
importantíssim que els ens locals siguin part d’aquesta agenda
2030 per al desenvolupament sostenible, perquè sense la
col·laboració de totes les institucions i sobretot d’aquestes
que estan més prop de la ciutadania, que duen les polítiques de
proximitat és molt difícil arribar a aquests objectius. 

Per tant, des de la nostra part trobam molt important la
implicació dels ens locals en el desenvolupament d’aquesta
agenda. 

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Ara passam al torn de
fixació de posicions, té la paraula el representant del Grup
Parlamentari Popular, per un temps màxim de cinc minuts el
Sr. Sagreras.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta, bueno,...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, Grupo Parlamentario Popular primero, perdón, he dit
Sr. Sagreras, no...

(Remor de veus)

No passa res. Sr. Sagreras... Sr. Sagreras té el torn de...

(Remor de veus)

Senyors diputats, ja sé que és un dia llarg avui, mantenim
per favor... no queda gaire, hem de continuar.

(Remor de veus)

Senyors diputats, per favor. Sr. Sagreras, té el torn de
paraula.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Bones tardes, una altra vegada,
companys. Efectivament, el Partit Popular també votarà a
favor de la proposta d’acord d’aquesta proposició no de llei. 

Nosaltres també hi estam d’acord, el Partit Popular està
pel compliment dels objectius; pel que no està el Partit
Popular és per vendre fum. Aqueixa proposició no de llei, si
nosaltres l’entenem bé, precisament és per tenir vinculacions
amb els ajuntaments, amb les entitats locals; entenc jo que
també amb els consells, precisament per fer feina per assolir
aquests objectius. A mi sí que m’agradaria remarcar que a
l’hora de la realitat realment els que més bona feina fan,
precisament per com d’àgils són aquestes administracions, per
properes als ciutadans i per conscienciades, de fet ja són les
administracions locals, moltes vegades molt més que les
institucions o els òrgans de govern supramunicipals.

Vinculats amb aquests objectius podríem parlar per
exemple del Pacte de batles i batlesses pel clima i l’energia a
què els ajuntaments s’hi adhereixen i ataquen precisament
Objectius de Desenvolupament Sostenible, que en aquest cas
tenen a veure amb l’energia. Canvi a leds, eficiència
energètica, punts de recàrrega, sembra d’arbres..., en qualsevol
d’aquests objectius els batles la veritat és que s’arromanguen,
i crec que no es pot tenir res a dir d’ells, però benvingudes
siguin aquestes propostes. Crec que els ens locals són
precisament els que donen llum, i de vegades podria passar
que altres institucions, que són les que haurien de donar

exemple, qualque vegada la veritat és que els ciutadans
exigirien o haurien de..., la veritat és que esperen més del que
fan.

Si es declara l’emergència energètica s’ha de fer feina
efectivament en temes tan importants i tan problemàtics a les
Illes Balears com la depuració, com el sanejament d’aigua, i
no només s’ha d’exigir als ajuntaments, però, en definitiva,
crec que evidentment estarem d’acord tots els grups polítics
que hem de seguir fent feina i hem d’aconseguir assolir
aquests objectius. Per tant nosaltres també hi votarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sagreras. Correspon ara el torn al representant
del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. El nostre posicionament com a grup
parlamentari sobre les actuacions de l’Agenda 2030 està ben
clar; són més que coneguts el nostre compromís, la nostra
acceptació i la nostra reivindicació que es facin polítiques
efectives i plans visuals sobre aquest tema, amb els seus 17
objectius.

No sé si aquesta petició surt a instància de la FELIB, que
ja treballa aquest tema, o de molts de municipis, que s’han
trobat durant anys desemparats, amb uns objectius que se’ls
demanava que s’apliquessin i que no tenien suport institucional
d’entitats, d’administracions que realment aporten també
finançament i normativa perquè es puguin dur a terme. De fet
els nostres grups municipals a altres indrets des de l’any 2008
plantegen accions de coordinació i demanen aquesta
coordinació; l’Ajuntament de Cartagena, amb una moció de
Ciutadans, ja va demanar aquesta adhesió a la xarxa que hi ha
envers aquest tema, però sobretot que es donàs un impuls a les
comunitats autònomes des de les diputacions i des dels
nostres consells insulars perquè hi pugui haver coordinació;
sense coordinació, treball en xarxa i evidentment sinèrgies no
es poden dur a terme objectius d’àmbits tan globals com són
els de l’Agenda 2030 amb els seus 17 objectius.

El que es planteja aquí és de sentit comú, s’hagués pogut
plantejar anys enrere, l’anterior legislatura, evidentment,
perquè no diu res de nou que no sigui manifestar e l
compromís. Per tant, nosaltres donarem suport, com no pot
ser d’una altra manera, tot i la retroalimentació que es du en
aquesta redacció de la proposició no de llei, legítima, també,
però a cada comissió tenim un redactat sobre els Acords de
Bellver, amb el segell publicitari dels Acords de Bellver, que
em sembla legítim, insistesc, però és una redacció  òbvia.
Potser vostès haurien de fer, els grups que donau suport, que
vàreu signar, vàreu fer la foto  de Bellver, podríeu fer ja un
paquet de mesures transversals a diferents temes i crec que
serà molt més àgil, sempre que venguin amb principis obvis i
evidentment crec que..., vull pensar, no sé si quedarà qualque
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grup que no donarà suport a això, que amb la majoria de
consens en aquests objectius.

Però, insistesc, entenc jo que suposarà materialitzar
evidentment un esforç no tan sols financer, sinó de
coordinació amb els municipis, especialment aquells  que
tenen més dificultats financeres i menys recursos humans, que
encara no han estat facilitats, per dur a terme el
desenvolupament i evidentment la comprensió i, diguéssim, el
suport dels veïns i les veïnes, dels ciutadans d’aquests
municipis.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Correspon, ara sí, el torn de
paraula del representant del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta, y disculpas por la confusión
anterior.

Bueno, a nosotros la verdad es que esto de la Agenda, los
objetivos 2030, a parte de los circulitos de colores y..., que,
por cierto, valen una pasta, si uno se lo quiere comprar para
colocar en la solapa, no nos convencen, y no nos convencen
porque, más allá de declaraciones de buenas intenciones, y
cuando detrás uno empieza a profundizar, hay muchas cosas
con las que no se puede estar de acuerdo. Evidentemente, si
uno se queda en el enunciado de los 17 puntos pues parece eso
que dicen las mises al final de los concursos, cuando les piden
qué desean y dicen “la paz en el mundo”; pues sí, es muy
mono.

Pero cuando uno empieza a detallar y a profundizar, allí
hay conceptos como el de la soberanía alimentaria, etc., con
lo que nosotros no estamos ni podemos estar de acuerdo. 

Entonces, lamento romper el consenso buenista de esta
comisión, pero nosotros votaremos en contra de esta
proposición no de ley.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Rodríguez. Correspon ara al representant del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, el Sr.
Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Anunciar el vot favorable
del nostre grup parlamentari, que considera que aquesta
iniciativa al final té com a pretensió bàsica, essencial, apostar
per la sostenibilitat i per la coordinació de les administracions

públiques, dues idees que ens sembla que no podem fer més
que suportar-les.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. I ja per últim té el torn de paraula el
Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hi votarem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. I ja per torn de contradiccions tenen
el torn els grups proposants. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, presidenta. En primer lloc volem agrair el suport
dels diferents grups parlamentaris a aquesta PNL, i únicament
afegir dues qüestions que han comentat tant el portaveu del
Partit Popular com el portaveu de Ciutadans.

En primer lloc responc al Sr. Sagreras, que ha estat batle
i coneix de primera mà com funciona un municipi i, en fi, les
necessitats, mancances que tenen, crec que des del Govern
balear i la Direcció General de Coordinació, que és
l’encarregada de gestionar el compliment i  l’execució dels
objectius 2030, com des de la Direcció General de
Cooperació Local, o municipal, són les dues eines, les dues
potes més importants per poder facilitar aquesta tasca als
ajuntaments, i que -responent també al Sr. Gómez- en la
mesura de les possibilitats del municipis -sabem que hi ha una
diversitat i unes grans diferències entre uns municipis i uns
altres- puguin executar en la mesura de les seves possibilitats
aquests objectius sempre en benefici de l’interès general.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Dalmau. Perdó, també passem el torn de
paraula a la representant del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Agrair en nom del nostre grup el suport que han manifestat
els diferents grups avui horabaixa, i evidentment, referint-me
a la qüestió del pin a la solapa, evidentment no és només
reduir, reciclar i reutilitzar, sinó no consumir aquelles coses
que un o una pensa que no li seran útils, i evidentment jo
entenc que un pin amb els colors de l’arc de Sant Martí a VOX
no li és útil, ells només entenen de pin parental.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Martín. Correspon ara, per últim, el torn a la
representant del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra.
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELLS:

Bé, gràcies pel suport, i evidentment lamentar el
negacionisme de l’extrema dreta d’aquesta cambra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Campomar. Acabat el debat, passam a votar
la Proposició no de llei RGE núm. 10406/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, 1 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 10406/19, relativa a impuls dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible 2030 en l’àmbit municipal.

Agrair a tots els diputats, ja que ha estat un dia llarg crec
que per a tots avui, i no havent-hi més assumptes a tractar,
s’aixeca la sessió.
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