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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si hi ha substitucions
per favor.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, Sra. Presidenta, enlloc de Pilar Costa, Jordi Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Llavors passarem al debat de
l’ordre del dia d’avui, relatiu al debat de les proposicions no
de llei RGE núm. 1949/20, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a l’exigència dels 78 milions d’euros d’IVA
que corresponen a les Illes Balears i RGE núm. 2016/20,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
impagament a les comunitats autònomes de la part que les
correspon de la recaptació de l’Impost sobre el Valor Afegit
de l’últim mes de l’exercici 2017.

D’acord amb l’article 183.7 del Reglament de la cambra,
vull demanar als diferents grups parlamentaris si estarien
d’acord amb fer el debat conjunt d’aquestes dues mocions,
atès que més o menys tracten realment del mateix i després es
faria la votació per separat. Estan d’acord tots els grups
parlamentaris?

Perfecte. Atès aquest article 183.7  del Reglament de la
cambra, farem un debat conjunt de les dues PNL i després
passarem a la votació.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1949/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
exigència dels 78 milions d’euros d’IVA que corresponen
a les Illes Balears.

2) Proposició  no de llei RGE núm. 2016/20,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a impagament a les comunitats autònomes de la part que
les correspon en la recaptació de l’Impost sobre el Valor
Afegit de l’últim mes de l’exercici 2017.

Llavors començarem per la defensa de la primera
proposició no de llei RGE núm. 1949/20, intervendrà en
primer lloc per part del Grup Parlamentari Popular el Sr.
Costa, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el Grup Parlamentari Popular
va presentar una proposició no de llei el mes de gener, en
relació als famosos 78 milions d’euros que ens deu el Govern
del Sr. Sánchez encara a dia d’avui. Bé, ens hem de remuntar
a l’any 2019 per entendre d’on venim, perquè l’any 2019
vàrem prorrogar els pressuposts, vàrem prorrogar els
pressuposts del 2018, i amb uns pressuposts amb pròrrogues
vàrem deixar..., hi havia 177 milions d’euros famosos també
de bestretes a compte del sistema de finançament, dels quals

s’incloïen 78 milions d’euros d’IVA que no s’havien pogut
pagar com a conseqüència del sistema de decalatge de reforma
que es va fer a l’any 2017.

És cert que el Govern del Sr. Sánchez a la Llei de
pressuposts va incloure la possibilitat de solucionar aquesta
problemàtica..., perdó, al projecte de llei de pressuposts que
es va presentar en el Congrés dels Diputats i que es va tramitar
en el Congrés dels Diputats. La Sra. Truyols ens dirà ara
mateix tot d’una, ens dirà que el Govern del Partit Popular va
ser el que va tombar els pressuposts, i jo li vull recordar,
perquè quedi ben clar, que qui va tombar els pressuposts del
Govern del Sr. Sánchez va ser Esquerra Republicana de
Catalunya i no el Partit Popular, amb el qual mai en la vida no
es va negociar absolutament res, ni amb Ciutadans tampoc, jo
crec que podem parlar en aquest sentit. Per tant, era obvi que
el Partit Popular no va votar en contra d’aquells pressuposts i
és obvi també, perquè ho sap tothom, que Esquerra
Republicana va ser qui no va suportar aquells pressuposts, va
decaure aquell projecte de llei i com a conseqüència d’aquell
fet, es varen convocar eleccions generals.

Per altra banda, això sí, des de l’estiu de l’any 2019, els
vàrem recordar en aquest Parlament que el Govern del Sr.
Sánchez devia 177 milions d’euros a les Illes Balears i a la
resta de comunitats autònomes, en total més de 7.000 milions
d’euros. Conseqüència d’aquell fet, i després de la pressió de
molts de mesos i després que la ministra Montero ens digués
que no es podien pagar perquè estàvem en pròrroga
pressupostària i a més amb un govern en funcions, era
impossible  pagar; però, vet aquí que va ser convocar les
eleccions generals, per segona vegada, per cert, i va venir la
llum a la ministra Montero i va aprovar el Decret Llei
13/2019, d’11 d’octubre, amb el qual es varen fer els
pagaments actualitzats, 101 milions d’euros, això sí, la Sra.
Montero curiosament no se’n va recordar de solucionar la
problemàtica dels 78 milions d’euros amb aquell decret llei,
amb aquell Decret Llei 13/2019, no va ser possible solucionar
els 78 milions d’euros, només es varen solucionar la
problemàtica de les bestretes a compte. 

Per tant, jo als governs que suporten ara mateix..., el
Govern de les Illes Balears i el Govern del Sr. Sánchez, els
demanaria per què al Decret Llei 13/2019 no es va solucionar
el pagament dels 78 milions d’euros, si hi havia tanta voluntat
política de solucionar-ho, per què no es va solucionar en
aquell moment? S’hauria pogut fer entenem nosaltres, però
per què no es va fer?

La qüestió és que dia 28 d’octubre en aquesta mateixa
comissió es va debatre una proposició no de lle i del Partit
Popular, en la qual els vam dir, home, convendria reclamar
aquests 78 milions d’euros, ja que en el decret llei aquell no
s’ha solucionat, convendria reclamar-ho. I vull recordar que,
per unanimitat de tota la comissió, per unanimitat, es va
acordar que es reclamessin i amb contundència aquests 78
milions d’euros al Govern de l’Estat.

La resposta va ser la de sempre al Govern de les Illes
Balears, sí, molta contundència a l’hora de reclamar, però, una
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vegada que hem votat, una vegada que hem decidit, una vegada
que s’ha acordat fer força en aquest sentit, no se’n parla mai
més i s’ha acabat la història.

La qüestió va ser arribar al segon Consell de Ministres, a
la ministra Montero se li va preguntar, escolti, d’aquells 2.500
milions d’euros d’IVA...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut.

EL SR. COSTA I COSTA:

..., dels quals 78 són de les Illes Balears, com ho fem això? I
la resposta va ser, no pagarem ni un euro. Aquesta va ser la
resposta.

Per això nosaltres vàrem presentar aquesta proposició no
de llei immediatament, per reclamar al Govern del Sr. Sánchez
aquests 78 milions d’euros d’una vegada.

Però miri, hi ha tres apartats. En el primer, li demanam al
Govern del Sr. Sánchez que transfereixi immediatament
aquests 78 milions d’euros d’una vegada, d’una vegada.

En segon lloc, li demanam al Govern de les Illes Balears
que d’una vegada actuï amb contundència, no acoti el cap
constantment, com ha fet fins ara i , per tant, reclami amb
contundència aquests 78 milions d’euros. I miri, ja ha quedat
un poc antiquada aquesta proposició no de llei, perquè li diem,
escolti, si en el mes de febrer no es transfereixen els fons, a
partir de dia 1 de març del 2020 duguin al Govern del Sr.
Sánchez als tribunals.

Per tant, com que ja som el mes de març, el que votarem
avui és instar el Govern de les Illes Balears perquè dugui el
Govern del Sr. Sánchez als tribunals per reclamar aquests 78
milions d’euros.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, per favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, ja acab. Resulta decebedor que cada vegada que es du a
debat, s’ha debatut moltes vegades, aquesta qüestió en aquesta
cambra, ja sigui en comissió, o en el ple, tots estiguem
d’acord en reclamar-ho, però el dia següent el Govern de les
Illes Balears faci cas omís de la instrucció que li ve del
Parlament i no tenguem constància, si el Partit Socialista té
constància d’alguna actuació, ens ho podria explicar, no tenim
constància en aquesta cambra que es faci cap actuació  en
aquest sentit...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi per favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

..., això sí, anirem als tribunals, esgotarem la via política.
Això...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa per favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

... jo entenc que és entretenir. Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. És el torn ara per defensar la seva
proposició no de llei RGE núm. 2016/20, del Grup
Parlamentari Ciutadans, li correspon el torn al Sr. Juan Manuel
Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. La meva intervenció sobre la
proposició no de llei que nosaltres duim avui aquí, que la
vàrem registrar dos dies després d’una semblant que va
registrar el Partit Popular, aprofitaré el torn per manifestar
dues coses. Una, que, atès que es presenta a aquestes alçades
del que hi ha, ja presenta una mesura molt més endavant, que
seria judicial, nosaltres, per tant, suportarem la proposició no
de llei, tal com està presentada i no farem cap esmena. Per
tant, entenem que la nostra és complementària, però que té un
escaló manco.

El Sr. Costa ha fet un historicisme d’una situació
esdevinguda des de l’any passat i ha esmentat uns fets, jo
record que en el plenari del Parlament hi va haver una
proposició no de llei que es va dur i la majoria del Parlament
va instar el Govern que fos contundent en exigir aquests
doblers. Però és que, a més a més, es va llevar la via judicial
fins que s’esgotés tota la política. Som el mes de març, aquí
ja no hi ha cap negociació, aquí hi ha comunitats autònomes
socialistes que van als jutjats i que en el Consell de Política
Fiscal l’altre dia varen dir que anirien als jutjats, tres
comunitats socialistes ho varen dir. Per tant, entenc que
donarem suport a l’exigència que anem a via judicial, perquè
això ha estat, no un menyspreu, això ha estat una falta de
respecte no als ciutadans de les Illes Balears, el que ha fet el
Govern del Sr. Sánchez i la seva ministra, que ha estat
consellera d’Hisenda i va ser la primera que va exigir quan era
consellera d’Hisenda el pagament d’aquest deute del mes de
l’IVA, sinó que, a més a més, el gir que ens ha donat un
ministeri que té informes des del primer moment, estigui en
funcions o no, de la possibilitat de cercar fórmules o no,
primer ens diu, primer ens diu, abans d’unes eleccions, que es
compromet a cercar-ho. Després ens diu que si donam suport
al Govern de Sánchez, perquè es pugui constituir, serà
immediat. I després ens diu que no pot ser. I la darrera oferta
que fa és a totes les comunitats autònomes dir-los que les
compensarà i que permetrà més sostre  de dèficit i
d’endeutament.
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És a dir, sabent el context de desacceleració econòmica,
de situació de menys ingressos que tendrem les comunitats
autònomes i el mateix Govern central que apuja imposts ens
diu que ens podem endeutar, és d’una irresponsabilitat i d’un
perill que, evidentment, entenc jo, que el nostre Parlament de
les Illes Balears i el nostre govern no poden acceptar.

Per tant, entenem que aquesta comissió donarà suport a la
contundència d’exigir el pagament immediat. Entenem, i
nosaltres no hem modificat la nostra proposició no de llei,
però en durem una altra que digui clarament que no acceptam
o no ha d’acceptar aquesta comunitat autònoma un bescanvi de
dèficit, d’augmentar el sostre de dèficit o permetre
l’endeutament sota la fórmula ficada tal vegada amb
l’argument que els ajuntaments pateixen, per tant, ara les
comunitats autònomes necessiten una millor flexibilitat. Però
el que ha fet aquest govern és pressupostar el 2019 i el 2020
els 78 milions d’euros que li acaben de dir que no rebrà. És a
dir, la nostra consellera ara mateix té pendents 78 milions
d’euros respecte dels quals li han dit clarament que en no
podrà disposar. I això és el perill que tenim.

Per tant, crec que no ens podem fiar de la paraula del
ministeri, no és que no ens puguem fiar de la ministra, sinó de
l’itinerari que ha seguit aquí per donar respostes als governs
de les comunitats autònomes.

I quan el Partit Socialista ens diu que hem de pensar en els
interessos de la nostra comunitat autònoma, és clar que hi
pensam, en els de la nostra comunitat autònoma i en els de la
resta de comunitats autònomes que es troben en la mateixa
situació fins a 2.500 milions d’euros. Per tant, entenem que
aquesta comissió donarà suport a aquestes mesures, jo crec
que la nostra consellera d’Hisenda, la Sra. Rosario, no pot
esperar més ja, i aquest govern ha de prendre la decisió d’anar
directament a la via judicial. En el Consell de Política Fiscal
ni tan sols era a l’ordre del dia, ni tan sols era a l’ordre del dia,
es va debatre, però no era ni a l’ordre del dia.

Per tant, el nostre  punt que diu “que es reuneixi
immediatament” el mantenim, perquè entenem que s’ha de
reunir de bell nou i tornar parlar sobre aquest tema.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Ara en torn de fixació de
posicions passarem el torn als diferents grups parlamentaris.
En primer lloc, té la paraula la representant del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. És evident que els 78 milions de
l’IVA que queden de l’exercici 2017 han de venir a aquestes
illes. Jo em remetré al que he defensat en diverses ocasions
en el ple d’aquest parlament i està recollit en el Diari de
Sessions i no tornaré a fer les mateixes exposicions que en
aquells dies.

Evidentment, és necessari que es convoqui el Consell de
Política Fiscal i Financera per coordinar la hisenda estatal i
coincidim amb les reclamacions presentades a la proposta del
Grup Ciutadans. Nosaltres pensam que la via negociadora no
està esgotada, encara que la paciència sí que s’està acabant i
s’està esgotant, i no renunciam en cap cas a la via judicial,
però sí que pensam que li hem de donar l’encomana a la
consellera d’Hisenda, perquè faci les gestions oportunes
tenint en compte que el compte enrere ja arriba al seu final i
que no podem esperar gaire més. 

En aquest sentit, donaríem suport als  punts 1 i 2 de la
proposta del Partit Popular, tenint en compte això, que
nosaltres en cap cas renunciam a aquests doblers, a l’inrevés,
demanam contundència, tenim confiança en la consellera, però
evidentment el temps passa i la via judicial cada vegada la
tenim més a prop.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Correspon ara el torn del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment ja hem discutit
aquest tema en el ple, en aquesta comissió, per tant, des de
MÉS per Mallorca evidentment votarem a favor dels dos
primers punts de les dues proposicions no de llei perquè
consideram que el tercer punt de les dues, de cadascuna
d’elles està ja, diguem, que no tenen sentit.

Dit això, jo crec que..., no queda més fer avui també el que
hem fet a altres..., és  recordar i jo diria al Sr. Costa que
precisament l’origen del problema és el Partit Popular, és el
Partit Popular que va fer un canvi legislatiu sense consensuar
amb les comunitats autònomes i que precisament va deixar
legal que aquesta comunitat autònoma no cobràs aquests 78
milions d’euros. Això és la qüestió principal, l’origen del
problema és el canvi normatiu que va fer el Partit Popular. Per
tant, crec que és una mostra de cinisme, una falta de lleialtat
institucional que en els antecedents ni tan sols tenguin,
diguem, l’honestedat de posar en primer lloc que aquest canvi
normatiu el va produir en el 2007 el seu partit. Crec que amb
això demostraria una mica quina és la sinceritat i l’honestedat
en aquest sentit i que no fa un ús partidista d’aquesta qüestió.

I dit això, nosaltres és evident que tant sigui el PP com
sigui el Partit Socialista que sigui en el Govern estatal,
consideram que s’han de reclamar aquests 78 milions d’euros,
evidentment, perquè consideram que no s’ha de permetre o no
s’hauria de tornar a permetre que l’Estat fes canvis legislatius
que perjudiquin les comunitats autònomes sense consensuar-
los amb les mateixes comunitats autònomes, com ha passat en
aquest cas. 

Per tant, per la nostra part, com he dit, donarem suport als
dos primers punts de la proposició  no de llei del Partit
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Popular i als dos primers punts de la proposició no de llei de
Ciudadanos per aquests motius que he donat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. És el torn ara de fixació
de paraula del representant del Grup Parlamentari El P i
Proposta per les Illes, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el nostre grup parlamentari
suportarà les dues iniciatives, en definitiva, el que pretenen és
reclamar el que de justícia li pertoca a les Illes Balears, per
tant, no podem tenir cap dubte a donar-les suport. 

És evident que aquests 78 milions d’euros han de ser
ingressats a les arques de la comunitat autònoma i a ningú no
se li escapa que aquesta situació es crea, o almanco és la
nostra opinió, perquè el sistema de finançament no està ben
acabat i no funciona d’una manera automàtica i amb la
transparència que hauria de ser desitjable. 

Aquí el sistema de finançament de les comunitats
autònomes que no són de règim foral estan subjectes a la
discrecionalitat de l’Estat i l’excusa que necessitava aprovar
els pressuposts i això és una prova fefaent. Els recursos han
d’arribar a les comunitats autònomes independentment de les
circumstàncies polítiques que es puguin produir a la
conjuntura estatal, és que no pot ser d’una altra manera.

Per tant, aquesta situació per a nosaltres demostra d’una
manera palesa, d’una manera claríssima que el sistema de
finançament necessita una reforma perquè ha de funcionar
amb garantia de suficiència financera per a les comunitats
autònomes les quals no poden estar subjectes a aquesta
espècie de decisió, de circumstància, de condicionaments per
part de l’Estat i per part d’una conjuntura política determinada
i per part d’una aprovació d’uns pressupostos estatals, etc.
Sempre les comunitats autònomes han de rebre els seus
recursos, independentment de tots aquests imponderables.

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa i
continuam reclamant, evidentment, un canvi en el sistema de
finançament, un nou sistema de finançament just per a les Illes
Balears, fonamentat en el principi d’ordinalitat i, si és
possible, com és públic i notori, el que proposa El Pi és que
avancem cap a un concert econòmic. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. No he dit abans que no hi havia
cap representant del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.
Correspon ara el torn de paraula al Grup Parlamentari Mixt, el
Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en representació del
meu grup polític donarem suport a tots els punts de les dues
proposicions no de llei en coherència amb el que hem
defensat en aquesta matèria, i la veritat és que crec que no cal
reiterar els arguments, a banda molt ben exposats per part dels
proposants de cadascuna d’aquestes proposicions. 

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Finalment, en torn de fixació
de posicions correspon el torn a la representant del Grup
Parlamentari Socialista, la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí, bones tardes a tothom, moltes gràcies, Sra. Presidenta.
Bé, com han anunciat e ls que m’han antecedit en les
intervencions, crec que ja n’hem parlat molt d’aquests 78
milions d’euros i dels 177. I vull tornar repetir el que sempre
he dit, i és clar que els ho diré, Sr. Costa, Sr. Gómez, és clar
que seguim amb el mateix discurs des del Grup Parlamentari
Socialista, no renunciam a cap euro que correspongui a
aquesta comunitat autònoma, però també em sembla molt de
cinisme, ja ho he repetit un parell de vegades, que vostès
conjuntament, Ciutadans i PP, varen votar en contra de la
flexibilització del dèficit del 0,1 al 0,3, això suposava 65
milions d’euros. I ara és veritat que reclamam els 78 que ens
corresponen com a comunitat autònoma. 

El Sr. Gómez ha parlat de la millora de la flexibilitat amb
l’arribada d’aquests 78 milions d’euros i curiosament
parlàvem de flexibilitat i flexibilització també d’aquest límit
de dèficit, queden 65 milions d’euros. Després..., no ho sé, jo
seguesc enrocada en el mateix perquè és en el que creiem. 

L’altre dia el Sr. Costa parlava que quan es generen
ingressos i que des de l’any 2008 fins a l’any..., bé, fins quasi
ara acabar la legislatura, hi havia hagut una pujada considerable
d’ingressos i que es podien fer tres coses: baixar imposts,
sanejar comptes i generar despesa; però és que crec que,
prèviament, el que hem fet en aquesta comunitat autònoma els
partits d’esquerres és tot el contrari, vull dir, tal vegada hem
de sembrar en època de bonança impositiva i tal vegada el que
no hem de fer és baixar els imposts de forma discriminada.
Seguesc dient, jo som una defensora, que vostès també tal
vegada, però no ho han aplicat, de la progressivitat que marca
la Constitució Espanyola, i crec que és cap aquesta línia on
hem d’anar.

Avui matí ens parlava en el ple el Sr. Costa d’aquesta
pujada impositiva del Sr. Sánchez, bé, vostè llegeix el que vol,
perquè li record que és veritat que dins l’impost de societats
s’ha demanat un increment del tipus, del tipus..., que en realitat
és una baixada del tipus nominal, però és un increment del
tipus efectiu per a les grans corporacions. Què passa? Tots
sabem que les grans corporacions tenen un tipus efectiu que
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està per sota del 10% quan el tipus nominal és un 25%. Bé, a
mi em sembla perfecte que les grans corporacions acabin
tributant més, sobretot tenint en compte que és un impost
proporcional, però el que vostè no ha dit és que, per exemple,
per a les petites i mitjanes empreses passarà el tipus nominal
del 25 al 23%, que això és l’anunci que ha fet el Sr. Sánchez. 

Per tant, ja està bé de llegir el que un vol, i jo crec que hem
de fer la lectura adequada. La política d’esquerres aposta per
una política tributària justa, equitativa i aquest equip de Govern
de la comunitat autònoma no renunciarà a ni un sol euro del
que ens correspon. Jo li deman, varen arribar els 99 milions
d’euros? Perquè també tot es venia a baix; no, no havien
d’arribar ni els  99 ni e ls 78, varen arribar els 99 milions
d’euros? Sí. S’ha convocat el Consell de Política Fiscal i
Financera tot d’una que la ministra Montero ha pogut
convocar-lo? Sí, també. Això són fets, això són fets, ni són
elucubracions ni són opinions, són fets.

Que encara no han arribat els 78 milions d’euros? Doncs,
donem un cert marge i per la via del diàleg si encara hem de
seguir reclamant, exigint i més. I fins i tot, el dia que sigui...,
que un digui, mira, ara ja hem arribat a un punt que hem d’anar
per via judicial, doncs, ja ho reclamarem, però crec, crec, que
es fan les coses com pertoca, i això és la política fiscal
d’esquerres que...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible  i  rialles de la
intervinent)

... que..., bé, és el que pensam...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... perdoni?, senyor...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, senyors diputats.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Bé, ja. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Truyols. Ja en torn de contradiccions passam
la paraula als diferents grups proposants per un temps de cinc
minuts. En primer lloc, passarem el torn de paraula al Sr.
Costa, sobre la Proposició no de llei RGE núm. 1949/20.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, des del punt de vista d’aquest
grup parlamentari no enviar els 78 milions d’euros a les Illes
Balears i 2.600 milions d’euros que corresponen a les
comunitats autònomes suposa per part del Sr. Sánchez una
falta profunda de lleialtat institucional amb les comunitats
autònomes i un atemptat, des del nostre punt de vista, a
l’autonomia financera de les mateixes comunitats autònomes

perquè, com farem creure als ciutadans de les Illes Balears i
de la resta de comunitats autònomes que un 50% de l’IVA és
autonòmic, si resulta que els 78 milions d’euros que han pagat
els ciutadans de les Illes Balears no arriben a les arques de la
comunitat autònoma? I ho ha dit clarament la Sra. Montero, no
ens els enviaran. 

No sé quan pensen vostès que s’esgota la via política? Li
pregunt, Sra. Truyols, quan pensa vostè que s’esgota la via
política? Perquè els ho han dit clarament, el que passa és que
vostès no s’acaben de creure, els han dit: no els enviarem. Jo
no sé com..., no, no, és un no rotund i claríssim. Per tant, no
sé quant volen vostès esperar, quin temps volen esperar, un
any, dos, tres, dos mesos? No ho sabem.

Vostès, entenem des del Partit Popular, que proposen: no,
hem d’esgotar la via política com a una fórmula d’eludir les
seves responsabilitats i de..., bé, aquests del Partit Popular i
altres grups parlamentaris es queixen, igual seria millor que,
efectivament, bé, que no en parlem massa del tema, bah!, això
ja es taparà, no ens enviaran ni un euro -que és el que han fet-
i, bé, ja es deixarà de parlar del tema. És la impressió un poc
que tenim.

I ja això de, bé, no ens han donat 78 milions d’euros, però
ens deixen endeutar més dèficit i, a més els (...) farà els ulls
grossos la Sra. Montero. Home, per l’amor de Déu!, és una
cosa realment terrible, o sigui, intercanviar recursos que són
IVA, que són participacions impunitives, per tant, són
ingressos de la comunitat autònoma de les Illes Balears i, per
tant dels ciutadans de les Illes Balears a canvi de deute..., i diu,
no, però ens deixaran endeutar més. Home, per l’amor de
Déu!, realment jo em qued estupefacte quan sent aquesta
reflexió. Jo no vull endeutament, jo vull els 78 milions
d’euros que són dels ciutadans de les Illes Balears.

Per altra banda, estic totalment d’acord amb la reflexió que
ha fet el Sr. Melià, totalment d’acord. Escolti!, aquí ens ho
hem de fer mirar, perquè si 78 milions d’euros d’IVA no
arriben a les Illes Balears és perquè el sistema de bestretes a
compte del sistema de finançament que tenim actualment és
un autèntic desastre, i s’ha de reformar de forma urgent,
perquè hauria de ser automàtic. És que no hauria de dir-nos la
ministra Montero si us els enviï o si no us els enviï. Els
ciutadans de les Illes Balears tendran la impressió que el
sistema de finançament no és un impost el que ens han cedit,
no, no, el que ens han cedit són transferències, és més, si vol
la Sra. Montero ens fa la transferència i si no, no. Realment
terrible. No podem continuar amb aquesta situació en què
s’ha..., no, es posarà en els pressuposts, per tant, ja s’ha de fer
un decret llei.

Per altra banda, Sra. Truyols, no m’ha contestat vostè a la
pregunta que jo li he fet, jo li he fet, com és possible que la
Sra. Montero en el Decret Llei 13/2019 arreglàs els 100
milions d’euros, i ho ha dit vostè molt bé, i no arreglàs els 78
milions d’euros? O és que no es podia en aquell moment
arreglar els 78 milions d’euros? Home, és clar que es podia!,
el que passa és que la Sra. Montero ens va vendre una moto,
ens va dir, bé, això dels 78 milions d’euros ja ho arreglarem
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l’any que ve, o sigui el 2020, i nosaltres vàrem dir..., nosaltres
innocents, vàrem dir, ah!, bé, idò vinga, ja ho arreglarem el
2020. I ara resulta que quan ha estat el moment d’arreglar-se,
això sí, el Sr. Sánchez ja dorm a La Moncloa, d’acord?, home,
ha estat el moment d’arreglar-ho, no, ara no arreglam res i ens
diu que ni un euro. Home, per l’amor de Déu!, jo realment és
una cosa que és incomprensible. 

Per tant, en resum, no entenem des del Partit Popular com
és possible que a dia d’avui no estimin convenient els grups
parlamentaris que donen suport al Govern de les Illes Balears
d’anar ja a la via judicial, però si el Sr. Page...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut.

EL SR. COSTA I COSTA:

... a Castella-La Manxa ha dit que sí i el Sr. Lambán a Aragó ha
dit cap als tribunals i s’ha acabat, que això no pot anar de cap
manera. El senyor d’Extremadura també diu que això no pot
ser. I com és que la Sra. Armengol a les Illes Balears no
decideix el mateix? Per descomptat els governs del Partit
Popular ja fa temps que han interposat el recurs corresponent
davant dels tribunals.

Per tant, no entenem, Sra. Truyols i Sra. Campomar i Sra.
Martín, no entenem com el Govern de les Illes Balears no...,
se’ls menjarà el Sr. Sánchez? Els dirà alguna cosa? Els dirà
que, que..., no ho sé, què ens farà el Sr. Sánchez més del que
ens fa ja? Per tant, anem als tribunals ja, interposem el
corresponent recurs, votin a favor del punt 3 de la proposició
no de llei que planteja el Partit Popular, duguem el Govern de
l’Estat als tribunals. No crec que ens mengin a partir d’això,
vaja, dic jo.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Ara en torn de fixació..., ai, sí, per
contradiccions és el torn ara del representant del Grup
Parlamentari Ciudadanos per la seva Proposició no de llei
RGE núm. 2016/20, el Sr. Juan Manuel Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Vull agrair el suport a la PNL
manifestat aquí pels grups. Però sobretot vull agrair , o vull
valorar les reflexions que s’han fet, s’ha fet palès donar record
al que es va aprovar en el Ple del Parlament, de ser
contundents. Però és que som al mes de març, no som
contundents, donam el marge al Partit Socialista, que dóna
suport lògicament al Govern d’Espanya, a aquesta pressió que
quedi indefinida. O sigui, jo no sé..., tal vegada a la reunió del
Consell de Política Social, directament li diran si avui mateix
no ens dius que ens paguen els 78 milions d’euros, anam als
jutjats demà. 

Si el Partit Socialista és capaç, la nostra consellera de dir
això a la propera reunió del Consell de Política Fiscal,
nosaltres esperarem, farem una moratòria..., faríem una
moratòria, però és que no ens fiam, és que no ens podem fiar.
78 milions d’euros es varen pressupostar l’any passat, la
nostra comunitat autònoma va haver de fer bloquejos i ajusts
pressupostaris. És que no només ens en podem fiar, és que ens
acaba de dir que no ens ho pagaran. Ens ho ha de dir i està
estudiant la via de, a través del pla permetre més dèficit.

És un xantatge que no podem admetre, escolti, nosaltres ja
mirarem de barallar el que hem de fer amb els nostres
comptes, tenim un Parlament que ens fiscalitzarà els comptes
i una Sindicatura de Comptes. Això és el que ha de dir el
nostre Govern de les Illes Balears, escolti, no em digui si he
de fer més dèficit o no, vostè pagui’ns el que ens deu i
nosaltres ja ens enfrontarem als grups de l’oposició si
necessit fer més dèficit pel compte de la meva comunitat
autònoma. Però és que hi ha hagut tres comunitats autònomes
governades pel Partit Socialista amb el suport, que han dit no,
anem a la via judicial, perquè han decidit exactament el mateix
que nosaltres encara plantejam aquí, exactament el mateix. No
és que el president, m’imagin, de la comunitat d’Aragó no se’n
fiï del Sr. Sánchez, és que la ministra ha dit que no ens ho
donarà. El meu parlament ha dit que exigia el pagament dels 78
milions, el Parlament no ha cercat, no hem debatut una altra
fórmula, no hem debatut la compensació, hem dit que volem
els 78 milions i la ministra ha dit que no els donarà, perquè no
els pot donar, els compensarà cercant altres fórmules, no.

Per tant, no hem de demorar, hem d’anar a la via judicial i
em sap molt de greu, el nostre partit no és de judicialitzar cap
via de la vida política i una negociació purament
pressupostària no ho és. I el nostre partit polític hem donat
suport a la necessària modificació  del finançament de la
comunitat, tots  hi estam d’acord, però són dues coses
diferents.

Per tant, agraesc els suports que es donen, però també
entenc perfectament i per això nosaltres, Ciutadans, donam
suport tal com està redactada la proposició no de llei, tant de
bo en aquell moment no donar una finestra més d’oportunitat,
l’haguéssim ficat, perquè ara mateix tal volta s’haurien de
plantejar, ens hauríem de plantejar tots els grups polítics, per
què dos grups parlamentaris duen també la mateixa mesura.

Jo crec que els partits que donen suport al Govern, el que
han d’estar és devora la consellera, perquè directament en el
proper Consell de Govern es plantegin anar directament, dugui
un informe jurídic, per anar directament als jutjats i tenguem
en aquest incorporats els nostres ingressos a 78 milions
d’euros i que permetin fer el pagament de les coses que encara
estan pendents i que molts d’aquests grups parlamentaris duem
com a iniciatives a través de proposicions no de llei.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Llavors acabat el debat, passam
a la votació de les diferents proposicions no de llei. Deman
als diferents portaveus, en aquests moments al Sr. Costa, si
accepta la votació per separat dels punts.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí Sra. Presidenta, votació separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Sr. Gómez, accepta vostè la votació per
separat dels seus punts?

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí, presidenta, com sempre ho fem. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Llavors, passam a votar en
primer lloc la Proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Popular RGE núm. 1949/20, relativa a
l’exigència dels 78 milions d’euros d’IVA que corresponen a
les Illes Balears.

En primer lloc votarem el punt 1.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

El següent, a continuació votarem el punt número 2.

Vots a favor? Per unanimitat també, 12 vots a favor.

Passem ara a votar el punt número 3 d’aquesta proposició
no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 6 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hem de tornar repetir aquesta votació. Passem a votar el
punt número 3 de la proposició no de llei RGE núm. 1949/20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 6 en contra, 1 abstenció.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó, Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

D’acord amb no sé quin article del Reglament, demano
explicació de vot, ja que he canviat el sentit del vot respecte
del que havia manifestat. Simplement m’he abstingut perquè
em semblava absurd mantenir l’empat i que això arribés al ple,
quan els grups que han votat a favor tenen més vots que els que
han votat en contra i, per tant, em sembla que no val la pena
esperar-se el ple per veure el resultat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells.

(Remor de veus)

Llavors acabem. S’aproven els punts número 1 i 2 de la
Proposició no de llei RGE núm. 1949/20, queden aprovats. I
el punt número 3 queda rebutjat per 6 vots en contra, 5 a favor
i 1 abstenció.

Passem ara a al votació de la proposició no de llei RGE
núm. 2016/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a impagament a les comunitats autònomes de la part
que les correspon de la recaptació de l’Impost sobre el Valor
Afegit de l’últim mes de l’exercici 2017.

Passem en primer lloc a votar el punt número 1.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Unanimitat. Passem ara a la votació del punt número 2.

Vots a favor?
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També per unanimitat.

Per últim passarem a la votació del punt número 3.

Vots a favor?

Sr. Melià?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 6 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tornarem votar aquest punt número 3.

Punt número 3. Vots a favor. 

Un moment, un minut. Donem un minut.

...a la votació una altra vegada del punt número 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 6 en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Llavors en aquesta proposició no de llei RGE núm.
2016/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciutadans, queden
aprovats els punts número 1, número 2 per unanimitat i queda
rebutjat el punt número 3 per 5 vots en contra, 6 a favor i 1
abstenció.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó Sra. Presidenta, perdó, torn demanar l’explicació de
vot, simplement per si no ha quedat clar. És a dir, els grups que
han votat en contra sumen 30 diputats a l’hemicicle, per tant,
tenen la majoria absoluta, a mi em sembla que no és correcte
abusar de la representativitat estimativa que tenim en aquesta
comissió, per alterar el que seria el resultat natural d’aquesta
votació. És per això que faig el sacrifici, per dir-ho així, de no
votar el que penso, però per no alterar la voluntat d’aquest
Parlament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies Sr. Castells. Llavors una vegada acabada la
votació, i no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió.
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