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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Pilar Carbonero substitueix Pilar Costa.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Sí?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Bon dia, Patrícia Font substitueix Josep Castells.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Gràcies. Com sempre agraïm al personal del
Parlament que faci possible aquesta sessió  de la Comissió
d’Hisenda, i demanam als diputats que es connecten a través de
videoconferència que es mantenguin en pantalla, sobretot a
l’hora d’emetre el seu vot.

Abans de passar al debat de l’ordre del dia d’avui els
inform que, atesa la participació d’alguns diputats i diputades
per videoconferència, la votació de les proposicions no de llei
serà pública per crida. Per tant, d’acord amb l’article 97 del
Reglament el secretari anomenarà els diputats i les diputades,
que respondran sí, no o abstenció. La crida es realitzarà per
ordre alfabètic.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu al
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 4261/20 i RGE
núm. 8466/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4261/20,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a auditoria a
l’Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les
Illes Balears per part de la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears.

Començam amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 4261/20, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
l’auditoria a l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la
corrupció de les Illes Balears per part de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears. 

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Pilar Carbonero, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, president, bon dia a tothom. Avui debatem
la iniciativa referida a l’auditoria a l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la corrupció de les Illes Balears per part de la
Sindicatura de Comptes.

Des dels partits que signam aquesta proposició consideram
que la corrupció és un problema molt greu, que s’ha d’abordar
amb contundència, i que una democràcia forta i sana exigeix
institucions netes. La corrupció suposa un perjudici greu per
a l’economia i per a la societat en el seu conjunt, frena el
desenvolupament econòmic, fa solcs a la democràcia, posa en
perill la justícia social i el dret i l’estat de dret, compromet la
bona governança, la correcta gestió dels fons públics i  la
competitivitat dels mercats; mina també, com no pot ser d’una
altra manera, la confiança dels ciutadans en les institucions i
els processos democràtics.

La corrupció s’ha de prevenir i combatre en totes les seves
formes. Per açò, el nostre suport a l’Oficina de prevenció de
la corrupció. La Unió Europea fa èmfasi també en la
necessitat d’adoptar mecanismes de denúncia adequats i per
obrir canals també oficials per comunicar allò que es percep
com una irregularitat. 

Per aquests motius creim que s’han de posar tots els
mitjans per prevenir aquestes infraccions a la llei que lesionen
l’interès públic, i s’han de crear organismes tant de prevenció
com de lluita contra la corrupció, com han fet molts de països
del món i com han fet aquí a les Illes Balears creant l’Oficina
de Prevenció i Lluita contra la corrupció. Una vegada posada
en marxa aquesta oficina s’han d’estructurar els mecanismes
perquè sigui un òrgan més dependent de la comunitat
autònoma; ara ens pertoca, per tant, especificar alguns
aspectes.

Volem comentar que aquest debat va tenir lloc en aquesta
mateixa comissió el passat 3 de març, en la qual es va
presentar una proposició no de llei amb la qual no compartíem
ni l’exposició de motius ni la proposta d’acord, ni tampoc no
vam compartir en la seva globalitat l’esmena que va presentar
el Partit Popular pels motius que comentam avui aquí. Així,
l’article 61 del Reglament de funcionament i règim interior de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la corrupció, referit al
control financer de l’Oficina, diu que els actes de gestió
economicofinancers i pressupostaris queden sotmesos al
control de la Intervenció General, cosa que ja s’està fent en
aquests moments; de fet ja s’ha auditat i vostès poden
consultar aquest document. La Intervenció General ja ho ha
fet; ara hem de completar el compliment de les disposicions
amb l’informe de la Sindicatura de Comptes. Proposam en
aquest sentit que s’auditi com qualsevol òrgan de la CAIB; per
tant proposam l’únic punt d’aquesta proposició no de llei, que
és que el Parlament de les Illes Balears insti la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears a dur a terme una auditoria de
compliment de legalitat anual de l’Oficina de Prevenció i
Lluita contra la corrupció en un informe específic, i a
informar del seu resultat. Moltes gràcies.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202004261
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Carbonero. Igualment per a la defensa
d’aquesta proposició no de llei, per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Antònia Martín, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President, bon dia diputats i diputades de totes
les Illes. Efectivament, la corrupció és un problema que ha
estat endèmic en el nostre país i tenim casos absolutament
destacats a la nostra comunitat autònoma.

Per part de Podem, la passada legislatura la creació de
l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la corrupció de les Illes
Balears va ser un dels principals objectius que vàrem poder
aconseguir amb el suport i l’ajuda de les forces del pacte. Ens
pareix una oficina, una eina indispensable, absolutament
imprescindible, que també ha de garantir la democràcia a les
nostres illes, perquè on hi ha corrupció no hi ha democràcia
de cap qualitat.

La diputada que m’ha precedit ha exposat bastant bé la
iniciativa que avui presentam. Efectivament, nosaltres volem
que el Parlament insti la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears a fer aquesta auditoria de compliment de legalitat
anual d’aquesta oficina amb un informe específic, i a
informar-nos del seu resultat. Volem la màxima transparència
i garantia de funcionament de totes les administracions, de
totes les institucions, de tots els ens, i efectivament també
d’aquesta oficina, de la qual volem destacar la seva bona feina.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Martín. També per a la defensa
d’aquesta iniciativa, per part del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Ho faré d’aquí perquè, molt breument, crec que
ja les companyes que han explicat abans la iniciativa crec que
ja han explicat molt bé i han justificat quins són els motius
d’aquesta proposició no de llei. I des de MÉS per Mallorca res
més a afegir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Torn ara de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Antoni Costa, per un temps de cinc minuts.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies. Bé, jo crec que tots compartim aquí l’esperit
d’aquesta PNL, ja li anunciï que nosaltres hi votarem a favor,
no tenim cap problema en què sigui així. Fins i tot no
compartim del tot l’exposició de motius, que va ser la raó que
els vaig justificar a vostès el passat 3 de març de 2020
votessin en contra de la PNL esmenada pel Partit Popular, que
vostès van dir: no ens agrada l’exposició de motius; molt bé,
idò hi varen votar en contra. Bé, idò nosaltres no, nosaltres no
ho farem, nosaltres votarem a favor d’aquesta PNL, perquè
fins i tot, no compartint l’exposició  de motius, o tota
l’exposició de motius, nosaltres passem al que toca, crec
almenys i, per tant, hi votarem a favor.

No obstant, sí que els he de dir una sèrie de coses, vostès
diuen que l’Oficina Anticorrupció és meravellosa, això és una
autèntica meravella perquè realment fa un treball molt eficaç
en la lluita contra la corrupció, nosaltres discrepam d’això. Jo
crec que tota la ciutadania de les Illes Balears contempla que
l’Oficina Anticorrupció no serveix per a res, vull dir-ho així de
clar; les competències estan en mans de la Fiscalia, la
Sindicatura de Comptes i la Intervenció General de la
comunitat autònoma, que són els ens que fan la fiscalització
dels comptes públics, i si detecten qualsevol tipus de
problema, doncs duen la gent als tribunals i s’ha acabat, sense
cap tipus de problema. En conseqüència, no sabem per què
serveix l’Oficina Anticorrupció i l’evidència empírica crec
que ens acompanya, perquè algú ha vist que fes alguna cosa de
profit aquesta oficina? I ens costa més d’1 milió d’euros cada
any, jo no ho he vist.

En conseqüència, no compartim l’esperit, sí que
compartim la lluita contra la corrupció, com no pot ser d’altra
forma, faltaria més, és clar que sí! Combatre al màxim, però
no amb una oficina que no serveix per a res, en el nostre
entendre almenys.

Per altra banda, els vull llegir exactament l’esmena que va
presentar el Partit Popular i ja em diran vostès quina
diferència hi ha entre l’esmena del Partit Popular i la PNL que
presenten vostès. Nosaltres vam presentar: “el Parlament de
les Illes Balears, d’acord amb allò disposat en l’article 10.2 de
la Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la Sindicatura de Comptes, -
que és exactament la mateixa que fan servir vostès-, insta la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears a elaborar un
informe general de fiscalització, referit a l’Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció, en els termes de
l’artic le  12 de l’esmentada llei de la Sindicatura”. Vostès
demanen exactament el mateix, exactament el mateix, però
aquella vegada vostès hi van votar en contra i avui nosaltres hi
votarem a favor, sense cap tipus de problema. Això és el que
farem, sortiran vostès i diran: hem estat nosaltres els que hem
instat la Sindicatura a fer l’informe de l’Oficina; perfecte, no
tenim cap problema, que ho facin.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Juan Manuel Gómez, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Faré la intervenció des del meu escó.
Mirin, ja els anunciï que donarem suport a aquesta proposició
no de llei, tal com està plantejada. També ho vàrem fer en el
seu moment i és perquè la ciutadania és la que ens demana
sobre un tema de rendiment de comptes, de fer complir les
obligacions del sector..., de les mateixes institucions en el
control del mateix sector públic, és el que té la Sindicatura de
Comptes quant a l’activitat econòmica i la comptabilitat de la
qual reben fons públics, és evident que la ciutadania el que
demana és que ho facem, ho facem aviat i  ho facem amb
responsabilitat. Per tant, quasi és un mandat implícit que ens
fa la ciutadania en aquest sentit. I sobretot en una institució
que ha estat qüestionada des del primer moment del seu
naixement, per la manca de consens i sobretot per les
duplicitats que se li atribueixen quant a la minva de recursos
que demana Fiscalia i es va crear un ens que realment
desenvolupa les seves tasques.

No entraré en l’avaluació del pressupost, vostès saben
quina ha estat la posició del nostre grup parlamentari sobre les
retribucions d’alts càrrecs, amb un greuge comparatiu amb
altres gestors públics i, per tant, en aquest tema no hi entraré.
Però el que sí vull posar de manifest és que la Sindicatura de
Comptes ha de fer el control de tots i cada uns dels ens
públics del sector públic instrumental, per tant, l’Oficina
Anticorrupció no ha de ser aliena a això, i no hi ha d’haver ni
tanques ni duanes per al tema de la transparència en el
funcionament de les institucions i sobretot del seu pressupost.

Aquest mateix debat, del que havia de fer la Sindicatura de
Comptes envers l’Oficina Anticorrupció, ja es va dur a una
comissió, ja es va debatre entre diputats a la comissió, és a dir,
escolti, trobam a faltar..., li vàrem dir al Síndic Major, que
vostè dugui aquí un informe fiscalitzador de l’Oficina
Anticorrupció. Crec que, a més a més, aquest informe de
l’Oficina Anticorrupció li dóna inputs en positiu, és a dir que
no sigui un ens únic, que no sigui sotmès a la Sindicatura de
Comptes i  només a la Intervenció General, li dóna més
legitimitat o més transparència i unes notícies molt més
positives cap al debat que té ara mateix l’Oficina.

Per tant, necessitam i estam d’acord que la Sindicatura de
Comptes presenti l’informe en aquesta comissió, a aquests
diputats i escoltem les seves recomanacions, per si pertoca a
aquesta cambra proposar les modificacions legislatives que
pertoqui al seu millor funcionament, gestió pública i
transparència.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula la Sra. Idoia Ribas, per un temps
de cinc minuts.

Sra. Ribas, perdoni, a l’inici de la sessió no ha confirmat
que substituís el Sr. Sergio Rodríguez, per tant, li deman que
ho faci abans de començar la seva intervenció per favor.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Disculpe, no me he dado cuenta, pues sí, sustituyo al Sr.
Sergio Rodríguez, Idoia Ribas, gracias.

Buenos días, haré la intervención desde mi escaño
también, seré creo que breve. En primer lugar quería dejar
constancia de que nosotros ya tenemos un sistema
suficientemente garantista para evitar la corrupción política,
siempre y cuando se aplique correctamente, entonces creo
que lo que deberíamos hacer es aplicar correctamente el
sistema que ya viene enmarcado por la Constitución española
y por el propio Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
Nosotros tenemos en el poder ejecutivo, dentro del propio
poder ejecutivo de esta comunidad autónoma, tenemos un
control a priori que realiza la Intervención General y un
control a posteriori que realiza la Sindicatura de Comptes.

Además de eso, tenemos otros poderes, porque tenemos
la separación de poderes, y en el poder judicial a posteriori
tenemos una Fiscalía Anticorrupción y unos tribunales penales
y de lo contencioso-administrativo, a los que cualquier
ciudadano puede acudir en caso de que se vean perjudicados
sus derechos. Y además de eso tenemos también otro poder,
que es el poder legislativo, que es está aquí hoy representado,
que ejerce un control parlamentario sobre la actuación del
Gobierno. Además de eso, tenemos otros organismos, como
por ejemplo el Defensor del Pueblo, al que puede acudir
cualquier ciudadano por cualquier agravio que pueda haber
obtenido de cualquier administración pública, no solamente de
la administración estatal, sino de cualquier ayuntamiento, de
cualquier administración, incluida cualquier consejería de este
Gobierno balear.

Por tanto, yo me pregunto, si ya tenemos todos estos
mecanismos, por qué, aprovechando la coyuntura de los
escándalos de corrupción que se están produciendo, porque
estos mecanismos no están funcionando como toca, en vez de
potenciar estos órganos, ustedes aprovechan la coyuntura para
crear un nuevo órgano, desde nuestro punto de vista, un nuevo
chiringuito, que nos cuesta más o cerca de 1 millón de euros
al año, solamente en el sueldo de su director, 95.000 euros al
año. Ustedes lo que tienen que hacer es potenciar que el
Gobierno que sustentan, de una vez por todas, dote de los
medios necesarios a los organismos que ya existen
constitucionalmente y estatutariamente, para poder controlar
la actuación del Gobierno. 

Tenemos un ejemplo muy claro con el reciente cese del
jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, el Sr. Pérez De los
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Cobos por parte del ministro Marlaska, por no informar sobre
una investigación judicial sobre el 8-M. Esto es un claro
ejemplo de que lo importante también es reformar de una vez
la Ley de Función Pública, para que los funcionarios tengan
suficiente autonomía, como para no tener que depender del
político de turno, que puede cesarles o nombrarles libremente
cada dos años. Aquí en la comunidad autónoma, los jefes de
departamento cada dos años son nombrados por libre
designación, sabemos que son los más altos funcionarios de
la comunidad autónoma, ¿hasta qué punto puede estar
coaccionado o puede ser libre un funcionario que sabe que su
sueldo depende de que el político de turno le mantenga ahí y
de que el informe que haga sea del agrado de ese político de
turno?

Bueno, pues demos suficiente independencia a los
funcionarios como técnicos y potenciemos estos organismos
que ya existen y dejémonos de agrandar la administración
pública que lo único que hace es precisamente, y ustedes lo
llevan en esta iniciativa, que, al final, la propia Oficina
Anticorrupción está sometida a la Intervención general y debe
estar sometida al Tribunal de Cuentas, exactamente igual que
el resto de administración pública de la CAIB.

Por tanto, desde esta óptica, y considerando que es
totalmente innecesaria esta oficina, evidentemente hasta que
podamos librarnos de ella, pues es correcto que pase por
todos los controles necesarios y por tanto apoyaremos esta
PNL.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Josep Melià,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari
també donarà suport a aquesta iniciativa. És una iniciativa que
pretén que existeixi un control i una transparència en el
funcionament d’una entitat dependent de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. Per tant, crec que mentre
aquesta entitat existeixi està molt bé que aquest control i
aquesta transparència també existeixin.

Des d’aquest punt de vista no hi ha res a objectar a la
iniciativa, tot i que cada vegada s’estén més l’escepticisme
sobre aquesta oficina i això hauria de preocupar els seus
impulsors i crec que, entre d’altres coses, determinar els sous
no ha fet cap favor a l’oficina sinó que l’han deteriorada i això
és culpa de vostès, que no varen estar a temps a fer les coses
d’una manera encertada i d’una manera que la gent pogués
entendre l’existència d’aquest organisme.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ara pel Grup Parlamentari Mixt
té la paraula la Sra. Patrícia Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres també votarem a favor
d’aquesta proposta perquè evidentment com qualsevol altra
institució pública ha de ser sotmesa al control de la
Sindicatura de Comptes. Així que vot a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Ara en torn de contradiccions
intervé per part del Grup Parlamentari Socialista la Sra. Pilar
Carbonero, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Com que seré breu, si em permet, president, intervindré
des de l’escó. Primer de tot, agrair els vots favorables a tots
els grups que donen suport a aquesta proposta. És cert que el
debat, per contestar un poc al Partit Popular, li he de dir que
la seva esmena és posterior a l’entrada al registre, ho estava
mirant, és posterior a l’entrada al registre d’aquesta
proposició que vam fer els tres grups que donen suport al
Govern, per tant, vostè va fer una esmena a una proposició no
de llei en què tota l’exposició de motius era quasi insultant
cap a l’Oficina Anticorrupció, i açò m’ho haurà de reconèixer,
i avui s’ha repetit una altra vegada aquest nom que li diuen, que
jo no el repetiré, però és una institució com qualsevol altra i
hem de promoure que hi hagi aquest informe.

La nostra proposta va un poc més enllà de la seva esmena
perquè nosaltres demanam un informe específic com té, per
exemple, la Universitat de les Illes Balears. És més concret i
creiem que és una bona opció aquest format d’informe per a
l’oficina.

En aquests moments ja hauríem arrodonit el que contempla
el Reglament de la mateixa oficina, per tant, tendríem el
control.

No puc compartir que ja tenim altres institucions que fan
aquest control perquè l’oficina dóna canal a aquelles
denúncies que poden venir de fora de sospites de corrupció.
És un canal propi que la pròpia Comunitat Europea el
recomana, per tant, no és exactament el que fan les altres
institucions que vostès han anomenat. 

També dir que el Partit Popular no hi està d’acord, però bé
que l’ha emprat perquè ha dut a aquesta cambra una proposició
per... ha estat el primer de fet com ha fet moltes altres
vegades, vull dir, no hi estan d’acord amb alguns d’ells, però
després són els primers a emprar-los.

Molt bé. Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Carbonero. Per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Antònia
Martín, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, efectivament, agrair els vots
favorables dels grups. He de dissentir  que existeixi
superposició, no consideram que hi hagi superposició entre
l’oficina i altres administracions o altres eines que pugui tenir
al seu abast la ciutadania per fer denúncies en relació  amb
casos de corrupció. Evidentment, m’adhereix al comentari de
la Sra. Carbonero en relació amb la utilització que ha fet el
Partit Popular.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la Sra. Joana Aina
Campomar, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL.

Gràcies, no intervindré, crec que ja s’ha dit tot.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Acabat el debat, passam a votar
la Proposició no de llei RGE núm. 4261/20. Entenc que hi ha
unanimitat per part de tots e ls  grups, per tant, si ningú no
s’oposa no faríem la votació per crida. D’acord.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 4261/20, relativa a auditoria a l’Oficina de
prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears per
part de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 8466/20,
presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
pel procedi ment d’urgència, relativa a mesures
tributàries de protecció a les famílies a les Illes Balears
davant la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la
COVID-19.

Essent així, passam al debat de la segona Proposició no de
llei RGE núm. 8466/20, presentada pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, pel procediment d’urgència, relativa a
mesures tributàries de protecció a les famílies a les Illes
Balears davant la crisi econòmica derivada de la pandèmia de
la COVID-19.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, té la paraula la Sra. Idoia Ribas, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Nosotros traemos aquí esta iniciativa
siendo muy conscientes de cuales son los efectos
económicos que va a tener la COVID-19 y que serán
devastadores para la economía, especialmente en las Islas
Baleares, donde el daño en la economía podría triplicar al
padecido en la anterior crisis de 2009. No es porque lo
digamos nosotros, esto lo dice incluso un informe del
Consejo Económico y Social de las Illes Balears.

En este contexto organismos internacionales como
UNICEF y la Organización Internacional del Trabajo han
solicitado que se adopten medidas específicas para proteger
a las familias con hijos, dado que los efectos económicos que
causará esta pandemia perdurarán durante años.

En nuestra comunidad autónoma se aprobó, por
unanimidad, la Ley 8/2018, de 31 de julio, de apoyo a las
familias, y en el capítulo primero, medidas fiscales, del título
I, medidas, servicios y prestaciones de apoyo a la familia, se
prevé que la comunidad autónoma de las Islas Baleares tiene
que establecer y promover medidas tributarias de protección
a las familias en el correspondiente ámbito competencial,
coordinándolas con las políticas sectoriales de promoción de
la familia e integrándolas en el conjunto de las políticas
públicas, especialmente para las familias definidas en
situación de protección especial por la propia ley, que deben
tener una atención prioritaria o específica entre las que se
encuentran las familias numerosas, las monoparentales y las
que cuentan con personas en situación de dependencia o con
discapacidad entre otras.

El desarrollo de este articulado, incluido en la Ley 8/2018,
se hace ahora más necesario que nunca en nuestra comunidad
autónoma dado que, de lo contrario, además de desoír las
peticiones de organismos como la ONU o como los antes
citados, las familias de Baleares continuarán sufriendo un
agravio comparativo con respecto a las familias residentes en
otros puntos de España, donde ya se están aplicando desde
hace años medidas tributarias específicas para proteger a las
familias más vulnerables. En concreto, las deducciones en el
tramo autonómico del IRPF que se aplican en Baleares no se
aplican de forma específica a ninguna de las familias a las que
hace referencia la Ley 8/2018, como sí ocurre en el resto de
las comunidades autónomas. Por ejemplo, en Andalucía existe
una deducción por familia monoparental; en Aragón tenemos
una deducción por nacimiento o adopción de hijos; en
Asturias, en Canarias o en Valencia se establecen deducciones
para familias numerosas o monoparentales; en Castilla-La
Mancha, en Castilla y León, en Extremadura, en Galicia o en
Madrid han establecido deducciones para familias numerosas,
entre otras.

Por todo esto, el Grupo Parlamentario VOX-Actua
Baleares propone la siguiente proposición no de ley. En
primer lugar, que este parlamento inste al Govern a dar
cumplimiento al artículo 13, de la Ley 8/2018, y establezca y
promueva medidas tributarias que protejan a las familias en el
correspondiente ámbito competencial coordinándolas con las
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políticas sectoriales de promoción de familia e integrándolas
en el conjunto de las políticas públicas.

También instamos o queremos instar al Govern a
establecer beneficios fiscales específicos para las familias
numerosas y monoparentales a través de deducciones en el
tramo autonómico del impuesto del IRPF.

También instar al Govern a establecer nuevas deducciones
autonómicas en los impuestos sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre
sucesiones y donaciones que beneficien especialmente a las
familias definidas como prioritarias en el artículo 5 de nuestra
ley autonómica de apoyo a las familias.

Y por último también instar al Govern a crear beneficios
fiscales para la protección y el fomento de la natalidad
aplicando una deducción autonómica en el impuesto... en el
IRPF en función del número de hijos en la unidad familiar,
como así se está aplicando en otras comunidades autónomas.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Ara pertoca el torn de fixació
de posicions, per tant, pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Antoni Costa, per un temps de cinc minuts.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, des del Partit Popular no
podem fer més que compartir també la iniciativa que presenta
VOX en aquest sentit, i a ningú no li  sorprendrà, crec jo,
perquè sempre hem cregut des del Partit Popular que s’ha
d’ajudar les famílies, s’ha d’ajudar les famílies i especialment
les famílies nombroses, les monoparentals i les que tenen
persones amb discapacitat, en conseqüència no podem més
que estar-hi a favor, i també creiem que efectivament és
necessari fomentar la natalitat a un país on té... pateix una de
les taxes de natalitat més baixes del món.

Creiem, per altra banda, que els tributs i en concret les
deduccions, les reduccions dels tributs poden ser instruments
òptims per dur a terme aquestes polítiques, polítiques de
foment de la natalitat i ajuda a les famílies i en conseqüència
aquesta PNL, encara que és cert que és una PNL que, entre
cometes, no entra directament en propostes concretes, sinó
que fa una anàlisi de tots els punts, una anàlisi -crec- massa
generalista, idò compartim l’esperit i en conseqüència
votarem a favor.

No obstant això, també m’agradaria posar en evidència el
compromís del Partit Popular amb aquest tipus de deduccions,
m’agradaria posar-ho en evidència amb l’actual normativa
35/2006, de la Llei de l’IRPF, quant a les deduccions que crec
que són, sense cap dubte ni un, i això jo crec que ho
compartirà també la Sra. Truyols, són sense cap dubte ni un les
més abundants deduccions que existeixen actualment a l’IRPF
es refereixin justament a aquest assumpte.

Concretament la deducció per maternitat -i ho saben
vostès-, mares treballadores, 1.200 euros per fill menor de 3
anys, en conseqüència és una deducció, no hi ha cap altra
deducció a l’IRPF que tengui una quantia similar, per tant,
aquesta deducció per maternitat de 1.200 euros. Una deducció
per familia nombrosa també de 1.200 euros i a més a la
mateixa deducció... deducció per a persones amb discapacitat
a càrrec, ja siguin ascendents o siguin descendents, i també
són 1.200 euros per cada descendent o per cada ascendent
amb discapacitat. I també com vostès saben hi ha una deducció
a l’IRPF de 1.000 euros per despeses d’escoletes, despeses
d’escoletes que estiguin autoritzades.

En conseqüència, parlam d’una voluntat política per part
del Partit Popular quan era al Govern per incloure aquest tipus
de deduccions i aquests tipus de polítiques que crec que estan
fora... crec que estan fora de dubte. 

En conseqüència, ja dic, suportar l’esperit i els punts que
du aquesta PNL de VOX i reiterar que el Partit Popular
sempre estarà amb aquestes polítiques.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Antònia Martí, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, des d’Unides Podem
consideram que és evident que s’ha de vetllar pels drets de les
famílies, de totes les famílies, no hi ha un únic model de
família, sinó una gran diversitat. Això passa al nostre país i
passa arreu del món, on hi ha adults del mateix sexe o no,
insistim una gran varietat, monomarentals, monoparentals, n’hi
ha de tota casta.

On Podem governa s’han fet modificacions, però arran de
la intervenció del Partit Popular, voldria comentar que on hi
ha una natalitat baixa, com és al nostre país, també hauríem de
veure quin nombre d’escoletes hi ha als nostres municipis, a
les nostres comunitats autònomes, quines polítiques de
conciliació, sobre qui recau la càrrega de les cures i si volem
que les dones tenguin fills un rere l’altre vegem quines
condicions hi ha, perquè les dones a més no som només un
úter, sinó que som éssers que han de tenir una qualitat de vida,
una vida digna i han de poder fer el que vulguin amb el seu cos.

1.200 euros de deducció, comentava vostè, a la declaració
d’hisenda. Què val una escoleta cada més on no hi ha una plaça
pública? Per a quant dóna 1.200 euros, tres mesos, quatre a
una guardaria, segons el tipus de centre al qual es pugui
assistir?

Vegem, nosaltres som més partidaris que, en lloc de fer
aquest tipus de bonificacions, que n’hem fet a altres
comunitats autònomes, nosaltres pensam que el que s’ha de
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donar i proveir són serveis públics, des de bonificacions al
transport fins a ajudes escolars i de menjadors, l’ingrés mínim
vital que s’acaba d’aprovar ara a l’Estat i aquí, en aquesta
legislatura hem presentat també una proposició en relació amb
la gratuïtat del material escolar  per posar un exemple.

Nosaltres, en definitiva, no estam d’acord amb l’esperit
d’aquesta proposició i estaríem més per la proporció de
serveis públics que donin resposta a les necessitats de tots i
cadascuna de les famílies de la nostres illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Juan Manuel Gómez, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Sra. Ribas, ja li manifest que nosaltres
donarem suport a la seva iniciativa. Matisaré alguns..., faré
algunes valoracions sobre els punts que vostès proposen aquí,
tot i que recull exactament el que diu el seu programa
electoral quant a les mesures, però sí per fixar ben clar el
posicionament del nostre grup parlamentari, el nostre partit
sobre com estan redactats aquests punts, no?

Al primer punt parlen vostès del compliment de l’article
13, a mi m’agrada sempre matisar o almanco incorporar dins
el debat que es doni compliment a tot l’articulat d’una llei
entre altres coses perquè contempla moltes mesures i el seu
desplegament normatiu també, és a dir, tot i que especifica
l’article 13 el que volem és el desplegament, el compliment
d’aquesta llei que encara no es pot fer entre altres coses el
tema de conciliació laboral i familiar de molts dels membres
de les famílies, una cosa que està ara mateix al debat i que
s’està reclamant des de la societat.

Quant a beneficis fiscals específics, evidentment ja hi ha
comunitats autònomes i al nostre estat, al nostre país tenim
aquesta desigualtat d’oportunitats entre moltes famílies
dependent d’on visquin. 

El que nosaltres sempre hem demanat és que hi hagi
igualtat d’oportunitats i on hi hagi evidentment dins aquesta
igualtat d’oportunitats, diguéssim un nivell de garantia, de
dignitat i de necessitats cobertes, on hi hagi incidències més
greus a segons quines comunitats autònomes aquestes
comunitats autònomes, amb el suport del Govern d’Espanya i
del pressupost de l’Estat, tenguin una major cobertura per
donar resposta a aquesta desigualtat territorial que es
produeix, perquè entre altres coses és el cost de vida i el
finançament a la nostra comunitat autònoma.

Quant a les noves deduccions autonòmiques que vostès
demanen al seu punt 3, permeti’m que li digui que no les
esperarem ni crec que les tenguem, entre altres coses perquè,
atesa la situació de crisi sanitària que durà a una econòmica i

a una reformulació de pressuposts, jo som prou escèptic i
pessimista que hi pugui haver noves deduccions. 

Tal volta el que ens preocupa és que hi hagi nous augments
d’imposts que efectivament afectaran famílies i estam
pendents que la Conselleria d’Hisenda quan comparegui aquí
ens ho conti a veure quines seran aquestes possibles
modificacions del que va aprovar la Llei de pressuposts al seu
moment en aquest debat parlamentari.

En el que sí hem de fer una incidència important és a
promoure la natalitat i invertir i tornar assolir aquella piràmide
poblacional que és desitjable a qualsevol societat, més
població jove i, per tant, més població activa i no el que tenim
ara.

Però, insistesc, vostès coneixen el compromís del nostre
partit i la nostra formació política quant al tema de les
famílies i evidentment, quan parlam de famílies també
m’agrada fer esment... quan fem aquest debat parlam de totes
les modalitats de famílies lliurement constituïdes pels seus
membres, i en aquest sentit ens agrada parlar així quan fem
intervencions i quan proposam texts de proposicions no de llei
o qualsevol tipus d’iniciativa, totes les famílies constituïdes
com a model lliurement... pels seus membres.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Ara per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la Sra. Joana Aina
Campomar, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Seré molt breu. Nosaltres sí que, com ha dit la companya
d’Unides Podemos, valoram més les polítiques de servei
públic, cosa que a vegades aquí no es reflecteix a grups que
impulsen aquest tipus d’iniciatives. Per això a nosaltres ens
grinyola que venguin iniciatives proteccionistes per part d’un
sector, però que realment el que no creuen és que es doni als
residents, a la població, uns serveis públics dignes i de
qualitat, i  també, si no gratuïts, almanco el màxim (...), que
crec que és això el que ajuda realment les famílies, siguin
monoparentals, siguin nombroses o siguin de membres amb
discapacitat, etc.

Per tant, també haver d’escoltar aquesta defensa de
famílies monoparentals quan la majoria de famílies
monoparentals són de dones, i després del mateix partit que
aquí dia sí, dia no, qualifica de “xiringuitos” l’IB Dona,
qualifica de... de despesa superficial les polítiques cap a la
dona, a nosaltres això és evident que ens crea, diguem, un
rebuig cap a aquest tipus d’iniciatives, que creiem que pequen
una mica de cinisme. I, per tant... de totes maneres la llei sí
que ha donat peu al fet que molts d’ajuntaments hagin fet els
seus beneficis fiscals, com és l’Ajuntament de Palma, en
qüestions com són residus, en qüestions com són aigua, que
crec que aquestes qüestions sí que realment incideixen d’una
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forma més -i també l’IBI- d’una forma més consistent en el
sou o la despesa familiar. 

Per tant des de MÉS per Mallorca no hi donarem suport.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Ara pertoca al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, per tant té la
paraula el Sr. Josep Melià, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari
suportarà a aquesta iniciativa. És una iniciativa que incideix en
una matèria essencial per al futur de les Illes Balears i
segurament per al futur d’Europa, que és una societat
envellida, que és realitzar polítiques de família, perquè si no
hi ha polítiques de família no hi ha polítiques de natalitat i
passa el que passa amb la piràmide poblacional d’Europa
sencera i de les Illes Balears en concret, i, per tant, pensam
que no existeix aquesta incompatibilitat que se’ns diu per part
dels grups que donen suport al Govern. Quina incompatibilitat
hi ha a posar uns beneficis fiscals, a ajudar les famílies
fiscalment, i també proveir serveis públics? És que no existeix
cap incompatibilitat. Vostès generen una incompatibilitat
fictícia per tenir un argument per oposar-se a la iniciativa d’un
grup parlamentari. 

Crec que seria més clar que vostès diguessin: és que no
ens agrada el grup parlamentari que la proposa, que és un poc
el que ha dit ara la darrera portaveu que m’ha precedit en l’ús
de la paraula, almanco això és més sincer, perquè l’altre
argument és que no s’aguanta per enlloc, no s’aguanta per
enlloc. Perquè molts dels serveis públics s’han de pagar, tenen
un cost econòmic, és clar que sí, tenen un cost econòmic
directe de l’usuari, amb un preu públic, amb un preu públic.

I evidentment les famílies han de tenir la capacitat de fer
front a les despeses i poder tenir aquesta conciliació i poder
fer aquesta cria dels nins. Això ho han de fer totes les
famílies, i això és fonamental, i de fet gran part de la política
social, a les Illes Balears i a Europa, la fan les famílies, que
tenen cura també de les persones grans, etc. I vostès, en lloc
de donar suport a això, que segurament a nivell pressupostari
és molt més barat que proveir determinats serveis públics,
vostès el que fan és refusar una política de família sensata i
compatible amb altres coses.

Jo crec que això no és de rebut i, per tant, nosaltres el que
tenim clar és que li donarem suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ara pertoca al Grup
Parlamentari Mixt, per tant té la paraula la Sra. Patrícia Font,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres tampoc no donarem
suport a aquesta proposta. Pensam que el foment de la natalitat
no es basa exclusivament en les deduccions fiscals, sinó en
temes com la conciliació, feines ben remunerades i no
precàries, sense bretxa salarial, i uns bons serveis públics que
protegeixin totes les persones sense cap tipus d’exclusió.

Per tenir aquests bons serveis públics s’han de pagar
imposts i rebre el finançament que ens pertoca per part de
l’Estat. Entenem, a més a més, que la fiscalitat ha de ser
progressiva, tenint en compte la renda familiar i altres criteris
socioeconòmics, perquè per exemple no totes les famílies
nombroses pateixen problemes econòmics, i és per açò que
insistim en aquesta progressivitat.

Per tant votarem en contra d’aquesta proposta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Ara pertoca al Grup
Parlamentari Socialista, per tant té la paraula la Sra. Maria
Antònia Truyols, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Si els sembla bé intervendré
des del meu escó. 

Primer de tot, volia dir que des del Grup Parlamentari
VOX sembla que o no coneixen la normativa tributària o bé no
s’han acabat de llegir l’article 5 de la Llei 8/2018, primer de
tot, l’article 5 no només parla de famílies nombroses i
famílies monoparentals, ho dic perquè en alguns punts, com
per exemple en el punt 2, només s’estableix que s’han de
donar beneficis fiscals a aquest tipus de família, i
curiosament, o no tan curiosament, voluntàriament o
involuntàriament, vostès s’obliden precisament de les que
apareixen a partir del 5.3, o sigui les famílies en risc social,
oblidades a l’IRPF per vostès; les famílies víctimes de
violència masclista; les famílies amb persones en situació de
dependència o persones amb discapacitat; i les persones en
situació d’especial vulnerabilitat econòmica. Per tant,
voluntàriament o involuntàriament vostès només pretenen en
certs casos, dins l’impost de la renda de les persones físiques,
beneficiar famílies nombroses i famílies monoparentals.

Després d’això he de dir que tampoc no és cert el que diu
a l’exposició de motius, que las deducciones en el tramo
autonómico del IRPF que se aplican en Baleares no se
aplican de forma específica a ninguna de las familias a las
que hace referencia la Ley 8/2018. Per favor, llegeixi’ns la
normativa de l’impost de la renda de les persones físiques. 

I record al Sr. Costa que a l’any 2013 el Sr. Bauzá va
suprimir quasi totes les deduccions autonòmiques que
precisament donaven suport a aquest tipus de famílies, perquè
si vostès van a la normativa de renda veuran, primer de tot, que
crec que és importantíssim recordar-ho, que no només hem de
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tenir en compte beneficis fiscals que siguin deduccions,
beneficis fiscals que tenguin a veure amb el mínim personal
per descendents. He tret dades de l’estadística de renda, i les
dades no les podem discutir, poden anar a la pàgina de
l’Agència Tributària estatal, i des de l’any 2012 fins a l’any
2015 ha passat el següent: mínim per descendents, Illes
Balears, any 2012, 452 milions d’euros. S’estranyaran de la
xifra, no s’estranyin, perquè el que ens deduïm no són els 452
milions d’euros, és un percentatge sobre aquests 452. El
2012, 452 milions; el 2013, 453; el 2014, 458; el 2015, 604
milions d’euros!, 604 milions d’euros. Per tant, està claríssim
quin ha estat l’esforç que ha fet un govern d’esquerres.

Dia 1 de gener de l’any 2015 ja era aplicable aquest mínim
personal que el Sr. Bauzá va anunciar, amb efectes
electoralistes, ho sap perfectament el Sr. Costa, per tant són
150 milions d’euros...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Si vol que li donin les gràcies al Sr. Bauzá per aquesta
qüestió no hi ha cap problema, la qüestió és qui va posar
damunt la norma, amb efectes retroactius, per això la norma
va entrar en vigor dia 31 de desembre de l’any 2015, va ser un
govern d’esquerres: 150 milions d’euros mínim per a
descendents més en aquesta comunitat autònoma, per al tercer
i quart i successius descendents! Per tant, parlam de famílies
nombroses.

I passem a les deduccions, que les deduccions estan molt
bé però estan limitades per quantia, i aquí parlam d’una quantia
màxima, que és el que permet la Llei de cessió de tributs a les
comunitats autònomes, que es pot incrementar el mínim
personal per descendent amb un màxim d’un 10%, que és el
que es va fer. La mitjana de deducció era de 2.400 euros a
l’any 2012, i va passar a ser de 3.043 euros a l’any 2015.

Per tant, aquesta comunitat autònoma, juntament amb tres
més, ha estat la que més esforç ha fet des del punt de vista de
política fiscal per a aquesta terra, la que més ha fet.

Per tant això de què no se aplican de forma específica a
las familias en aquesta comunitat autònoma beneficis fiscals,
això no és veritat. Per tant, no podem donar suport a aquesta
proposició no de llei. No podem donar suport a aquesta
proposició no de llei perquè, repeteix, en IRPF s’obliden de
la resta de famílies que necessiten protecció, no podem donar
suport a aquesta PNL, perquè al punt 1 diu: “el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a donar
compliment a la Llei 8/2018". La llei ja ho diu, qui va
promoure aquesta llei? Un govern d’esquerres, la llei ja ho diu,
per tant, no fa falta recordar.

I sobretot, e ls deures estan fets, els deures es varen fer
l’any 2015, 16, 17, 18, 19 i més que mai ara, ara, ara és quan
és necessari donar suport a les famílies desprotegides, i crec
que aquest Govern des del minut 1 de la crisi sanitària de la
COVID-19 és el que ha fet, posar les persones per davant de
tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Té la paraula per
contradiccions el grup proposant, per tant, té la paraula la Sra.
Idoia Ribas, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. En primer lugar, voy a agradecer a los
grupos que han manifestado que votarán a favor, finalmente ya
sabemos que no va a prosperar esta iniciativa. Es una verdadera
lástima, es una verdadera lástima porque sabemos que las
familias van a estar en una situación muy comprometida
económicamente en los próximos meses y es ahora el
momento, más que nunca, cuando deberíamos demostrar que
nosotros desde este Parlament, desde los grupos incluso que
sustentan al Gobierno balear, pues son conscientes de esta
situación, pero en fin.

Esta PNL solicita el desarrollo del artículo 13, no todo el
articulado y ya incluso alguien nos ha dicho que es como muy
generalista, que no concreta. Por tanto, evidentemente sin
perjuicio de que se desarrolle todo el articulado de la ley,
nosotros hemos planteado el desarrollo de este artículo 13 en
esta materia concreta, y por eso se trata en esta Comisión de
Hacienda y no en la Comisión de Asuntos Sociales o en otro
tipo de reunión.

Bueno, en cuanto a la Sra. Martín quería decirle que
fomentar la natalidad no implica en absoluto obligar a nadie a
tener hijos, ¡sólo faltaría!, las mujeres son libres y los
hombres también de tener hijos o de no tenerlos. Lo único que
nosotros decimos es que se trate de ayudar a quiénes decidan
tenerlos. Creo que tener hijos es, aparte de algo que pueda
satisfacer a una persona si lo desea, pues también es una
función social, porque como bien se ha comentado aquí por
muchos de nosotros, tenemos una pirámide poblacional
totalmente invertida y eso al final perjudica a la sociedad.

Yo he oído aquí todo tipo de excusas para no aplicar un
artículo de una ley que ustedes mismos han aprobado, esa ley
se aprobó por unanimidad en este Parlamento balear en la
legislatura anterior, nosotros no formábamos parte de este
Parlamento balear aún no nos habíamos presentado nunca a las
elecciones, y ustedes ahora están renegando de este artículo.
Me asombran de verdad los malabarismos que llegan a hacer
ustedes para rechazar una iniciativa que le incomoda al
Gobierno que ustedes sustentan, porque saben que tienen
problemas para cuadrar los presupuestos, se niegan a reducir
la administración pública, mastodóntica, que tienen montada
en esta comunidad autónoma; se niegan a revisar los
programas del Gobierno balear, los presupuestos y las partidas
de gastos en aquello que es innecesario y, por tanto, no son
capaces de llevar a cabo una política fiscal que sea adecuada
a los momentos que estamos viviendo, y que deje de ahogar a
las familias.

Además de eso, ustedes siempre nos dicen que “Madrid
nos roba”, que “Madrid nos discrimina”. Pues bien, yo ya sé
que existen deducciones en el tramo autonómico de esta
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comunidad autónoma, pero es que estamos a años luz del resto
de comunidades autónomas, a años luz estamos. Ustedes son
los primeros que están discriminando a las familias de
Baleares y como yo les decía en esta misma exposición de
motivos, que a algunos no les ha gustado, bueno, yo no les
pido que voten la exposición de motivos, les pido que voten
los puntos concretos que es lo que se vota en las
proposiciones no de ley, y ustedes ni siquiera me han pedido
una votación por separado, o sea ya, ninguno de los puntos. 

Bueno, es cierto que, como he dicho en mi exposición de
motivos, en Andalucía existe una deducción para familias
monoparentales, en Aragón deducción por nacimiento o
adopción de hijos, aquí no existen estas deducciones. En
Asturias, Canarias o Valencia hay deducciones para familias
numerosas que aquí no existen, también para familias
monoparentales que aquí no existen. Por eso en mi iniciativa
se establecen estos términos, porque yo lo que intento es,
como mínimo, equipararnos al resto de España.

¿Que puede haber más familias que necesitan? Por
supuesto, adelante, preséntenos una enmienda, yo puedo
aceptarla, lo que pasa es que si ya no me admiten estos
mínimos, pues imagínense si llego a poner deducciones para
aún más tipos de familia. Ojalá, para todo el mundo, si es que
nosotros no tenemos ningún problema con eso, es que eso son
fantasmas que ustedes tienen metidos en la cabeza porque
creo que han visto mucho La Sexta, de verdad. 

¿Pero ustedes me han oído a mí alguna vez hablar de que
tengamos nosotros algo en contra de las familias por la
orientación sexual de los progenitores? Jamás hemos dicho
nada de eso aquí, y la Sra. Martín lo ha sacado en su discurso,
en su intervención. Pues, en fin, señores, yo creo que son
excusas de mal pagador lo que ustedes han hecho aquí.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Acabat el debat passam a votar
la proposició no de llei RGE núm. 8466/20.

Per tant, el secretari procedirà a fer lectura del nom dels
diputats i diputades membres d’aquesta comissió.

EL SR. SECRETARI:

Sí, bon dia. Sra. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Pilar Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Juli Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Juanma Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Virginia Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.
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EL SR. SECRETARI:

Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sebastià Sagreras, sí.

Sra. Irene Triay.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

No.

EL SR. SECRETARI:

I Sra. Maria Antònia Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

No.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació són 7 vots en contra, 6 vots a
favor.

I, en conseqüència, queda rebutjada la proposició no de llei
RGE núm. 8466/20, relativa a mesures tributàries de
protecció a les famílies a les Illes Balears, davant la crisi
econòmica derivada de la pandèmia de la COVID-19.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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