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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores diputades i senyors diputats.
Començarem la sessió d’avui i, en primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions. No?

EL SR. MARÍ I TUR:

Sra. Presidenta, Jordi Marí substitueix Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí. 

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí, Sra. Presidenta, Cristina Mayor substitueix Antònia
Martín.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mayor. Passem, doncs, a l’únic punt de l’ordre
del dia d’avui relatiu al debat de les proposicions no de llei
RGE núm. 3766/21 i 4864/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3766/21, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a canvi normatiu a efectes de l’aplicació de la
reducció de l’impost de successions i donacions en casos
d’adquisició d’empreses familiars a través de pactes
successoris.

Començam amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 3766/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, relativa a canvi normatiu a efectes de
l’aplicació de la reducció de l’impost de successions i
donacions en casos d’adquisició d’empreses familiars a través
de pactes successoris.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Aquesta és una iniciativa adreçada a defensar i
potenciar els pactes successoris propis del Dret Civil de les
Illes Balears i vinculada a la tributació per fer atractiva la
utilització d’aquesta figura dels pactes successoris.

Arran de tota una sèrie de consultes vinculants de la
Direcció General de Tributs del 5 de juny de 2020, resulta que
les transmissions gratuïtes d’empreses familiars a través de
pactes successoris deixaren de poder acollir-se a la reducció
tributària prevista a l’article 20.2 de la Llei d’imposts de
successions i donacions i, per tant, perderen aquest benefici
fiscal com a conseqüència d’aquestes consultes vinculants.

Ja es va debatre en aquesta comissió una proposició no de
llei, la RGE núm. 16199/20, que ja instava a aplicar el dret civil
de les Illes Balears i en l’aplicació del benefici fiscal que no fos
necessari la mort física perquè hi hagués aquesta aplicació, ja

que el problema de les consultes i el canvi de criteri que s’han
produït en aquestes consultes és que la dicció literal del
precepte legal es refereix a la mort física, i aquesta referència
ha fet i ha justificat que s’excloguessin els pactes successoris de
l’aplicació d’aquesta reducció d’aquest benefici fiscal per als
pactes successoris.

Per tant, diguem, per complementar i donar més força i
recordar aquella proposició no de llei vàrem elaborar aquesta
iniciativa per part del Grup Parlamentari El Pi.

El problema és que es produeixi un canvi jurídic per aclarir
la situació i deixar clar que els pactes successoris es poden
acollir a la reducció prevista a l’article 20 de la Llei de l’impost
de successions, i això, hi ha dues vies possibles per fer-ho: la
primera via és la modificació directa de l’article 20 de la Llei
29/1987, de l’impost de successions i donacions, i substituir la
referència que fa, en castellà “al fallecido”per un terme més
neutre, més general com seria “causant”, que seria adequat i,
per tant, a partir d’aquesta modificació ja hi entrarien els pactes
successoris. Aquesta seria una via per aconseguir aquest
objectiu d’aplicació de la reducció tributària en els pactes
successoris en cas de transmissió d’empreses familiars, que no
importa dir que s’ha d’intentar donar continuïtat
intergeneracional a totes aquestes empreses.

Una segona via seria modificar la normativa autonòmica i
clarificar la qüestió com han fet Galícia i Catalunya, on
existeixen lleis autonòmiques que determinen l’aplicació de la
reducció tributària que s’havia aplicat a Balears fins al juny de
2020, és a dir, fins a aquestes consultes vinculants que va
emetre la Direcció General de Tributs.

Per tant, el que demanam a la proposició no de llei és:
primer, instar el Govern de l’Estat a impulsar i aprovar una
modificació normativa de l’article 20.2 de la Llei de
successions i donacions, a fi i efecte de canviar la paraula
“fallecido” per la paraula “causant” i d’aquesta manera
clarificar l’aplicació de la reducció als pactes successoris.

I segon, instar el Govern de les Illes Balears a impulsar o
aprovar una modificació de la normativa autonòmica relativa a
l’impost de successions en què s’aclareixi que, en el cas dels
fets imposables contemplats a la Llei 29/1987, de l’impost de
successions, encara que no es produeixi la mort física del
transmetent, serà aplicable la reducció per l’adquisició de béns
i drets afectats a l’activitat econòmica de participació en
entitats i d’explotacions agràries establertes per a les
adquisicions mortis causa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Comencem ja el torn de fixació
de posicions, en primer lloc passem la paraula al portaveu del
Grup Parlamentari Popular, el Sr. Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ja li puc anticipar, Sr. Melià, que
votarem a favor dels dos punts de la seva proposició no de llei
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i hi votarem a favor perquè és que és impossible fer altra cosa,
en fi, és totalment coincident el plantejament que fa El Pi amb
el plantejament que tenim al Partit Popular.

És tan coincident que el Partit Popular ja a la Llei de
pressuposts del 2021 va presentar en forma d’esmenes, a
l’articulat de la Llei de pressuposts, una esmena que anava
exactament en el mateix sentit que vostè planteja, Sr. Melià, al
punt 2, amb la idea que es llevàs la paraula “fallecido” i es
posàs la paraula “causant”, i que es fes exactament la mateixa
interpretació que fan a Catalunya i a Galícia per tal, entre
cometes, d’interpretar correctament la consulta de la Direcció
General de Tributs en la qual s’empara l’Agència Tributària de
les Illes Balears per donar suport a aquesta impossibilitat, en
aquest cas, en aquesta no materialització d’aquesta reducció per
transmissió d’empreses familiars.

En conseqüència, no hi ha cap dubte ni un que hi votarem
a favor. Però és que hi votarem a favor perquè, des del Partit
Popular, no concebim la possibilitat que els pactes successoris
i les transmissions per causa de mort no tributin exactament
igual, perquè un pacte successori és una herència prèvia a la
mort del causant, però és una herència, en conseqüència ha de
tenir el mateix tractament fiscal un pacte successori que una
transmissió per causa de mort.

És una situació que no entenem exactament per què el Partit
Socialista i Unidas Podemos insisteixen que això no sigui així;
un fet tan singular, un fet tan nostre, com són els pactes
successoris, que d’una vegada per totes no tributin exactament
igual -repetesc- que una transmissió per causa de mort.

Afegeix més, la interpretació, evidentment, i això és una
opinió personal, però la interpretació que es fa des de l’Agència
Tributària en relació amb la reducció per transmissions
d’empreses familiars en el cas de pactes successoris, quan
arribin als tribunals i hi hagi sentències tombarà, tombarà
perquè és una interpretació que jo entenc que és realment difícil
d’entendre, és una interpretació, des del nostre punt de vista
equivocada, i acabarà malament als tribunals, perquè no pot ser
de cap de les maneres que s’interpretin d’aquesta forma per
part d’aquesta consulta els tradicionals tributs en aquest sentit,
que n’hi ha una, però... posteriors que ja matisaven aquesta
qüestió, per no contradir directament la primera ja hi havia
matisos.

En conseqüència, Sr. Melià, no podem més que estar
totalment d’acord amb el plantejament que fa i, per descomptat,
hi votarem a favor amb total convicció.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. A continuació té la paraula la portaveu
del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ja ho hem dit aquí i en
aquesta comissió també ho he dit jo, personalment, diverses
vegades, des d’Unidas Podem pensem que els imposts

serveixen per finançar els serveis públics de qualitat, que
acaben suposant un estalvi per a moltes famílies i per a la
societat en general, gràcies als avantatges de tenir sistemes
educatius, sanitaris, d’atenció social públics. Per això els països
europeus de mitjana presenten nivells de desenvolupament
econòmic superiors i tenen nivells impositius superiors que els
de l’Estat espanyol i entre ells el nostre, el de la comunitat
autònoma de les Balears.

Ara més que mai trobem que fan falta serveis públics forts
per combatre la desigualtat i garantir els drets socials prevists
a la Constitució.

El que proposen de mantenir o reduir els nivells d’imposts
baixos que diguin com volen pagar els ERTO, com volen pagar
la sanitat, com volen pagar la lluita contra el canvi climàtic o
com volen pagar el canvi de model productiu.

La proposició no de llei que avui ens presenta el partit El Pi
Proposta per les Illes el que demana concretament és una
reducció de l’impost de successions i donacions en casos
d’adquisició d’empreses familiars a través de pactes
successoris. Des d’Unidas Podem votarem en contra d’aquesta
iniciativa perquè, en tot cas, el que proposen són modificacions
per donar major facilitats al pagament de l’impost,
fraccionament en el pagament en funció de la situació dels
hereus, regularitzar la dació en pagament perquè els hereus no
puguin assumir deutes hipotecaris concrets indegudament o
revisar els valors cadastrals.

Per tot l’exposat, votarem en contra d’aquesta proposició no
de llei perquè entenem que el sistema fiscal és la base de l’estat
social i la reducció d’imposts genera desigualtat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Correspon ara el torn al
portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Marc Pérez-
Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres, com és evident, votarem
a favor dels dos punts d’aquesta proposició no de llei.

També aquí estic amb el portaveu del Grup Parlamentari
Popular, que com és possible..., o sigui, diem que en els pactes
successoris les transmissions familiars, d’empreses familiars
generen dubtes? Són perverses? Perquè aquest era l’argument
que s’utilitzava quan era una herència d’un immoble, però
d’una empresa familiar? Què és que es vol fer alguna trampa
quan es passa d’un pare a un fill una empresa familiar? Si,
precisament, precisament, hi ha moltíssimes iniciatives per
impulsar les segones generacions d’empreses familiars, sobretot
en el sector agropecuari.

I vostès, tenint una situació actual que fins a juny del 2020
hi havia unes reduccions fiscals, o sigui, no faran tot el possible
perquè els residents de les Illes Balears paguin menys imposts
en igualtat de condicions d’altres comunitats autònomes?
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Volen..., o sigui, no faran el possible per evitar que un ciutadà
de les Illes Balears, que cedeix la seva empresa familiar al seu
fill, pagui els mateixos imposts que els habitants d’una altra
comunitat autònoma on això té reduccions fiscals? Volen
fastiguejar, no?, les empreses?, és que, si no, no ho entenc.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Bé, nosaltres votarem a favor d’aquests punts.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. És el torn ara de la
portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra.
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres des de MÉS per
Mallorca crec que vàrem ser el primer grup parlamentari que va
presentar una proposició no de llei en aquest sentit de la
proposició no de llei que avui es presenta, precisament també
en defensa de qualque manera del mateix contingut que avui
s’exposa a aquesta proposició no de llei. Per tant, hi votarem a
favor.

MÉS per Mallorca sempre s’ha posicionat a favor de
defensar la institució dels pactes successoris i tot el Dret Civil
de les Illes Balears en tota la seva integritat, tant sigui a nivell
de les empreses com sigui a nivell de persones físiques, ho hem
dit, ho hem debatut i ho hem defensat a aquesta cambra, tan
sigui en Ple com en comissió.

Nosaltres creiem que, com constata precisament aquesta
mateixa PNL, es tracta precisament de retornar a un criteri que
fa poc, quasi un any, que s’aplicava, és a dir, que s’ha canviat
fa poc més d’un any, vull dir, no és que parlem de canviar una
cosa que mai no ha existit, sinó que el que diem és que la
Direcció General de Tributs a nivell estatal, de sobte va canviar
el criteri d’aplicació i, per tant, es va capgirar el que s’havia
entès fins ara realment per als pactes successoris, en aquest cas,
a nivell d’empreses familiars.

Nosaltres entenem que no hi ha cap sentit que ens diguin
que a nivell d’utilitzar els pactes successoris, al final, si es va
per una altra via té la mateixa bonificació, per tant, és deixar
sense contingut i sense utilitat el pacte successori. El pacte
successori precisament ha de tenir aquest sentit, que jo crec que
en això el Sr. Costa coincideix, en el sentit que necessàriament
ha de tenir la mateixa tributació que si fos per mort, per tant,
per causant, si no, no té sentit, per això ja vas per una altra via,
i no tendria sentit que existís aquesta institució si no la
poguéssim utilitzar en aquest sentit, en tota la seva integritat.
De fet, com es diu, hi ha altres regions, com Galícia, Catalunya,
que han sortit al pas per resoldre aquest problema que s’ha
produït a l’agència estatal.

Per tant, nosaltres evidentment ja hem debatut aquesta
qüestió moltes vegades i no estam d’acord ni amb Unidas
Podemos en aquest tema, ni amb el PSOE, i també en aquest

sentit he de dir que ha passat de vegades com si entenguessin
que la gent que utilitza els pactes successoris hi ha una
presumpció que volen fer frau; i no, jo crec que el que fan és
precisament utilitzar una institució molt nostra, del Dret Civil
balear, que crec que hauríem de defensar tots, legítima i que
precisament l’hem de valorar positivament i és molt beneficiosa
per als nostres residents.

MÉS per Mallorca està a favor de la proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Per part del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares no hi ha cap representant,
passem doncs el torn de paraula al portaveu del Grup
Parlamentari Mixt, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres en coherència
amb el que hem fet fins ara amb totes les proposicions no de
llei sobre els pactes successoris, evidentment donarem suport
a aquesta proposició no de llei.

Crec que a la seva proposició el Sr. Melià diagnostica bé el
problema i, a més a més, ja apunta quines són les solucions i
proposa que instem qui toqui a adoptar aquestes solucions. Per
tant, és una proposició molt ben construïda que ja dóna les
solucions, perquè de vegades n’hi ha algunes que plantegen el
problema, però després no donen una solució, donen una
solució que s’estudiï tal tema, no?, escolti, vostè diu quines han
de ser les solucions i com s’han d’implementar. Nosaltres, per
tant, li donarem suport.

Vull aprofitar per comentar la postura d’Unides Podem,
Sra. Mayor, perquè de vegades tenc la sensació que el seu grup
ve amb unes idees preconcebudes o enllaunades, una mica
desconnectades de la realitat de les Illes Balears, i repeteixen
els seus mantres com “la reducció d’imposts genera
desigualtat”. Bé, escolti, perdoni, els imposts evidentment és
una manera de recaptar imposts, però també és una mesura de
política econòmica, escolti, hi ha moltes deduccions als imposts
amb les quals vostès estan d’acord, a favor de les deduccions
a les famílies monoparentals, a favor de les deduccions a les
famílies nombroses i tantes altres. És a dir, la política tributària
també és una manera de garantir la igualtat, aleshores el que
hem de mirar és quin valor jurídic o econòmic es defensa amb
la reforma tributària.

En aquest cas jo li pregunto: vostè no troba que és digna de
protecció facilitar la successió al capdavant de les empreses
familiars, tenint en compte que vivim en un país on el teixit
productiu bàsicament és de petites empreses i que amb una
empresa familiar és molt difícil garantir la successió? Hi ha
moltes petites empreses que han de tancar quan la persona que
les tira endavant perquè, és clar, en una societat anònima hi ha
molts candidats, diguem, a succeir la seva direcció, però a una
petita empresa familiar doncs és difícil per si els fills no tenen
vocació, aleshores... I això és un empobriment, perquè són unes
energies que s’han dipositat en generar un teixit productiu que
si no en tenim cura, mimem, facilitem que es pugui produir
aquesta successió el que fem és perdre tot aquest esforç.
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Jo particularment, Sra. Mayor, li he de dir que jo considero
que l’herència és una institució que jo, des del punt de vista
ideològic no hi estic gens d’acord, perquè crec que afavoreix
les desigualtats, però aquesta és la meva..., això seria la idea
preconcebuda, enllaunada, després tenim la dura realitat, no?,
i és que hi ha una societat que viu gràcies que existeixen unes
empreses i gràcies que aquestes empreses funcionen la gent
d’aquí pot tenir feines estables, dignes, etc.

Per tant, jo sí crec, tot i que ja li dic que la meva postura
respecte de l’herència segurament és molt similar a la seva, crec
que quan una petita empresa, que és el teixit productiu que
tenim a les nostres illes, que està en mans dels residents,
perquè, és clar, llavors potser vostè el que prefereix és que
compri el negoci una multinacional i després haguem de
lamentar-nos que tot són franquícies i tot està en mans de
multinacionals; doncs jo preferesc facilitar que això continuï
estant en mans de gent local i, per tant, que es faciliti una
successió familiar de la titularitat d’aquestes empreses. 

Per facilitar això el Dret Civil de les Illes Balears té una
solució, que comparteixen en altres territoris forals, molt
imaginativa, que, de fet, és una ficció jurídica, que és anticipar
la successió amb els mateixos efectes que si es produís en el
moment de la mort. Escolti, i això és una cosa que forma part
de la tradició jurídica de les Illes Balears que dóna una resposta
absolutament moderna a problemes moderns i, per tant, jo crec
que hem de fer el màxim esforç perquè aquest mecanisme es
mantengui. Perquè aquí no parlam d’evadir cap impost, ni de
deixar de pagar imposts, simplement diem, simplement
adaptam als temps una figura jurídica antiga en què es fa
aquesta ficció jurídica que, a més a més, permet molts altres
avantatges socials, com és el fet de repartir l’herència en vida
i en aquest cas seria l’empresa.

Nosaltres, per tant, no veiem que això sigui una elusió
d’imposts, ni molt menys, sinó que el que veiem és que és
mantenir la tradició jurídica de les Illes Balears i donar resposta
satisfactòria, o donar part de la resposta que genera el problema
que li planteja l’Associació d’Empreses Familiars i, per tant, a
mi em sembla que és digne de protecció i em sembla molt bé
que treballem perquè hi hagi una política tributària que faciliti
aquest tipus de successions.

Per aquest motiu hi votarem a favor.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Passem el torn de paraula a la
portaveu del Grup Parlamentari Socialista la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda a tots. Bé,
primer de tot crec que ha quedat palès que el Grup Parlamentari
Socialista és un defensor dels pactes successoris des de sempre
i ho és perquè precisament els pactes successoris s’aplicaven a
l’illa de Mallorca i a l’illa d’Eivissa, i va ser gràcies a una
iniciativa parlamentària d’un govern d’esquerres, que el
Parlament de les Illes Balears, dins el juliol de l’any 2017, va

aprovar aquesta possibilitat que els menorquins també
poguessin utilitzar aquesta figura tan arrelada a les nostres illes,
per tal de poder de tenir una tributació més petita.

També s’ha de dir que, com a totes parts i en totes les
operacions, hi ha frau fiscal, però ni més ni manco que en altres
tipus d’operacions, es puguin dir operacions immobiliàries o de
qualsevol tipus. Dit això, que som defensors dels pactes
successoris. 

Dit això, crec que aquí també hem perdut un poc el nord,
tenim alternatives molt més interessants per a aquesta part de
pactes successoris que fan referència a la transmissió de
l’empresa, i vostès el que volen, sembla ser, és fer renou,
demagògia i aplicar molt poc rigor, perquè amb un exemple
queda claríssim: s’imaginin que un pare ha de transmetre la
seva empresa familiar cap a un fill, el valor de l’empresa és
d’1.025.000 euros. Hi ha dues possibilitats: primer de tot, que
el pare utilitzi aquesta figura, tan nostra, com són els pactes
successoris, aquesta donació amb definició, i que transmeti
aquesta empresa per valor d’1.025.000 euros. Quina és la quota
a pagar a l’hora de transmetre l’empresa? Què hauria de pagar
el fill en concepte d’impost de successions i donacions per
aquest pacte successori?  31.000 euros, o sigui, un tipus mitjà
del 3,02%.

(Remor de veus)

Sense reducció. No, és clar, sense reducció. Bé, un
momentet, encara no he acabat.

Això tenint en compte la figura del pacte successori, tal i
com està ara.

També és veritat que hi ha d’haver un altre component i és
que el fill, perquè sigui un pacte successori...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Truyols, perdoni, acosti’s al micròfon. 

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

... el fill -perdó- ha de renunciar a la legítima. Estam d’acord,
no?

Bé, apliquem, en lloc del pacte successori, una donació pura
i simple, d’acord? En el cas de la donació pura i simple, sí que
s’aplica la reducció del 95%, perquè no és necessària la mort
física del causant, parlam d’una transmissió inter vivos, d’una
donació pura i simple. En aquest cas la base imposable també
serien aquest 1.025.000 euros, aplicant la reducció per parentiu
de 25.000 euros, aplicant la reducció per transmissió de
l’empresa familiar del 95% i ens queda que la quota són 3.500
euros, aplicant la reducció.

Per tant, primera diferència ara mateix, si fem una
transmissió de l’empresa familiar, amb pacte successori i sense
reducció tendríem una quota de 31.000 euros, d’acord? I a la
donació pura i simple, aplicaríem la reducció del 95% i es
pagarien 3.500 euros de quota. Per tant, a simple vista sembla
que té molt més avantatge fiscal, està claríssim, 27.500 euros
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de diferència d’import, sembla que és molt més beneficiós
aplicar la donació pura i simple. Però és que també no hem
d’oblidar que en cas de donació pura i simple, no és necessari
renunciar a la legítima.

Per tant, com és que estam tan obstinats en veure que si no
s’aplica la reducció del 95% sembla que és una cosa flagrant?
No ho és, hi ha un benefici fiscal a la donació pura i simple, un
benefici fiscal que permet que el tipus mitjà sigui d’un 0,34%.

Sr. Costa, ja pot mirar el Sr. Melià i tot el que vulgui...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, no comencin debats per favor. 

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

... eh!, però, 500 euros...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor!

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

..., si s’apliqués, d’acord, però en aquesta vida no tot són els
doblers i parlam...

(Remor de veus)

No, perdoni, perdoni, li digui vostè al fill que renunciï a la
legítima...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Truyols per favor, el micròfon i vagi acabant.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

..., a veure si està disposat a pagar només 3.500 euros, només
3.500 euros per una transmissió d’1.025.000 euros d’empresa
familiar, jo estaria disposta, jo...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

... -acab- 3.500 euros i no haver de renunciar a la legítima. I es
pot utilitzar el pacte successori igual que sempre, que sempre...

(Se sent una veu de fons que diu: “Però que triïn”)

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Que triïn, d’acord, però...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Truyols, pot acabar?

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Miri, a mi em sembla que això és molt de renou i que
moltes d’aquestes qüestions que vostès plantegen són per
qüestions partidistes i fins i tot m’atreviria a dir, cap de tipus de
particular, perquè no ho entenc de cap de les maneres.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, Sra. Truyols. Gràcies, Sra. Truyols. Passem el
torn al portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes, el proposant el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, primer de tot agrair el
suport dels grups que votaran favorablement la nostra iniciativa
i també agrair la sinceritat del Grup Parlamentari Podemos, que
almanco diu les coses pel seu nom i no ens intenta maquillar la
situació. El Grup Parlamentari de Podemos diu clarament: no,
no, el que volem és que tributin el màxim, intentar cobrar i
intentar fregir-los a imposts, perquè els imposts són molt
necessaris per finançar els serveis públics, i no ens va bé que a
les Illes Balears es puguin acollir a la reducció que sí s’hi
poden acollir a Galícia i Catalunya. No sé si a Galícia i
Catalunya tenen la mateixa postura, però resulta que Galícia i
Catalunya pel mateix es podran acollir a la reducció, però a les
Illes Balears Podemos no vol, vol que paguin el màxim els
contribuents.

Bé, almanco és una postura sincera, és una postura que no
entén que el valor de la tradició dels pactes successoris de la
definició mallorquina, però, bé, almanco és claredat i
transparència.

Perquè això del Partit Socialista, sincerament. Deixin que
l’operador jurídic i deixi que la persona que ha de deixar
l’empresa familiar elegeixi el sistema que vulguin triar i si vol
fer una donació pura i simple que la faci, però donem-li l’opció
de mantenir el pacte successori, com a figura atractiva, que al
final tots sabem que acabaran pagant manco en aquest cas la
reducció, perquè la renúncia a la legítima és voluntària, si volen
renunciar, escolti, si volen fer el pacte successori,
voluntàriament ho faran o no ho faran, faran el que voldran,
això és la llibertat, no són vostès els que ho han dir, perquè el
problema de la seva figura, vostè em recorda allò que diuen “sí,
però...” Vostès són els defensors dels pactes successoris, però...
Però, i després ve la lletra petita i ens carregam els pactes
successoris i els deixam sense continguts i el que volen és que
els pactes successoris no funcionin i dur-ho a la donació pura
i simple.

I precisament això és el que nosaltres no volem, nosaltres
volem potenciar el Dret Civil de les Illes Balears, volem
potenciar el Dret Civil de les Illes Balears, i això es fa amb fets,
no només amb paraules. I el fet és que vostès volen subjectar
una tributació que fa inviable que es produeixi aquesta
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transmissió, com bé ha dit el Sr. Costa, com una herència de
l’empresa familiar.

I aquí l’objectiu de la iniciativa d’El Pi és donar un
tractament fiscal, recollir la tradició jurídica de les Illes Balears
i donar continuïtat a les empreses familiars. I aquests són
objectius que pens que hauríem de compartir tots els que som
en aquesta sala. Malauradament, el Partit Socialista i Podemos
s’estimen més gravar tributàriament i acabar amb una figura de
dret civil, de dret foral de les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Acabat el debat, passem doncs a
la votació de la proposició no de llei RGE núm. 3766/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor, 5 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovada la proposició no de llei
RGE núm. 3766/21, relativa a canvi normatiu a efectes de
l'aplicació de la reducció de l'impost de successions i donacions
en casos d'adquisició d'empreses familiars a través de pactes
successoris.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4864/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment
d’urgència, relativa a reclamació al Govern de l’Estat de les
quanties que corresponen a les entitats locals per l’IVA del
2017.

Passem, doncs, al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 4864/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel
procediment d'urgència, relativa a reclamació al Govern de
l'Estat de les quanties que corresponen a les entitats locals per
a l'IVA del 2017. 

Per a la seva defensa té la paraula el Sr. Costa, en nom del
Grup Parlamentari Popular. 

EL SR. COSTA I COSTA: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquesta proposició no de llei
que plantejam des del Partit Popular té o es fonamenta..., és
cert que ha quedat un poquet antiquada, però és fonamenta en
la reclamació dels famosos 78 milions d’euros de l’IVA del
2017, el problema de decalatge de l’IVA de l’any 2017 per a
les comunitats autònomes, però que entenem, i així és, que
també les entitats locals, no totes, però sí les majors, les de més
població, també podrien reclamar al Govern de l’Estat la seva

part, que quantificam o que es quantifica per al conjunt
d’Espanya en uns 750 milions d’euros. 

I ho entenem perquè, en fi, a la comunitat autònoma de les
Illes Balears, al Govern de la Sra. Armengol, li varen pispar en
el seu moment 78 milions d’euros, ara sembla que no són 78,
sinó que són 65, ja veurem això com acaba, però li van pispar
78 milions d’euros, i ens va dir: no ens hem d’apressar, perquè
negociant-ho, això, negociant-ho amb el ministeri de la Sra.
María Jesús Montero, això ho arreglarem tot d’una i quedarà
resolt, no hi haurà cap problema ni un.

Afortunadament, hi va haver altres comunitats autònomes
del Partit Popular, com Castella-la Manxa o Galícia, que van
dir: no, no, això s’arreglarà, però als tribunals, s’arreglarà als
tribunals. I, efectivament, sentències de la Sala
Contenciosoadministrativa del Tribunal Suprem que varen
donar la raó a aquestes comunitats autònomes, a Castella i Lleó
i a Galícia, amb la seva reclamació contra el Govern de l’Estat
per reclamar els seus equivalents a 78 milions d’euros. 

I, la veritat és que les sentències són..., és una pallissa
d’unes dimensions realment contundents contra el Govern de
l’Estat: es vulnera el dret de l’autonomia financera de les
comunitats autònomes; no s’aplica el principi de lleialtat
institucional; i davant la reclamació de Castella i Lleó,
iniciatives que evidencien que s’assumia la procedència de la
compensació. És a dir, una pallissa en tota regla d’aquestes
comunitats autònomes contra el Govern de l’Estat.

I arran, això sí, d’aquestes sentències, es va aconseguir i
s’ha aconseguit a dia d’avui que el Govern de l’Estat hagi de
compensar les comunitats autònomes per una pispada que hi va
haver en el seu moment i que no hi havia forma, escolti, el
Ministeri no hi havia forma que cedís, només ha cedit davant
els tribunals. 

Evidentment el Govern de les Illes Balears en sortirà
beneficiat d’aquestes sentències que varen imposar altres
comunitats autònomes. 

Però, com li he dit abans, el que és aplicable a les
comunitats autònomes també entenem que és aplicable als
municipis i, en conseqüència, què millor que plantejar una PNL
per reclamar aquests mateixos diners, aquests mateixos imports,
aquests recursos també per als ajuntaments.

I, en aquest sentit, el primer punt d’aquesta proposició no
de llei el que fa és reclamar la transferència immediata i en tot
cas durant l’exercici 2021 d’aquests aproximadament 750
milions d’euros que corresponen a les entitats locals, en el
conjunt d’Espanya. 

En el punt 2, a més, aprofitant també la mateixa PNL,
també reclamam una qüestió que realment és sorprenent, no?,
la Sra. María Jesús Montero, no hi havia forma que cedís la
possibilitat que es poguessin fer servir els romanents, fins i tot
en una època de crisi profunda sanitària, econòmica i social,
eh!, escolti, que no hi havia manera! Llavors sabérem per què
no hi havia manera, perquè la Sra. María Jesús Montero es
volia apropiar dels romanents dels propis municipis i se’ls volia

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104864


1724 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 72 / 19 d'octubre de 2021 

fer seus, una qüestió que vàrem aconseguir que no es
materialitzàs perquè hauria estat una autèntica catàstrofe. 

Nosaltres no només creiem que s’han de poder gastar els
romanents els municipis, sinó que, a més, han de rebre el
mateix que han rebut, com a mínim, les comunitats autònomes,
que són transferències, fons COVID extraordinaris, per fer
front a la pandèmia.

I per això plantejam que es posi en marxa un fons de
reconstrucció de 3.000 milions d’euros, un fons per pal·liar el
dèficit de transport de 1.000 milions d’euros, i també quelcom
que està molt de moda que és: escolti!, és el moment que en els
fons europeus els municipis també hi puguin participar, com a
mínim amb la mateixa representació que tenen en concepte de
despesa, no? El pes que tenen en despesa les entitats locals, idò
que almenys tenguin dret a gestionar, no amb aquest sistema de
cogovernança que té el Sr. Sánchez, no, no, que tenguin dret a
gestionar, les entitats locals, un 14,6% dels fons de recuperació
europeus. 

I, finalment, en aquest sentit, el que plantejàvem -i per això
deia que havia quedat un poquet antiquada- és la transferència
immediata dels 78 milions d’euros pendents de liquidació de
l’IVA del 2017. I si no, idò que, en fi, que el Govern de les
Illes Balears ho dugués als tribunals. Afortunadament avui ja
no farà falta perquè aquests recursos previsiblement es
transferiran. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Costa. Passem doncs per torn de fixació
de posicions, en primer lloc, la paraula a la portaveu del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Cristina Mayor. 

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Costa, és sorprenent,
no?, quan..., bé, que quan vostè -diguem- d’alguna manera ja
assenyala directament al Govern actual com a causant d’aquest
bordell fiscal, només cal recordar que en el 2012 vàreu ser
vosaltres els que governàveu i vàreu ser vosaltres els que vàreu
fer les modificacions legislatives corresponents que han causat
tot aquest bordell i ha perjudicat les comunitats i les
corporacions locals. 

I en el Govern actual, des d’Unides Podem volem posar en
valor totes les ajudes que s’han donant al govern local, a totes
corporacions locals, a les comunitats autònomes, en aquest
temps de pandèmia, ha estat una quantitat extraordinària de
milers d’euros per respondre als moments actuals
extraordinaris. 

Aquesta proposició no de llei que avui portem a debat en
aquesta cambra va ser aprovada en Comissió d’Hisenda en el
Congrés dels Diputats, a la seva sessió del passat 1 de juny del
mateix any, i va ser aprovada amb una transaccional, on diu
que “el Govern actuarà -el Govern estatal- atenent evidentment
les resolucions judicials, però establint un criteri comú amb

totes les comunitats autònomes i corporacions locals.” Això es
va aprovar l’1 de juny.

I el 28 de juliol, la ministra d’Hisenda i Funció Pública,
María Jesús Montero, dins la Comissió Nacional
d’Administració local, ja va anunciar a totes les entitats locals
que ja s’anava a realitzar aquesta compensació. I li llegeix
literalment el que diu la nota de premsa del Ministeri
d’Hisenda. Diu: “El próximo año se habilitará un crédito
presupuestario para dar cobertura a la compensación por la
implantación, por parte del gobierno del PP, en el 2017, del
Suministro Inmediato de Información del IVA para las
entidades locales. Esta habilitación se incluirá en el Proyecto
de ley de los Presupuestos Generales del Estado para el 2022.
El importe de ese crédito se ha cuantificado en función del
impacto del Suministro Inmediato de Información sobre la
liquidación de la participación de las entidades locales en
tributos del Estado de 2017, conforme han establecido las dos
sentencias del Tribunal Supremo. Esta compensación por ese
concepto se cifrará en 466 millones de euros. Además, se
incluyen otros 30 millones de euros por los posibles intereses
de demora devengados incluso aunque las entidades locales no
hayan iniciado en tiempo y forma procesos judiciales para
reclamar la compensación.”

Queda clar, Sr. Costa, que aquesta proposició no de llei
queda desfasada, per tant, al meu grup parlamentari hi votarem
en contra. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sra. Cristina Mayor. Li passem el torn al
portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Marc Pérez-
Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, presidenta. Bé, estarà desfasada però els
ajuntaments encara no han cobrat res, o sigui que, per a mi,
encara estan vigents els punts d’aquesta proposició no de llei,
que nosaltres votarem d’una manera favorable en el primer
punt.

Al segon punt, ens abstindrem perquè fa referència a
quantitats econòmiques que considerem que no estan
justificades. De totes maneres, aprovem la intenció del punt.

I al tercer punt, sí, bé, és vera que això ja està contemplat en
el projecte de llei de pressuposts, encara no s’ha aprovat, per
tant encara és vigent i, bé, si el Grup Parlamentari Popular
encara manté el punt nosaltres hi votarem a favor. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. És el torn ara de la
portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra.
Campomar. 
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LA SRA. CAMPOMAR I ORELL: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, vull dir que aquest tema dels
78 milions d’euros ja l’hem debatut moltes vegades en aquesta
cambra, evidentment nosaltres consideram que..., i sempre ha
defensat MÉS per Mallorca aquest problema i que
s’ingressassin aquests doblers d’aquest decalatge del 2007 i la
liquidació pendent d’IVA del 2017.

Nosaltres, però, com vostè ha dit, creiem que està un poc
desfasada, creiem que està en aquest moment ja suficientment
desfasada com per no votar-hi a favor, però també és veritat
que ja ho hem dit i sempre que hem fet aquestes intervencions,
i vull tornar a recordar el que hem dit en altres ocasions, aquí
vostè fa una història però s’oblida totalment de la
responsabilitat que té el Partit Popular en aquest problema, i
nosaltres creiem que en aquest canvi de normativa vostès varen
aprovar una normativa de comunicació de liquidació d’IVA i
no va preveure cap disposició transitòria perquè després les
entitats i les autonomies no es trobassin amb problemes, això
ha de reconèixer que el problema el varen causar vostès.

És cert que per a mi el PSOE es va torbar massa a donar-li
solució i han hagut de ser sentències d’autonomies que han
hagut d’anar als tribunals, que ha estat la justícia que ho ha
posat en evidència i que al final el Govern espanyol ha hagut
d’acceptar la necessitat de fer front realment a aquesta
injustícia i que s’havia de solucionar i que, bé, finalment s’ha
reconegut que això s’ha de resoldre.

Per tant, entenem que això, independentment que si són 78
o el càlcul, nosaltres volem donar la confiança a la consellera
d’Hisenda en aquest sentit, que s’estudiarà bé al final la
quantitat exacta que ens pertoca de liquidació, perquè ens arribi
la quantitat que pertoqui, i que, per tant, entenem que en aquest
sentit aquesta part ja està prevista. 

Igual que també, com ha dit també la Sra. Cristina Mayor,
que m’ha precedit, entenem que a altres propostes com hi ha al
punt 1 i al punt 2 també són previsions que ja hi ha als
pressuposts generals del 2022. Però com he dit, aquí és com
una partida, de vostès, el PP causa el problema i després el
PSOE doncs s’ha torbat per a nosaltres massa temps a
solucionar-ho, però evidentment crec que ara ja no podem
aprovar-lo amb els termes que està redactada aquesta
proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Campomar. És el torn ara del Grup VOX-
Actua, no hi ha cap portaveu aquí present. Passem doncs el torn
de paraula al portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari El
Pi donarà suport a aquesta iniciativa perquè, en definitiva, és
una iniciativa en defensa dels ajuntaments i en defensa de les
comunitats autònomes, en defensa d’ajuntaments i comunitats

autònomes davant l’abús comès per un govern del Partit
Popular, però això és un altre tema. A nosaltres el que ens
interessa de la iniciativa és que es defensin els ajuntaments i les
comunitats autònomes.

Per tant, nosaltres estam absolutament d’acord que s’intenti
compensar entitats locals i autonomies que varen patir aquesta
mancança, aquesta minva d’ingressos com a conseqüència
d’una decisió arbitrària per part del Govern central, com es va
demostrar amb les sentències emeses pel Tribunal Suprem.

Que això es troba en vies de solució? Magnífic, però encara
no està solucionat del tot i, per tant, per a nosaltres continua
tenint sentit fer la reclamació i votar favorablement aquesta
iniciativa.

Que això és culpa del PP? Ens és indiferent, molt bé, el PP
és molt dolent, ho va fer molt malament el 2017, queda
constatat, però nosaltres el que volem és que les Illes Balears
i els ajuntaments de les Illes Balears rebin els recursos que els
pertoquen, hagi estat culpa de qui hagi estat culpa. 

Per tant, nosaltres evidentment donarem suport a qualsevol
iniciativa que vagi a favor dels ajuntaments de les Illes Balears
i de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. És el torn ara del Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, també en coherència amb el
que vam manifestar en el seu moment, amb aquest canvi de
criteri a comptabilització del Govern, que va afectar tan
negativament ajuntaments i comunitats autònomes, evidentment
nosaltres som partidaris de manifestar i reafirmar-nos en el
plantejament de revertir els efectes negatius que va tenir aquest
canvi de criteri i que, per tant, comunitats autònomes i
ajuntaments rebin aquestes quantitats.

Jo els veig molt optimistes quan diuen que el tema està
desfasat, alguns portaveus ho han dit, perquè, és clar, jo em
vaig quedar..., home!, ho diré suaument, estranyat!, quan crec
que a preguntes del Sr. Costa, la consellera va explicar per què
en lloc de 78 milions d’euros n’havia pressupostat 65, i ella ens
va revelar, amb molta sinceritat, el mecanisme a través del qual
ella rep els compromisos de l’Estat, que és a través d’una
trucada telefònica. És a dir, ella va dir, hem pressupostat 65
milions euros pel mateix motiu que en el seu dia ens varen dir
que eren 78, perquè és el que el ministeri quan ens crida ens
diu: “són tants”. Eh!, sincerament, pensava que el tema aquest
del funcionament de l’Administració de l’Estat estava sotmès
a un funcionament una mica més formal, pensava que, com a
mínim, els haurien tramès una carta. 

Per tant, és clar, si resulta que depenem del que ha dit un
funcionari o un alt càrrec del ministeri amb una trucada
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telefònica, tal vegada d’aquí que s’aprovin els pressuposts hi ha
més telefonades.

Per tant, jo no només crec que és molt oportú, perquè
aquests doblers encara no s’han rebut ni sabem quina quantitat,
sense anar més lluny la proposició no de llei que se’ns proposa
ara parla dels 78 milions, que va ser el que en el seu dia es va
dir, i ara en els pressupostos nosaltres només n’hem
comptabilitzat 65. Per tant, aquí hi ha un decalatge de 13
milions d’euros, per culpa que la Conselleria d’Hisenda, entre
una telefonada i una altra es perdin 13 milions d’euros i aquí
ningú no posi el crit al cel. Com a mínim tots sabem que la
liquidació a les comunitats autònomes de l’IVA és una
estimació, però m’agradaria pensar o voldria pensar que
aquesta estimació es fa en base a uns indicadors i a uns criteris
objectius i que només es canvien de forma motivada.

Per tant, com a mínim crec que la Conselleria d’Hisenda, i
tal vegada hauríem de fer una altra PNL i hauríem d’instar la
Conselleria d’Hisenda que aclareixi quins són aquests criteris,
perquè el que no pot ser que estiguem pendents de la
telefonada, igual que també els consells insulars han rebut una
telefonada dient que hi ha conveni de carreteres.

Crec que hem de ser més seriosos, parlam de doblers dels
ciutadans de les Illes Balears i que han de servir per pal·liar les
necessitats o per cobrir les necessitats dels ciutadans de les Illes
Balears i, per tant, que, de forma tan lleugera, retallem 13
milions d’euros, renunciem a 13 milions d’euros perquè papà
Madrid ens diu que això és així i no exigim una claredat, uns
criteris que ens permetin a nosaltres poder fer els nostres propis
càlculs i després confrontar-los amb l’Estat, em sembla
preocupant i, per tant, evidentment li donarem suport.

Al segon punt ens abstindrem perquè són unes valoracions
econòmiques que a  nosaltres se’ns escapa si són aquestes les
correctes o no, però a la resta de punts hi votarem a favor
perquè realment tot aquest “culebrot” de l’IVA evidentment jo
no el don per tancat fins que no s’aclareixin exactament quines
són aquestes quantitats.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Castells. Ja per últim té la paraula la portaveu
del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Bé, les meves companyes ja crec que
ho han explicat molt bé, no podem donar des del Grup
Parlamentari Socialista el suport a aquesta incitativa
parlamentària i crec que es podria resumir tot el que hem dit en
dues frases populars: de aquellos barros estos lodos i també dir
que bé està el que bé acaba.

I nosaltres seguim pensant que arribaran els 78 milions
d’euros i que aquest és el resultat d’aquesta història.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Ja en torn de contradiccions
passem la paraula al portaveu del Grup Parlamentari Popular,
el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull agrair als
grups parlamentaris que han dit que votaran a favor d’alguns
dels punts de la proposició no de llei que plantejam des del
Partit Popular i fer algunes reflexions addicionals.

És cert que això presumiblement es troba en vies de solució,
és cert que es troba en vies de solució, però m’agradaria fer-los
una pregunta: vostès es fien de la ministra María Jesús
Montero?

(Remor de veus)

Jo només els dic una cosa, en aquesta PNL quantificàvem
l’impacte de la pispada a les entitats locals en 750 milions
d’euros, poc més de 400 és el que quantifica el ministeri per
arreglar l’assumpte aquest. Hi ha una substancial diferència.
Com bé ha dit el Sr. Castells, tenim la impressió que els 78
passen a 65 per a la comunitat autònoma i per a les entitats
locals els 750 passen a poc més de 400. Ja veurem com acaba
l’assumpte aquest, ja veurem com acaba.

Nosaltres, els ho dic sincerament, no ens fiam de la ministra
d’Hisenda María Jesús Montero, jo crec que ha fet mèrits, ha
fet molts mèrits la ministra perquè no ens fiem, almenys des del
Partit Popular no ens en podem fiar.

Per altra banda, vostè diuen: això ho va crear el Partit
Popular. Bé, permeti’m que faci una petita reflexió: nosaltres
assumim la part de culpa que tenguem, és veritat que es va
produir una modificació del sistema a l’any 2017 i la
mensualitat d’IVA que havia de liquidar-se el mes de desembre
es va liquidar el mes de gener, això és cert. Però l’impacte
d’aquest problema es produïa el 2019, amb la liquidació del
sistema de finançament de les comunitats autònomes de l’any
2019 i els municipis de l’any 2019. Per tant, la manifestació del
problema no es produïa fins al 2019 i, desafortunadament, el
2019 el Partit Popular no governava. Ho dic perquè qui tenia
possibilitats de solucionar el problema desafortunadament no
tenia opció de solucionar-lo perquè ja no governava. 

Ho dic perquè també quedi clar, si vostè, Sra. Truyols, si
em desmenteix és que no deu conèixer massa bé com funciona
el sistema de finançament, però això és així.

I dic que, cit el 2019 perquè, si no ho record malament, ens
trobam al 2021, no?; bé, idò, ens trobam al 2021, és un
problema que deriva del 2019, s’hauria pogut solucionar el
2019 i encara hi batallam, i encara hi batallam.

Finalment, no, jo, per acabar, sincerament, jo crec que és
cert que pot haver-hi algun punt, per exemple el punt 3, que pot
estar un poc desfasat però, sense cap dubte, la resta de punts
crec que són de plena actualitat, sobretot pel que he dit abans:
no ens fiam de la ministra i, en conseqüència, que s’enviï un
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missatge des del Parlament de les Illes Balears, que els digui:
escolti, és hora de liquidar aquestes qüestions i arreglar els
comptes. Jo crec que seria un missatge adequat. 

Si vostès diuen que no, idò, no sé si serà que no o que sí,
ara ho veurem, ara votarem, però, sense cap dubte, des del
Partit Popular pensam que s’hauria d’aprovar aquesta
proposició no de llei, trametre-la a qui correspongui i que
l’acompleixi.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Una pregunta: accepta votació per
separat? Pel que he entès seria votar els punts 1 i el 3 i, a part,
el 2, si no m’equivoc.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs, acabat el debat, passem a votar la Proposició no de
llei RGE núm. 4864/21. 

En primer lloc, votarem els punts 1 i 3 junts.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem ara a...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No... ah!, era 6 i 6, perdó, (...)

Com que hi ha hagut empat, hem de tornar votar. Tornem
a votar doncs els punts 1 i 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passem a una tercera votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Els punts 1 i 3 passaran a votar-se a la sala plenària.

Passem ara a votar el punt 2 per separat.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 6 en contra, 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, no està aprovada, queda rebutjat el punt
2 i els punts 1 i 3 passaran a votar-se a la sessió plenària, de la
Proposició no de llei RGE núm. 4864/21, relativa a reclamació
al Govern de l’Estat de les quanties que corresponen a les
entitats locals per l’IVA del 2017.

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