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EL SR. PRESIDENT:

Començam la tercera sessió de la Diputació Permanent.
Aquesta presidència ha convocat la Diputació Permanent, en
compliment del que disposen els articles 65, 66 i 67 del
Reglament i del que preveu l'article 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, atesa la sol·licitud que és
objecte de l'ordre del dia de la convocatòria d'aquesta sessió.

Punt únic. Adopció d’acord sobre la convocatòria de
sessions extraordinàries, sol·licitada per 12 diputats i
diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l’escrit RGE núm. 5112/22, per tal de procedir a l’estudi, la
tramitació i l’aprovació, si pertoca, de la Proposició de llei
RGE núm. 502/22, del Grup Parlamentari Popular, de
modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel
qual s’aprova el text refós de les disposicions legals de la
CAIB en matèria de tributs cedits per l’Estat.

A continuació, passam al punt únic de l'ordre del dia que
consisteix en l'adopció, d'acord sobre la convocatòria de
sessions extraordinàries, sol·licitada per 12 diputats i diputades
del Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm.
5112/22, per tal de procedir a l'estudi, el debat i l'aprovació, si
pertoca, de la Proposició de llei RGE núm. 502/22, del Grup
Parlamentari Popular, de modificació del Decret legislatiu
1/2014 de dia 6 de juny, pel qual s'aprova el text refós de les
disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat.

Començam el debat amb la intervenció del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. El Grup Parlamentari Popular va
enregistrar d'entrada, el mes de gener, una proposició de llei
que suposa una revolució fiscal davant la nostra normativa en
matèria de tributs cedits. A causa de la gran preocupació que hi
ha a la ciutadania davant la inflació, davant els preus, davant la
pujada, en general, del cost de la vida, que s'ha produït no
només en els darrers mesos, a causa de la guerra d'Ucraïna,
(...), sinó que s'ha produït en els darrers pràcticament dos o tres
anys, i per això la vàrem enregistrar el mes de gener, i la
intenció del Partit Popular és que aquesta proposició de llei,
que no ha pogut ser posada dins l'ordre del dia de cap sessió
plenària des del mes de gener, es pugui substanciar abans que
finalitzi aquest estiu, és a dir, es pugui substanciar avui mateix
perquè la ciutadania no pugui patir ni un dia més, si pogués
sortir endavant, aquestes dificultats que la inflació suposa a les
butxaques de la ciutadania.

La nostra proposició de llei, en cas que pogués ser
debatuda, podria suposar un estalvi d'aproximadament 200
milions d'euros a les butxaques dels ciutadans, que podria ser
un contrapès important per fer front a aquesta pujada de preus
que ha ocasionat la inflació. Pensam que és urgent que es pugui
debatre avui, que es pugui analitzar i, a ser possible, doncs que
pogués sortir endavant per poder resoldre o ajudar, en part, a
resoldre un d'aquests greus problemes, com deia, que té la
ciutadania, sobretot a les nostres illes, agreujada per la
insularitat, agreujada per la inflació, agreujada per les

dificultats del transport i agreujada per la falta d'un règim fiscal
que pogués ajudar al transport d'aquestes mercaderies, que
tantes preocupacions ocasionen als nostres ciutadans 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Intervencions dels grups parlamentaris
a favor de la proposta? Té la paraula la Sra. Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, President. Simplement he de dir que, per part
nostra, no tenim cap inconvenient que es pogués debatre
aquesta proposició de llei, independentment després del vot que
en poguessin fer.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Qualcú vol fer ús a favor d'aquesta
iniciativa? Doncs, passam al torn dels grups parlamentaris en
contra de la proposta. Sra. Costa?

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. El meu grup es manifesta en contra
d'aquesta sol·licitud del Grup Popular, perquè entenem que no
està justificada amb la motivació que ha fet el Grup Popular
sobre la urgència d'aquesta proposició de llei, que fa temps que
està presentada en aquest parlament i que es pot debatre a
qualsevol altre plenari. A més, hem de tenir en compte que just
ara fa dos dies, per part del Govern d'Espanya s'han pres
mesures que afecten la fiscalitat, en aquest cas a nivell de
l'Estat, i mesures especials, a conseqüència de la guerra
d'Ucraïna.

I en aquests moments no entenem, ni compartim ni el
contingut, ni la urgència que s’hagi de veure avui mateix en el
Ple, a un plenari d'avui, tenint en compte que tenim altres dues
lleis que avui mateix es debatran. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Costa. Qualque grup vol fer ús de la rèplica o
contrarèplica? Idò, si no hi ha més intervencions, procedirem
a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, el resultat de la votació són 8 vots a favor, 10 en
contra i cap abstenció.

Per tant, no hi ha convocatòria de sessió extraordinària per
a aquest punt de l'ordre del dia.

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202205112
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