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EL SR. PRESIDENT:

Hble. Conseller d’Hisenda i Pressuposts, bones tardes.
Comença la sessió de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts amb
un únic punt de l’Ordre del Dia que és de preguntes.

Començarem per la pregunta RGE núm. 2782/99, relativa a
reformes …, abans de començar amb les preguntes deman si hi
ha substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, Margalida Capó, i substituesc el diputat Manuel Jaén.

EL SR. PRESIDENT:

Aleshores, passarem al torn de preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 2782/99, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Margarita I. Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reformes del cànon de
sanejament d'aigües.

La primera pregunta RGE núm. 2782/99, relativa a reformes
al cànon de sanejament d’aigües. La senyora diputada Margalida
Cabrer i González té la paraula per formular la pregunta.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. La
verdad es que en estos momentos, donde parece ser que la
política impositiva del nuevo gobierno de izquierdas es una
subida generalizada de impuestos, donde prácticamente sus
primeras medidas como gobierno perjudican a los ciudadanos,
sobre todo con una subida del 1% del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales, que perjudica a la globalidad de los ciudadanos de
estas islas, creo que plantear una pregunta sobre la reforma del
cànon de saneamiento de aguas es un poquito absurda, porque
parece que todo lo que el Sr. Antich, en su investidura, anunció
no era más que un engaño a la ciudadanía.

No obstante, quiero recordarle, Sr. Conseller, porque es
mi obligación como parlamentaria, que su presidente, en el
discurso de investidura, anunció que en el pacto que se
había firmado por las fuerzas que ahora gobiernan estaba
prevista una rebaja de la parte fija del cànon de saneamiento
de aguas, y esto consta así en el diario de sesiones de este
Parlamento. Quiero recordarle también la proposición no de
ley que su grupo parlamentario presentó en este Parlamento
la pasada legislatura y que se debatió en el Pleno de 28 de
octubre de 1997, era una proposición no de ley donde se
instaba al Govern balear a rebajar la cuota fija del cànon de
saneamiento de aguas para el ejercicio de 1998. Y quiero
recordarle también que el candidato socialista a la alcaldía
de Palma en estas elecciones, el Sr. Roig, en su campaña
electoral, prometió que los ciudadanos de Palma no
pagarían el cànon de aguas.

Yo, en la comparecencia que usted hizo ante esta
comisión para explicar su programa de gobierno para los
próximos cuatro años, le pregunté en dos ocasiones sobre
esta reforma del cànon de saneamiento de aguas que había
anunciado el Sr. Antich en su discurso de investidura, y
usted no me contestó en ninguna de las dos ocasiones. Por
tanto, Sr. Conseller, supongo que ahora, aunque la pregunta,
repito, carece, un poco, de sentido tras el aumento de la
presión fiscal que ustedes nada más llegar van a aplicar, no
obstante, sí me gustaría que usted se defina sobre si piensa
o no modificar el cànon de saneamiento de aguas. ¿Cuándo
lo piensa hacer? ¿Qué modificaciones se introducirán?

Muchas gracias.



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 4 / 26 d'octubre del 1999 55

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té vostè la paraula per
contestar.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA, PRESSUPOSTS,
ENERGIA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (Joan Mesquida i
Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Ja tendrem temps de discutir sobre
aquestes afirmacions de pressió fiscal, jo crec en el debat de
pressuposts en podrem parlar amb tota tranquil•litat.

Anem a veure, el cànon de sanejament és una llei que fa ja
vuit anys que està en vigor. Nosaltres sí ens plantejam dos tipus
de canvis: uns canvis que començaran a entrar en funcionament
a partir de gener de l’any 2000, que són canvis bàsicament que
fan referència a simplificar la gestió de l’impost, el model de
declaració, suprimint determinades caselles i donant més
importància a la informació rebuda a través del resum anual;
però sí també li vull dir, un poc en línia amb el que va plantejar
el President, és que s’analitzaran determinades modificacions de
caràcter substantiu, aquestes no a partir de gener del 2000, en el
sentit de penalitzar el consum d’aigua superior al normal;
repetesc, s’analitzaran. D’aquesta forma el tribut es podria
convertir en un instrument actiu per a l’aplicació d’una política
de control i contenció del consum d’aigua. La quota fixa es
podria graduar, per intentar penalitzar en aquells casos en què es
produeixi un consum excessiu d’aigua.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, en torn de rèplica, si
vol, té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. La verdad, Sr. Conseller, es que no
me ha quedado del todo claro si bajarán o no la cuota fija del
canon de saneamiento de aguas. Usted ha dicho que en primer
lugar va a haber una simplificación de trámites para el ejercicio
del año que viene, y que luego analizarán formas para penalizar
el consumo de agua, y que podría ver cómo afectaría a la cuota
fija del canon. Pero a mí lo que me gustaría es que quedase claro
si van a bajar o no la cuota fija del canon de saneamiento de
aguas. Le repito que su presidente, en la investidura, no dijo
simplemente que se analizarían fórmulas de penalizar, si quiere
le puedo leer textualmente y dijo bien claramente: el programa
del pacte el que diu és que hi haurà reformes en relació al cànon
d’aigua, precisament per rebaixar la part fixa. Por lo tanto, dejó
muy claro el Sr. Antich, ante este Parlamento, que se rebajaría la
cuota del saneamiento de aguas. Ustedes lo han firmado en el
pacto, lo prometieron en campaña electoral, también se prometió
por el candidato a las elecciones que incluso los ciudadanos de
Palma no pagarían ningún tipo de canon de saneamiento de
aguas y, por lo tanto, a mí me gustaría que lo dejase bien claro.
Porque, la verdad es que de momento las medidas que se han
introducido aquí son de presión fiscal en el juego, en el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales, y si ustedes van a rebajar la
cuota fija lo tendrían que contemplar ya en este proyecto de
presupuestos que ustedes van a entrar. Por lo tanto, me gustaría
que este proyecto que entrase ya lo contemplase, porque si
ustedes anuncian una rebaja de impuestos, pero no es que no
rebajen es que están aumentando impuestos que no afectan sólo
a los turistas, como el impuesto turístico, sino que va a afectar a
muchos habitantes de estas islas, a la clase media básicamente;
por lo tanto, yo creo que sería una medida que ustedes tienen que
empezar a aplicar nada más empieza la legislatura. Lo que no
puede ser es que se lleve a una reforma que igual sea a finales de

legislatura porque entonces, realmente, ya no serà a ustedes
a los que afectará esta rebaja de impuestos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Conseller, en torn de
contrarèplica, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA, PRESSUPOSTS,
ENERGIA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. No sé a qué se refiere usted
cuando dice que el aumento fiscal, este que reitera
insistentemente como lo del pacte d’esquerres a fuerza de lo
que se intenta es dar una imagen de, aquí aumento
impositivo, el pacte d’esquerres y tal, no sé a qué se refiere
cuando dice que esto va a incidir en la clase media. Yo creo
que si usted se está refiriendo al aumento de 1 punto, igualar
al 7% el IVA en las transmisiones patrimoniales, no creo
que usted tenga ningún dato para afirmar que esto va a
repercutir en las clases medias en absoluto, ¿no?

Pero bueno, vamos a hablar un poco del canon de
saneamiento. Ustedes ponen en marcha un canon de
saneamiento, vamos a ver, es una de las amenazas en este
momento graves que hay sobre las finanzas de la
Comunidad Autónoma. Hay dos amenazas: una, el
Isiquema; ya veremos cuando haya resolución del Tribunal
Constitucional, y ya veremos, y usted esto lo sabe muy bien,
qué pasará cuando haya resolución del Tribunal Superior de
los recursos planteados por los ayuntamientos y por las
empresas que tenían que recibir unas cantidades por
compensación de explotación y no las reciben. Ustedes,
cuando marca la ley que los ayuntamientos y demás
entidades públicas que presten el servicio de depuración de
aguas residuales tendrán derecho a ser indemnizadas por los
costes de conservación, mantenimiento, explotación,
instalación que soporten, ustedes lo que hacen es recoger
unas cantidades, a todas luces insuficientes, insuficientes
porque no compensan los costes, y las reparten, reparten
miseria. Y ahí están los recursos de un ayuntamiento y,
concretamente, de Emaya; y usted lo sabe porque usted ha
presidido el Tribunal Superior de Justicia, perdón, la Junta
Superior de Hacienda –igual más adelante preside …eh!-;
usted ha presidido la Junta Superior de Hacienda y usted
sabe que desde el año 93 no ha habido ninguna resolución.
Y ¿eso por qué? Porque hay miedo, porque se está
esperando a la resolución judicial. Y eso, el canon de
saneamiento, puede que sí o puede que no, se puede
convertir en una amenaza seria para las finanzas de la
Comunidad Autónoma. Con lo cual, no me venga ahora de
si, primero, no se preocupe, usted se enterará de las
modificaciones que vaya a haber, porque todas las
modificaciones pasan por el Parlamento, usted podrá decir
lo que quiera, no quería decir esta frase, pero no nos marque
los tiempos; es decir, aquí cada uno va a hacer las cosas sin
prisa y sin pausa, es decir, vamos a analizar este tema y
algún día si quiere podemos hacer un debate en profundidad
sobre lo que ha supuesto o lo que puede suponer el canon de
saneamiento.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.2) Pregunta RGE núm. 2785/99, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la política impositiva del Govern de les Illes Balears en
el Parc BIT.

Passam a la següent pregunta, que és la RGE núm. 2785/99,
relativa a la política impositiva del Govern de les Illes Balears en
el Parc Bit. Té la paraula la diputada Sra. Salom per formular la
pregunta.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller d’Hisenda, al Grup Popular ens agradaria saber quina
serà la política impositiva del Govern balear en relació al Parc
Bit? A veure si fan comptes, dins la seva política del pacte que
han signat amb distintes formacions polítiques, intentar fomentar
que distintes empreses es puguin instal•lar ara, amb una sèrie de
mesures que puguin fer que sigui més fàcil establir-se allà, per
intentar que empreses punteres i empreses innovadores
s’estableixin allà? I a veure si la seva política serà impulsar tot
el tema del Parc Bit o serà, per contra, intentar anar minvant la
força que pugui tenir?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, per contestar, té la
paraula.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA, PRESSUPOSTS,
ENERGIA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Amb aquest tema de política
impositiva del Parc Bit, l’any 2000 s’aplicarà un tipus
impositiu del 0’5 % a la transmissió de béns immobles que
estiguin situats a l’àmbit territorial del Parc Bit.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.3) Pregunta RGE núm. 2880/99, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margarita I. Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la quantitat que ha
d'aportar el sector turístic al fons per substituir l'impost
turístic.

Passam a la següent pregunta, que és la pregunta RGE
núm. 2880/99, relativa a la quantitat que ha d’aportar el
sector turístic al fons per substituir l’impost turístic.
Formula la pregunta la diputada Sr. Margalida Cabrer, té la
paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, usted ha
anunciado que en los próximos presupuestos se prevé la
creación de un fondo ambiental sin dotación presupuestaria.
También he visto este fin de semana en los medios de
comunicación que ha anunciado que el impuesto turístico
está en fase avanzada en cuanto a su redacción. A mí me
gustaría intentar aclarar ciertos aspectos en relación a estas
cuestiones, porque la verdad es que voy un poco confundida
entre el fondo y el impuesto turístico.

En primer lugar, cuando usted compareció aquí yo le
hice una serie de preguntas, pero usted negó que nunca
hubiera hablado del impuesto turístico, que nunca había
dado ninguna rueda de prensa, pero en cambio el Conseller
de Turismo, cuando compareció ante la Comisión de
Turismo, el 23 de septiembre, sí que dijo unas ideas muy
claras; él dijo exactamente: que hauríem d’anar creant un
fons finalista per a aquest objectiu i aquest fons finalista
s’hauria de nodrir de recursos bé d’una figura impositiva o
tributària sobre el client, que és el cas que nosaltres tenim,
diríem en segon nivell; o bé d’una altra fórmula que ens
agradaria més i que creim que més aquesta cambra i els
partits d’aquesta cambra podrien ajudar a dur-la a terme, en
el cas que creguessin la conveniència de crear un fons amb
aquests objectius finalistes, que es pogués nodrir de tres
elements d’entrada: un, pressupost general de l’Estat, l’altra
part seria la contribució que puguin fer els pressuposts de la
Comunitat Autònoma i la tercera part la contribució
econòmica que podria fer el sector privat per a aquests
objectius.
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Parece, por tanto, o es lo que, la verdad es que hay como
informaciones contradictorias, que su gobierno se inclina más
por crear un fondo medioambiental con tres aportaciones: la
estatal, de los presupuestos de la Comunidad Autónoma y del
sector turístico. Si ustedes hablan aproximadamente, he oído, de
unos 10.000 millones, que sería este fondo, pues me gustaría
conocer ¿usted cuál piensa que debería ser la aportación de cada
uno, del estatal, de la Comunidad Autónoma y del sector
turístico, y sobre todo la del sector turístico? Y ¿cuál sería la
forma jurídica de esta aportación del sector turístico, si sería vía
impuesto, si sería una aportación a un consorcio, si sería una
donación, etc.? Me gustaría también si la aportación que ha de
hacer la Comunidad Autónoma al fondo daría lugar a un nuevo
impuesto para los ciudadanos de estas islas, o bien la aportación
sería, precisamente, el impuesto turístico. Y también me gustaría,
la afectación de este fondo ¿qué cantidad concreta iría a la
Conselleria de Medio Ambiente o qué porcentajes y qué cantidad
iría a la Conselleria de Turismo?

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té vostè la paraula, per
contestar.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA, PRESSUPOSTS,
ENERGIA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (Joan Mesquida i
Ferrando):

Gràcies, Sr. President. A mí me parece muy loable sus ganas
de conocer absolutamente todos los extremos, le puedo asegurar
que si yo tuviera todo absolutamente estudiado posiblemente le
podría preocupar al Sr. Antich ser Presidente del Gobierno,
porque le puedo asegurar que cuando estamos estudiando algo,
lo estamos estudiando, no, si tuviéramos las ideas absolutamente
claras en dos días tendríamos 52 proyectos de ley. Es decir,
vamos a ver, usted plantea el tema del fondo medioambiental,
del fondo de las aportaciones del sector privado. En una reunión
que hubo con la Federación Hotelera de Mallorca, en un
ambiente distendido, cuando se habló de estos temas ellos
plantearon, como posible alternativa a la implantación de lo que
se conoce como una ecotasa, aportaciones que se podrían realizar
-eso fue una manifestación, supongo yo a título personal, de un
miembro de la Federación Hotelera-, planteó en el debate pues
la posibilidad de que hubiera aportaciones por parte de la
Administración central, aportaciones por parte de la
Administración autonómica o de la Unión Europea, incluso se
podría plantear el tema de que hubiera aportaciones del sector
privado. Bueno, pues, el tema, como hipótesis de debate, está
bien; a partir de ahí, a mí, como Conseller de Hacienda, este
tema no ha entrado ni lo voy a valorar, es decir, el tema de qué
aportaciones tiene que haber o si va a sustituir lo que aporte el
sector turístico a la ecotasa, mi obligación ahora mismo, yo
seguramente le reiteraré esta misma contestación a otras
preguntas que usted ha formulado, es estudiar las posibles
alternativas de tipo fiscal para hacer afluir recursos a un fondo
que se destinaría a temas medioambientales. A partir de ahí, las
aportaciones del sector privado, si tienen que ser más, si tienen
que ser menos, yo no voy a entrar en este tema ahora mismo.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, té la paraula la
diputada Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, yo no me creo que
a usted no le importe el fondo, no me lo creo, yo creo que
usted, como Conseller de Hacienda, le interesa muchísimo
si habrá impuesto turístico o si no habrá impuesto turístico
y habrá un fondo con aportaciones o del Estado, de la
Comunidad Autónoma y del sector turístico, no me puedo
creer que a usted no le importen 10.000 millones de pesetas
o la cifra que pueda haber en este fondo; por lo tanto, no me
puedo creer que usted no está al tanto de esto, porque si no
significaría que usted tiene un poco de dejadez en sus
funciones y no lo creo. Y yo lo que quiero preguntarle,
porque la verdad es que hay un poco de duda, es si el
impuesto turístico estará dentro de este fondo, si no estará
dentro de este fondo. Este fondo ambiental usted lo anunció
que estará contemplado ya en los próximos presupuestos,
pero sin cuantía económica; me gustaría saber en qué
sección presupuestaria se ha presupuestado, si la de turismo,
si la de medio ambiente o está en la sección 31 de servicios
comunes, y por lo tanto, me gustaría ver en qué fases han
avanzado. Yo no quiero en estos momentos que usted me
concrete absolutamente todo, pero yo creo que ustedes están
estudiando y a mí la verdad es que me gustaría que me
aclarase un poco si el impuesto turístico formará o no parte
de este fondo.

Y también, que usted creo que anunció que había unos
estudios en marcha para ver el impacto que podría tener en
el turismo el impuesto turístico y me gustaría también
conocer si ya han hecho o han encargado algún tipo de
estudios.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, torn de
contrarèplica, si en vol fer ús, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER D’HISENDA, PRESSUPOSTS,
ENERGIA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (Joan Mesquida i
Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Creo que ha preguntado doce cosas
distintas, yo no tengo ningún inconveniente en responder, pero
bueno, es decir, vamos a ver, no tergiverse mis palabras, no
tergiverse mis palabras. Yo no he dicho en ningún momento que
no me importe el tema del fondo, no lo he dicho en ningún
momento, he dicho que las competencias ahora mismo a la
Conselleria de Hacienda están encaminadas a estudiar las
posibles figuras de tipo fiscal para afluir fondos a un hipotético
fondo, perdón por la redundancia, medio ambiental. Eso es la
contestación, es decir que no tergiverse. ¿Cómo quiere que le
diga yo qué cantidad va a suponer, se va a destinar al fondo del
impuesto si no sabemos en este momento qué cantidad se va a
aplicar; cómo quiere que le responda a eso? Esto en este
momento no tiene respuesta, es decir, cuando esté analizada la
figura tributaria, cuando se tengan todos los extremos
absolutamente definidos, ustedes tendrán la posibilidad en el
debate parlamentario y en el trámite de enmiendas de opinar, de
discutir y de debatir lo que haga falta. Pero, lógicamente, yo no
me puedo permitir la temeridad de entrar a discutir determinados
temas, como hechos imponibles, como bonificaciones de algo
que quizás desde el punto de vista del planteamiento de la
oposición se puede hacer, pero no desde el punto de vista del
responsable de Hacienda, y no lo voy a hacer.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.4) Pregunta RGE núm. 3111/99, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la creació d'un impost que gravi l'activitat turística.

Passam a la següent pregunta, que és la RGE núm. 3111/99,
relativa a la creació d’un impost que gravi l’activitat turística, la
pregunta està formulada per la Sra. Maria Salom, que té la
paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, per
a mi que avui horabaixa no en treurem res en clar respecte a la
compareixença del Conseller d’Economia i Hisenda, té molt
clares quines seran les respostes a totes i cada una de les
preguntes que ha formulat el nostre grup, ens dirà que està
pendent d’estudi, que estudien sobre les distintes figures
tributàries, quina figura poden crear i com obtenir un fons. Pareix
que hi ha com una idea que sí que tenen ganes de nodrir un fons
per poder fer unes determinades inversions mediambientals, però
a partir d’aquí no tenen absolutament res clar. I per a mi que a les
set preguntes que hi ha a continuació, la resposta del Conseller
d’Economia i Hisenda serà la mateixa a totes i a cada una d’elles,
perquè la impressió que ens dóna al Partit Popular és que han
xerrat molt, tant ell com el Conseller de Turisme, com el
President del Govern, i que ara, que tenen la responsabilitat
d’haver de governar, no saben com n’han de sortir d’aquest tema.

També la Batlessa de Calvià ha fet declaracions i ha fet
propostes alternatives a la Federació de Municipis i
Províncies d’aquí de Balears i em pareix que tenen un bon
bullit i que no saben com n’han de sortir. I jo intentaré fer-li
set o vuit preguntes concretes, si me les pot contestar les
contesti i si no em digui no sabemos, no respondemos, i ja,
més endavant, quan tenguin les coses clares, doncs,
intentarem tornar reiterar una sèrie de preguntes, a veure si
ens poden ser contestades.

Aquesta primera, és si pensa la Conselleria d’Hisenda,
en el cas hipotètic que la conclusió sigui que per nodrir
aquest fons, si una de les conclusions possibles pot ser crear
un impost que gravi l’activitat turística, com i de quina
manera fa comptes fer-ho?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, per contestar, té la
paraula.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA, PRESSUPOSTS,
ENERGIA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Home, a mi m’agradaria també
conèixer per què el Partit Popular vol crear un fòrum de
debat sobre aquest tema, si tenguessin les idees tan clares
tampoc no seria necessari crear un fòrum de debat. Miri, no
em parli de contradiccions, no em parli de si no tenen les
idees clares amb un mes i mig o amb dos mesos de estar
governant; podem parlar del tema del pla energètic? Home,
qui ha fet el ridícul en aquesta comunitat autònoma amb el
pla energètic? Quants anys hem estat aquí sense tenir una
definició, cada conseller d’indústria que hi havia nou, cada
canvi de govern que hi havia, cable, central, gasoducte,
miri, quants anys això? I perquè aquí plantejam un tema
absolutament nou, un tema que vostès tenien estudiat,
perquè hi ha papers a la conselleria; l’any 95 ja hi va haver
un informe que els deia que havien de fixar-se determinades
formes de tributació sobre el turisme per a temes
mediambientals, home, no venguem amb històries aquí de
contradiccions, ni res, aquí es fa un debat, s’ha posat un
debat dins la societat, jo crec que molt viu; se situa dins el
món de les idees, ¿és necessari detreure fons dels turistes
per finançar aspectes mediambientals, si o no? ¿És just que
per l’impacte de la població flotant, derivada de la nostra
estructura productiva, les inversions especialment més
costoses hagin de ser finançades pels habitants de les illes,
és just això? Crec que té més importància quan estam
parlant en el món del debat parlar de si hi ha consciència
social o no per la possibilitat d’implantar aquesta figura que
del fet imposable i de determinats temes tècnics.
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No se preocupi, a nosaltres ens correspon analitzar els temes
tècnics, i si pel que sigui després resulta que aquesta figura se’ns
convenç que no és aplicable, doncs no és aplicable. És a dir, així
s’estudien les coses, i no per voler, per presses o per pressions,
doncs, un tema tributari és un tema molt delicat i aquí tenim
l’experiència de l’impost d’instal•lacions que incideixen en el
medi ambient que està recorregut des de fa molts anys, i que es
va aixecar la suspensió cautelar perquè es pogués cobrar, perquè
hi havia una dotzena d’afectats i perquè es podrien tornar els
doblers. En aquest cas, si es recorre aquest impost no es podrà
cobrar; és a dir, s’ha d’anar amb tranquil•litat i no, jo crec que,
bé, jo vull aplaudir el fet que vostès es vulguin sumar a aquest
debat, jo crec que és interessant. També hi ha contradicció, la
Secretària d’Estat de Turisme va criticar obertament aquesta
figura, sense saber de què estàvem parlant; i el Batlle de Palma,
que crec que és del mateix partit, va dir que estava absolutament
a favor de l’ecotaxa. I que no em venguin amb contradiccions en
aquests temes perquè en podríem xerrar una bona estona.

Nosaltres, com li deia abans, no introduirem dins el debat
aspectes tècnics, no ho farem. Respecti que sigui la postura de la
Conselleria d’Hisenda.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Torn de rèplica, té la paraula, Sra.
Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
miri, Sr. Conseller d’Hisenda, en aquests moments la
responsabilitat és seva, vostè és el conseller d’Hisenda i vostè és
el responsable, dins l’equip de govern, de posar en marxa aquesta
iniciativa o no; i nosaltres, com a oposició en aquest Parlament
l’únic que volem saber és què en pensa vostè d’aquest tema,
qualque idea en deu tenir, tal vegada no ho té encara fermat del
tot però suposam que vostè deu tenir una idea del què pot
suposar crear un impost que gravi aquesta activitat turística. I
això és el que vol saber el Grup Popular. Ara, li demanaria, si és
possible, que en les seves contestes no em faci volar coloms i no
em faci altres preguntes, i no em xerri de temes que no tenen res
a veure amb l’impost turístic, ni plans energètics, ni Isiquiema,
ni ens xerri de si hi ha un problema d’una depuradora, no té res
a veure amb la pregunta que ha formulat el Grup Popular, i el
Partit Popular està totalment d’acord en què és bo que hi hagi un
debat sobre les idees, però després les coses es concreten i han
d’aterrar, i aterrant, m’agradaria saber, com a portaveu, en aquest
cas, del Grup Popular, què en pensa la Conselleria d’Hisenda de
crear un impost que gravi l’activitat turística, a veure si és capaç
de contestar-me?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, en torn de
contrarèplica, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA, PRESSUPOSTS,
ENERGIA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Home, té gràcia que em digui
determinats temes quan aquí s’ha estat governant setze anys
i ara es vol posar en marxa un fòrum per debatre el tema de
la implantació d’una taxa turística, té una certa gràcia, no
em reconeixerà que no en té. Miri, jo puc tenir moltes idees,
jo crec que no interessen les idees en aquests moments, sí el
que interessen són les actuacions, i en aquest tema si és
factible o no és factible, quina fórmula, això, li torn a repetir
que és un tema que està dins la Conselleria d’Hisenda i que
nosaltres seguirem amb aquesta orientació de prudència.

A partir d’aquí, lògicament, no vendré jo aquí a explicar
com s’aplicarà abans que el Consell de Govern es pronunciï
i abans que el Consell de Govern prengui una decisió. Jo
crec que el tema està bastant clar, veig un interès malèvol de
voler formular moltes preguntes, de formular les mateixes
preguntes a diferents consellers, d’analitzar a veure si
aquestes respostes poden caure en contradicció o no, i miri,
a mi em sap molt de greu però segurament en aquest tema
de voler caure en contradiccions segurament no li donaré
satisfacció.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.5) Pregunta RGE núm. 3112/99, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa ala criteris d'aplicació de l'ecotaxa.

Passam a la següent pregunta, que és la RGE núm.
3112/99, relativa als criteris d’aplicació de l’ecotaxa. Té la
paraula la diputada Sra. Salom i Coll.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo, puc semblar un poquet
pesant avui horabaixa, però venia aquí amb la il•lusió i
l’esperança de treure determinades afirmacions del conseller
que em poguessin il•lustrar sobre un tema que està dins la
nostra societat, que és si aquest govern del pacte d’esquerres
fa comptes posar en marxa o no un fons turístic, si fa
comptes posar en marxa o no una ecotaxa o un impost. I en
aquest sentit, intentant, i ja no demanaré que concreti si és
si o no, ens posarem a un altre nivell, dins el món de les
idees i de les hipòtesis, per què no ho tenim definit? No ho
tenen clar, no saben el que faran; el conseller de Turisme
diu una cosa, vostè una altra, el Sr. President una altra, i el
món turístic tal vegada pensa d’una manera distinta perquè
resulta que s’han reunit amb una part del sector turístic i
n’hi ha d’altres que es queixen, altres hotelers, que no ha
xerrat amb tot el sector, que només ha xerrat amb els més
importants. Idò, dins aquest món de les idees, a veure si és
possible aclarir quins criteris d’aplicació d’aquesta
anomenada ecotaxa pensaria formular el conseller
d’Economia i Hisenda del Govern balear?

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Conseller, per contestar, té la
paraula.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA, PRESSUPOSTS,
ENERGIA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (Joan Mesquida i
Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Em sap greu haver defraudat les seves
expectatives però també si m’hagués pegat un cop de telèfon,
doncs jo li hagués contestat més o menys per on anirien les
meves contestacions.

Miri, aquí hi ha una pregunta, criteris d’aplicació. Jo,
intentant, no sé si donar-li satisfacció a qualque cosa de les que
pensa, dues coses: primer, que no tengui impacte sobre la
demanda turística; segon, màxim, és a dir que no tengui impacte,
això vol dir neutralitat; i segon, que no generi cap tipus
d’incomoditat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, Sra. Salom, té la
paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Miri, crec que no és seriós que el Grup Popular, fent oposició i
preocupat per un tema que creim que és d’una importància forta
dins la nostra comunitat, abans de formular les preguntes l’hagi
de telefonar per demanar-li com ens contestarà; crec que les
coses es fan d’una manera més seriosa. Hem vengut aquí, hem
formulat unes preguntes, registre d’entrada, la Mesa les ha admès
i hem vengut aquí per intentar treure el net d’aquesta qüestió,
però no crec que la fórmula ni el camí correcte sigui telefonar-lo
a vostè perquè em digui com contestarà. Jo ja sé que en aquest
Parlament es retiren lleis per mímica, des del Ple, fent senyes,
però crec que aquesta no ha de ser la dinàmica d’un Parlament
com el de les Illes Balears, crec que hem de ser seriosos i
respectuosos amb la manera i les formes de les institucions.

En aquest sentit de la pregunta que li formulava, Sr.
Mesquida, respecte de l’aplicació d’aquesta ecotaxa,
m’agradaria que ens aclarís, si és possible, si s’aplicaria
pensant en futurible, en hipòtesis, en idees, sense que això
suposi la seva afirmació o la seva capacitat de contestar-me
a aquesta pregunta, que vostè queda fermat en res, però
simplement per conèixer per on poden anar les coses, doncs
si aquesta ecotaxa s’aplicaria a tots els estrangers que vénen
aquí? Quin és el concepte que tenen de turista, si turista és
tota persona que ve aquí o només són els estrangers; si els
peninsulars, les persones de la península que tenen una casa
aquí i vénen a passar els caps de setmana o vénen a passar
les vacances de l’estiu, de setmana santa o de Pasqua, també
haurien de pagar aquesta ecotaxa; si, per exemple,
determinats representants de la península que vénen aquí a
una fira o a intentar vendre determinats productes també es
considerarien turistes i haurien de pagar aquesta ecotaxa; en
definitiva, que intentàs concretar un poquet més aquesta
aplicació de la mateixa, a part de dir-nos que intentaríem
que no existís un impacte sobre la demanda turística?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Conseller, en torn de
contrarèplica, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA, PRESSUPOSTS,
ENERGIA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Em pareix molt bé que vostè
tengui molt de respecte pel Parlament quan es pactaven lleis
de transferències per telèfon, em pareix molt bé. Miri, li
repetesc el que li he dit abans, no entrarem en detalls de les
formes d’aplicació en aquests moments, perquè estan en
estudi; el que sí li contestaré, a la pregunta que nosaltres, en
tot cas, l’aplicació de la figura impositiva estarà en relació
amb el mínim impacte sobre la demanda turística i amb les
mínimes incomoditats.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 
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I.6) Pregunta RGE núm. 3113/99, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la finalitat de l'ecotaxa.

Passarem a la següent pregunta, que és la RGE núm. 3113/99,
relativa a la finalitat de l’ecotaxa, pregunta formulada per la Sra.
Diputada Maria Salom, té vostè la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
Sr. Conseller d’Economia i Hisenda, ens agradaria saber si en
principi, dins la seva hipòtesi de feina de la Conselleria
d’Hisenda i de l’equip del Govern balear, figura que tant si es fa
un fons com si es fa una ecotaxa com si es fa un impost turístic
com si es fa el que sigui, de recaptar o de treure doblers del món
turístic per tenir una borsa al Govern per fer una determinada
aplicació d’aquest fons, si tenen clar que aquesta aplicació que
faria el Govern balear d’aquest fons seria exclusivament per a
temes mediambientals o tendria altres finalitats?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Conseller, per contestar, té la
paraula.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA, PRESSUPOSTS,
ENERGIA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (Joan Mesquida i
Ferrando):

Gràcies, Sr. President. En principi li he de manifestar que la
voluntat que té el Govern és que la integritat de les quantitats que
es puguin recaptar, en el cas que es posi en marxa un cànon o
com es diu aquí ecotaxa, sigui amb finalitat exclusivament
mediambiental.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Salom, torn de rèplica, té la
paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
si podria ser un poquet més explícit el conseller d’Economia i
Hisenda per veure què entén ell per dedicar un fons a temes
mediambientals, a veure si ens podria definir un poquet,
concretar un poquet aquesta finalitat mediambiental, que ens
doni qualque pista cap on podrien anar aquestes inversions?
Perquè resulta que per part de Turisme s’ha manifestat a distints
llocs que aquests doblers es podrien destinar a embelliment de
zones turístiques, que es podria dedicar a comprar terrenys i una
altra idea és que aquests doblers es dediquin a fer parcs temàtics;
si parcs temàtics ho entén vostè com a destinar aquestes partides
a temes mediambientals o no?

També s’ha dit que es podria dedicar a temes
d’esponjament; si dins medi ambient hi entra esponjament
o no?

I després una altra cosa, i és que els sindicats també
demanen a veure si aquest fons podria tenir una certa
finalitat social quant al tema dels fixos discontinus? A veure
si ens podria aclarir un poquet aquests punts, Sr. Conseller.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Conseller, en torn de
contrarèplica, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA, PRESSUPOSTS,
ENERGIA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Bé, jo ara aquí aclarir-li a vostè
el concepte que tenc jo de medi ambient, si vol em formuli
una pregunta un altre dia i li diré; és a dir, vostè em fa una
pregunta molt concreta que, a més, dins la pregunta que em
fa n’inclou 44 més i em demana si creu que el conseller que
l’anomenada ecotaxa ha de tenir una finalitat exclusivament
mediambiental; li he contestat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.7) Pregunta RGE núm. 3114/99, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a criteris de distribució dels fons
provinents de l'ecotaxa.

Passam a la següent pregunta, que és la RGE núm.
3115/99, relativa a la fixació de la figura tributària que
gravarà l’impost turístic. Té la paraula la diputada Sra.
Salom, per formular-la. 3115/99. És la 14, 3114. Idò
rectificam, pregunta 3114/99, Sra. Salom, té vostè la
paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, al Grup Popular li agradaria saber si té la
Conselleria d’Hisenda establerts els criteris de distribució
d’aquests fons provinents de l’ecotaxa o de l’impost
turístic? En el cas hipotètic, dins el món de les idees de la
Conselleria d’Economia i Hisenda i d’aquest Govern, si es
decideix posar en marxa aquesta figura tributària ens
agradaria saber quin seria aquest criteri de distribució i qui
gestionaria tot això, si ho gestionaria la Conselleria
d’Hisenda, si ho gestionaria la Conselleria de Turisme o bé
la Conselleria de Medi Ambient?

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

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Conseller, té la paraula, per
contestar.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA, PRESSUPOSTS,
ENERGIA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (Joan Mesquida i
Ferrando):

Miri, si hem de parlar amb un poc de rigor hauríem de dir que
en el supòsit que s’estableixi un tribut amb caràcter
mediambiental, no correspon a la Conselleria d’Hisenda i
Pressupost, i no Conselleria d’Economia i Hisenda, sinó al
Parlament de les Illes Balears l’assignació del destí del fons
provinents de la recaptació d’aquest tribut.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, en torn de rèplica, té la
paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
ja sabem que si s’aprova un tribut s’aprovarà per part d’aquest
Parlament, però evidentment haurà de venir amb una proposta de
la seva conselleria o de la Conselleria de Turisme o de la
Conselleria de Medi Ambient, i ja que vostès tenen majoria
absoluta en aquest Parlament supòs que s’aprovarà allò que
vostès vulguin, i en aquest cas, el Grup Popular el que vol saber
és què és el que volen vostès? Qui volen vostès que gestioni
aquest tribut? Ja sabem que ho aprovarà formalment el
Parlament, però vendrà des d’una proposta feta per part de
qualque conselleria d’aquest Govern, o tal vegada hi haurà una
iniciativa d’un grup parlamentari, que es tirarà tot sol aquí
presentant una iniciativa en aquest sentit; però jo crec que
correspondrà al pacte d’esquerres, al Govern, al Consell de
Govern, exposar una iniciativa d’aquest tipus. I nosaltres, com a
Grup Popular, volem saber, estam preocupats per conèixer
quines són les seves intencions: si aquesta distribució d’aquest
fons o d’aquesta taxa o d’aquest tribut, que és el que no saben
encara què és, si es farà una part per cada illa, el que recapti cada
illa se reinvertirà a l’illa; si es farà una distribució per municipis;
si es farà una distribució per zones turístiques. En fi, que ens
expliquin un poquet com serà això, supòs que aquest tema ho han
d’haver discutit entre vostès, amb els que tenen la responsabilitat
d’haver de governar; n’han xerrat molt almenys pels mitjans de
comunicació. I nosaltres el que volen és treure en aquest
Parlament un poquet el net de veure quines són les seves
intencions; em pareix com a un poc molt fort que en xerrin tant
i que no tenguin absolutament res clar, que no tenen ni idea de
per on hi ha d’anar, que una cosa és xerrar i l’altra és haver-se de
posar a escriure i com i de quina manera posen en marxa una
iniciativa d’aquest tipus; sobretot a una comunitat com la nostra,
on el turisme és el principal sector econòmic i el principal motor
econòmic de la nostra economia.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Conseller, en torn de
contrarèplica, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA, PRESSUPOSTS,
ENERGIA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Que no vulgui cometre la
irresponsabilitat d’entrar en determinats temes aquí no vol
dir que no es tenguin les idees clares. Vostè es pot permetre
el luxe aquí d’opinar i de dir o de fer les mil elucubracions,
jo no; perquè després se’ns acusaria de temeritat, d’alarmes,
aquestes històries. Jo li dic que en aquests moments les
competències de la Conselleria d’Hisenda en aquest tema
estan per estudiar la figura tributària per fer afluir fons o
recursos al fons. A partir d’aquí, això és la feina que es fa i
qualsevol altra cosa en aquests moments no serà aquest
conseller que li contesta.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. A continuació, tractarem la
pregunta RGE núm. 31,

EL LLETRAT ASSESSOR:

14, sí, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

3115,

EL LLETRAT ASSESSOR:

La que vostè digui, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

La pregunta és criteris de distribució dels fons
provinents de l’ecotaxa.

(Remor de veus)
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EL LLETRAT ASSESSOR:

Si vol, Sr. President, ara podríem tractar la 3115, que tracta
sobre fixació de la figura tributària que gravarà l’impost turístic;
Sr. President, si vol, tractam la 3115).

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, Sr. Lletrat. Em vol aclarir …

EL LLETRAT ASSESSOR:

Sí, Sr. President, lamentablement hi ha hagut un error
mecanogràfic, la informàtica té aquestes situacions. Teníem
pendents tres preguntes: la 3114, que es titulava criteris de
distribució dels fons provinents de l’ecotaxa, que ha estat ja
debatuda. Per tant, Sr. President, ara li falta a vostè per debatre
la 3115, que es titula fixació de la figura tributària que gravarà
l’impost turístic, i la 3116, que es titula aportacions privades al
fons per a inversions mediambientals. Si vostè vol, ara tractem
la 3115 i després la 3116 i ja hem acabat.

I.8) Pregunta RGE núm. 3115/99, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la fixació de la figura tributària que gravarà l'impost
turístic.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Formularem, doncs, la pregunta RGE núm. 3115,
que és fixació de la figura tributària que gravarà l’impost turístic.
Té la paraula la diputada Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
aquest grup té interès en saber si té fixada la Conselleria
d’Hisenda la figura tributària que ha de gravar aquest impost
turístic. Si de totes les reunions que han tengut fins ara, que
n’han tengudes moltes, però que pareix que no n’han tret massa
cosa en clar, a veure si existeix qualque esborrany, a veure si hi
ha qualque text tant a la seva conselleria com a una altra, la de
Turisme o de Medi Ambient, no ho sabem, i si quan fan comptes
posar-lo en marxa: si a principis de l’any 99 fan comptes dur-ho
a aquest Parlament, si serà a mitjans de l’any que ve, si serà a
finals de l’any que ve, si tenen fixada més o menys aquesta
quantia; en definitiva, que ens donin vostès que tenen la
responsabilitat d’haver de governar, que ens donin a nosaltres,
Partit Popular, grup de l’oposició, un poquet de llum sobre
quines són les intencions d’aquest Govern respecte al futur
turístic de la nostra comunitat, respecte al tema impositiu.

I de totes les explicacions que ens ha donat fins ara el
Conseller d’Hisenda no hem tret res en clar, aquest Govern està
embullat, no sap el que vol, no ha pogut concretar res, i ens
pareix que és una falta d’irresponsabilitat o una falta de
responsabilitat per part de l’equip de govern xerrar tant i no saber
què fan comptes fer amb un tema d’importància cabdal per al
futur per al futur d’aquesta comunitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Conseller, té la paraula, per
contestar.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA, PRESSUPOSTS,
ENERGIA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. No sé a què es refereix quan diu
un tema d’importància cabdal, perquè si fos tan important
ho haguessin pogut analitzar vostès. Miri, per ventura el
tema està en no voler posar elements sobre el debat perquè
precisament siguin vostès els qui l’embullin. És a dir, tot
aquest enrenou que hem muntat aquí avui horabaixa és
precisament per fer aquest plantejament que vostè fa. És a
dir que, en definitiva, li contestaré a la seva pregunta
concreta de si té fixada la Conselleria d’Hisenda la figura
tributària que gravarà l’impost turístic.

La Conselleria d’Hisenda està en aquests moments, els
tècnics de la conselleria estan estudiant i analitzant en
profunditat aquest tema. Això és la resposta, i això és el que
avui el conseller d’Hisenda, per prudència, ha de dir aquí.
Cosa diferent és que vulguem entrar a analitzar dins el món
de les idees, que vostè ja ho comença a ridiculitzar, no deu
tenir massa respecte pel món de les idees, si el tema
interessa o no interessa, si socialment va bé o no va bé, si el
Batlle de Palma té raó o té raó la Secretària d’Estat de
Turisme quan un diu que s’ha d’aplicar i un altre diu que no.
És un debat que hi ha, jo crec, molta gent en aquests
moments que està interessada en seguir i prova d’això supòs
que vostès, com a Partit Popular, hi volen entrar, la qual
cosa em pareix molt bé. Ara, no cerquin en aquest debat
contradiccions, no cerquin introduir elements per
precisament embullar les coses.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Salom, torn de rèplica, té la
paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, miri, vostè amb totes les seves contestes, que no
em contesta res, el que fa és dir i vostès els senyors del
Partit Popular. Miri, s’han d’anar avesant, no som nosaltres
ja, són vostès els que tenen la responsabilitat de dirigir
aquest executiu, són vostès, no nosaltres; són vostès els que
han de venir aquí a contestar i a donar explicacions sobre
aquests temes que vostès mateixos han plantejat a la societat
com a un tema important. Qui és que ha sortit dient crearem
el Govern balear una ecotaxa? És vostè que ha sortit dient
això, és vostè que ha creat aquesta expectativa, és vostè qui
ha de contestar aquí com i de quina manera fan comptes
posar-lo en marxa; i no en tenen ni idea, no en tenen ni idea,
no saben per on han d’envestir a aquest tema. I això em
pareix que és una falta de seriositat molt important per part
del Govern balear.
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Jo em pensava que amb tants d’anys d’estar a l’oposició
tendrien més o menys quin és el model clar si qualque dia
arribaven al Govern, i resulta que no el tenen clar vostès. Sí,
quan es tracta de discutir idees plantegen coses, però després,
quan tenen una idea, l’han de plasmar de qualque manera: s’ha
d’escriure, s’ha de redactar, s’ha de dur aquí al Parlament, una
iniciativa, s’ha d’aprovar. I vostès quan surten de les idees no
saben aterrar i tocar amb els peus a terra. I em pareix que amb
aquesta compareixença qui està ridiculitzant les coses és vostès,
entre d’altres coses, amb una contesta que m’ha fet abans, que
m’ha dit: m’ho hagués demanat per telèfon. Això no són maneres
ni formes de contestar determinades preguntes en aquest
Parlament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Conseller, torn de contrarèplica, té
la paraula.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA, PRESSUPOSTS,
ENERGIA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (Joan Mesquida i
Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Miri, després de governar tants d’anys
menyspreant el que eren les opinions de la gent, laminant la
participació, jo crec que, per ventura és normal que a vostè li
sàpiga greu que es vulgui plantejar un tema i es vulgui fer un
debat. Miri, tenim aquesta forma de fer les coses, què li hem de
fer? Nosaltres plantejam un tema a la societat, ho discutim, i a
partir d’aquí, després, si veim que hi ha un consens social
important, ens dedicam a analitzar la figura tributària, i
correspon en aquest moment, en aquest moment aquí estam;
analitzar la figura o les figures tributàries perquè es prengui una
decisió.

I jo crec que, no em parli, és que jo, francament, tenc una
certa, quan em parla vostè de què amb dos mesos que s’ha creat
un debat i vostès no tenen les idees clares, si han estat deu anys
xerrant de cable, de central, d’energia elèctrica i no han resolt el
problema energètic de Balears, anys, i aquí estam fent un debat
que fa dos mesos que fa dos mesos que dura. Per favor, una mica
de rigor.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Abans de passar a la pregunta
següent, vull deixar clar que el títol de la pregunta 3114/99
era criteris de distribució dels fons provinents de l’ecotaxa.

I.9) Pregunta RGE núm. 3116/99, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a les aportacions privades al fons per a
inversions mediambientals.

I ara sí passarem a la darrera pregunta, que és la RGE
núm. 3116/99, que el títol de la pregunta és aportacions
privades al fons per a inversions mediambientals. Té la
paraula la diputada Sra. Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, la intenció d’aquest grup és intentar treure qualque
cosa en clar d’aquestes distintes preguntes que hem
formulat i aquesta darrera fa referència a d’on pensen treure
les aportacions privades d’aquest anomenat fons per a
inversions mediambientals? Sobre quins privats, sobre quins
empresaris fan comptes vostès fer una certa incidència i
com faran la incidència, perquè evidentment si són
aportacions voluntàries per part d’un sector turístic a un
fons, aportacions voluntàries crec que quedarem un poc
coixos; si no són voluntàries han de ser forçoses i si són
forçoses hauran de ser via llei; i si són forçoses a qui aniran
destinades? Ens agradaria saber quines seran aquestes
empreses privades que es veuran obligades o no, més
forçades o menys a haver d’aportar uns determinats doblers
a aquest fons per intentar fer tot un conjunt d’inversions
mediambientals?

I per altra part, dir-li, Sr. Conseller, que tal vegada forma
part de la seva estratègia, no ho sé, això també és vostè qui
m’ho ha d’aclarir, que vostè, en principi, es va decantar
d’una manera claríssima a favor de posar en marxa una
ecotaxa, i que el conseller de Turisme pareix que s’ha
decantat pel contrari; tal vegada és un tema pactat, un diu
blanc, l’altre diu negre, i tothom estarà content. Però això
tampoc no és molt seriós per part d’un equip de govern que
s’autoqualifica de progrés.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Conseller, per contestar, té la
paraula.



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 4 / 26 d'octubre del 1999 65

EL SR. CONSELLER D’HISENDA, PRESSUPOSTS,
ENERGIA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (Joan Mesquida i
Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Amb aquesta darrera expressió jo crec
que es posa de manifest quina és la voluntat, aquí no es vol
conèixer res, aquí del que es tracta és de demostrar si hi ha
contradiccions entre diferents conselleries amb aquest tema o no.
Miri, jo aportacions obligades al sector privat no sé què vol dir,
si vostè m’ho vol explicar a un altre moment m’ho pot explicar,
aportacions obligades del sector privat no sé què vol dir; no sé si
vostè té qualque tipus d’experiència que vulgui posar aquí de
com es fa als empresaris obligar-los, forçar-los, coaccionar-los
perquè aportin no sé com es fa. Li puc dir que no serà la meva
orientació en aquest tema en absolut.

I li torn repetir el que li he dit a una pregunta que m’ha fet
exactament similar, no em correspon a mi, com a conseller
d’Hisenda, analitzar aportacions privades de cap tipus, em
correspon l’anàlisi de la funció de les alternatives del tipus
tributari per afluir recursos a aquest fons.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, Sra. Salom, té la
paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. I si no li correspon a vostè,
a qui correspon? A un conseller sense cartera del seu Govern?
Clar, ens hem d’aclarir, si no és vostè el responsable d’aquest
tema, em digui per favor a quin conseller he d’acudir per anar a
la comissió corresponent per fer-li tot un conjunt d’aquestes
mateixes preguntes que li hem fet a vostè, si vostè se’n renta les
mans ara, ens hem d’aclarir aquí. Igual que el conseller de
Turisme, que fa unes declaracions i diu: l’ecotaxa és il•legal des
del punt de vista jurídic. És a dir, qui no té les coses gens clares
és el seu equip de govern, que han arribat i no saben per on han
de sortir, que no en tenen ni idea però, i és un tema crec que prou
important dins la nostra comunitat.

I si em permet, Sr. President, per intentar concretar i precisar
encara molt més aquesta pregunta, per veure si aconseguim
treure un poquet de llum de per on poden anar els tirs d’aquest
fons, demanar-li al Sr. Conseller si sap, tant d’una manera certa
com dins el món de les idees que planegen dins aquest Govern
balear, si aquest fons qui haurien d’aportar doblers serien només
els hotelers, si a part dels hotelers les agències de viatges també
haurien d’aportar doblers, si tot el que es considera l’oferta
complementària de bars i cafeteries també haurien d’aportar
doblers a aquest fons, si les empreses de lloguer de cotxes es
veurien també obligades a aportar una part dels doblers a aquest
fons, i si els habitatges turístics de vacances també es veurien
obligats?

Jo crec que això són temes importants, importantíssims,
per al futur turístic d’aquesta comunitat, per al nostre model
turístic, aclarir des de la conselleria seva a veure què fan
comptes fer amb això, qui es veurà implicat, qui es veurà
obligat a haver d'aportar aquests doblers.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té vostè la paraula,
en torn de contrarèplica.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA, PRESSUPOSTS,
ENERGIA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Tornam a la tergiversació de les
meves paraules. Jo tenc l’encàrrec d’estudiar una figura
impositiva en aquests moments, tenc l’encàrrec d’estudiar
una figura impositiva i no tenc l’encàrrec d’anar al sector
privat a demanar aportacions a un fons mediambiental, en
aquests moments el meu encàrrec és aquest. Miri, quan es
diu que l’ecotaxa és il•legal, vostè ho sap això, el que passa
és que ara li fa ganes posar aquest tema aquí damunt, però
una taxa ha de tenir un servei establert; si es posàs una
ecotaxa sense un servei, lògicament seria il•legal. Aposta es
parla no d’ecotaxa, perquè lògicament quan es posi en
marxa no existirà un servei, els rendiments que es puguin
detreure no poden ser superiors al cost del servei; és a dir,
aquí està el tema i vostè això jo crec que ho sap, quan es diu
que una ecotaxa és il•legal no vol dir el que pareix que vol
dir sinó que vol dir que la figura tributària difícilment pot
ser una taxa.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. I acabat l’únic punt de l’Ordre del
Dia, donam les gràcies al Sr. Conseller i senyores i senyors
diputats, s’aixeca la sessió.
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