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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions?

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sr. President, José María Camps substitueix Santiago Tadeo.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Joan Manel Martí substitueix Joana Lluïsa Mascaró.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sr. President, Miquel Jerez substitueix Vicent Serra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Abans de procedir al debat del primer punt de
l’ordre del dia d’avui i d’acord amb l’article 73.2 del Reglament
de la cambra, aquesta presidència els vol proposar una alteració
de l’ordre del dia, atès que la sessió celebrada el passat dimarts
20 de març, en el decurs del debat del dictamen del Projecte de
llei RGE núm. 6026/11, pel qual s’estableix el règim
sancionador en diverses matèries en l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i es fixen mesures administratives
urgents en matèria de joc, es va produir un error en el sentit que
no es varen votar els vots particulars presentats pel Grup
Parlamentari Socialista i pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, a la disposició
addicional tercera bis, incorporada a l’informe de la ponència,
mitjançant l’aprovació de l’esmena RGE núm. 1368/12 del
Grup Parlamentari Popular.

S’aprova per assentiment aquesta alteració de l’ordre del
dia?

Votació dels vots particulars a la disposició addicional
tercera bis del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
6026/11, pel qual s’estableix el règim sancionador en
diverses matèries en l’àmbit de la comunitat autònoma de
les Illes Balears i es fixen mesures administratives urgents
en matèria de joc.

Votació dels vots particulars a la disposició addicional
tercera bis del dictamen del Projecte de llei RGE núm. 6026/11,
pel qual s’estableix el règim sancionador en diverses matèries
en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i es
fixen mesures administratives urgents en matèria de joc.

Així idò procedim a la votació dels vots particulars.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor, 9 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queden rebutjats els vots particulars
presentats pel Grup Parlamentari Socialista i pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
a la disposició addicional tercera bis, incorporada a l’informe de
ponència, mitjançant l’aprovació de l’esmena RGE núm.
1368/12 del Grup Parlamentari Popular.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 346/12, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a elaboració d'un pla
general de lluita contra el frau fiscal.

I passam al primer punt de l’ordre del dia, relatiu a la
proposició no de llei RGE núm. 346/12, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a l’elaboració d’un pla general de
lluita contra el frau fiscal.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Popular
intervé l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps per un temps de deu
minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Avui presentam una
proposició no de llei sobre l’elaboració d’un pla general de
lluita contra el frau fiscal i contra l’economia submergida. El
motiu és molt senzill, nosaltres creim que en aquests moments
en què les administracions públiques han reduït de forma molt
substancial els seus ingressos, de fet per exemple i és a
l’exposició de motius, des del 2007 la recaptació d’imposts
directes que recapta la pròpia comunitat autònoma, hem passat
de 857,8 milions el 2007 a 381 milions l’any 2011, una
davallada de 476,7 milions pràcticament en quatre anys. Per
tant, la situació econòmica de les administracions és realment
molt preocupant. 

I en canvi si feim cas al que diuen els tècnics del Ministeri
d’Hisenda, el sindicat Gesta, per exemple, parlen que a Balears
hi ha 5.000 milions d’euros produïts per l’economia
submergida. Estam rallant que aquest mateix sindicat diu que el
23% del PIB d’Espanya és a l’economia submergida. Estam
parlant que hi ha molta gent que està defraudant Hisenda, hi ha
molta gent que no declara tot el que hauria de declarar. I açò
suposa que a nivell de l’Estat es deixin de recaptar 38.500
milions d’euros, o que a Balears suposaria, si tothom..., si ens
poséssim a nivell d’Europa quant a economia submergida,
recaptar 967 milions d’euros anuals més, amb la qual cosa
pràcticament deixaríem extingit el dèficit públic.

Jo crec que és molt important, per tant, incidir en aquesta
línia. I és molt important sobretot ara que s’està a punt
d’aprovar o que ja ha entrat l’avantprojecte de llei de
transparència del Govern del president d’Espanya Mariano
Rajoy, un projecte de llei a través del qual sabrem de forma
molt més clara on van els nostres imposts. Els doblers que
recapta l’administració sabrem exactament on es destinen. Serà,
jo crec, un pas de gegant en el camí cap a la modernització de
les administracions públiques. Seran unes administracions
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públiques més properes i veurem molt millor on van els doblers
dels contribuents.

I clar, aquest esforç de transparència per part dels ens
públics, hauria de venir també acompanyats d’un esforç similar
per part del sector privat. El frau fiscal i l’economia submergida
suposen en certa una manera una minva molt important en els
ingressos públics, uns ingressos que en aquests moments són tan
necessaris, sobretot quan es posa en joc allò que és el nostre
actual model d’estat del benestar, la nostra sanitat, la nostra
educació i els nostres serveis socials. Si poguéssim reduir
l’economia submergida, el frau fiscal 10 punts i posar-nos al
nivell d’Europa, el dèficit públic quedaria reduït a zero i no hi
hauria problemes per mantenir la nostra sanitat, la nostra
educació i els nostres serveis socials. Si tothom pagués els
imposts que ha de pagar, la nostra comunitat autònoma tindria
-repetesc- dèficit zero. No serien necessaris els ajustaments que
s’estan fent a la sanitat i a l’educació. Tampoc no faria falta
apujar imposts i es podria pagar puntualment els proveïdors.
Tots són avantatges per tant, si anam en la línia d’intentar reduir
aquest frau fiscal i aquesta economia submergida.

I jo encara aniria més enfora. La Llei de transparència que
el Govern de Mariano Rajoy aprovarà, ha de servir també com
a pedagogia, una pedagogia molt directa perquè hem d’intentar
que els nostres conciutadans tenguin molt clar o que siguin
conscients que tots els doblers que les arques públiques deixen
d’ingressar, són doblers que es resten a la sanitat i a l’educació,
als discapacitats o a altres activitats socials. És molt important
i a través d’aquesta llei, es veurà molt més clar que fins ara que
aquests doblers públics tenen una utilitat, que aquests doblers
públics que es recapten tenen una utilitat i tenen una funció i
van a una o a una altra activitat, en funció una mica de les
polítiques de cada moment. Però realment aquests doblers no es
malbaraten, sinó que tenen una utilitat. Aquesta pedagogia és
molt important, perquè la gent entengui que hem de pagar tots
i tot el que toca, perquè així fins i tot es podrien davallar
imposts i anar en la línia de no haver d’aplicar determinats
ajusts, sobretot a l’estructura de l’estat del benestar.

És una proposta en sentit positiu, és una proposta que pretén
que hi hagi, lògicament, una colAlaboració entre la comunitat
autònoma i l’Estat, perquè lògicament tant l’impost d’IRPF,
com l’IVA o com l’impost de societats són imposts que se
recapten a nivell estatal. I per tant, hi ha d’haver aquesta
colAlaboració entre les dues administracions per poder fer
aquesta lluita i aquesta planificació en contra del frau fiscal de
forma conjunta.

Per tant, la proposta que nosaltres feim avui i que ja ve
reflectida en la mateixa PNL és que el Parlament de les Illes
Balears insti el Govern de les Illes Balears a elaborar un pla
general de lluita contra el frau fiscal, en colAlaboració amb el
Govern de l’Estat. I que el Govern de les Illes Balears treballi
conjuntament amb el Govern d’Espanya per tal d’impulsar
mesures que suposin un major control del frau fiscal, tant en els
imposts generals de l’Estat, com en els tributs que gestiona
directament la comunitat autònoma, així com també en la
reducció de l’economia submergida.

Aquesta és la proposta que feim avui, és una proposta
evidentment en sentit positiu i crec que milloraria moltíssim
l’estat dels comptes d’aquesta comunitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn de fixació de posició per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Joan Boned, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Camps, vagi per endavant i sense
que s'assenti cap precedent, que votarem a favor dels punts
d’aquesta proposició que fa el Grup Popular. Però no sense
abans fer alguns comentaris, sobretot en el que figura en el text
de la proposició com exposició de motius i que argumenta la
necessitat d’aprovar els dos punts d’acord que se’ns passen a
aprovació en aquesta comissió.

Li he de dir sincerament que si un es dedica, no fa falta
estar-hi molt de temps, una mitja horeta a repassar diferents
Diaris de sessions, diferents intervencions dels responsables i
representants del Grup Popular i, per què no?, especialment del
seu portaveu en aquesta matèria, el Sr. Camps, jo quasi diria
fent una implicació del cinema, que podríem estar davant la
versió actualitzada del Dr. Jekyll i Mr. Hyde. I per què dic això?
Perquè per un costat el Sr. Camps és la mà castigadora de
l’oposició en tot allò que fa referència a propostes en matèria
econòmica, i resulta que avui ens trobam amb un Sr. Camps que
fa una intervenció que, no sé si se n’ha adonat o no, però
d’alguna manera està defensant arguments exposats per
l’oposició en diferents ocasions en debats parlamentaris quan
parlam de temes pressupostaris i tributaris.

I per què li ho dic? Miri, vostè mateix a l’exposició de
motius, i hi ha fet referència a la seva intervenció, que la manca
de liquiditat, la davallada d’ingressos, resulta un greu problema
per al control del dèficit, entre altres raons perquè provoca
importants i significatius retards en el pagament de factures a
proveïdors i a altres institucions. Fins ara no era així, fins ara tot
venia perquè el passat govern havia fet una nefasta política
econòmica i com a resultat, s’havia deixat la caixa buida i no
s’hi podia fer front. Ara ja adaptam el discurs, entram en
l’argument que sí té una certa lògica i és que reducció
d’ingressos provoca una manca de liquiditat i aquesta manca de
liquiditat és conseqüència directa que aquests proveïdors i altres
institucions tenguin problemes per cobrar.

Però no només això, com a mínim des del Grup Socialista i
supòs, si no record malament del Grup PSM-Entesa i Més per
Menorca també, s’ha fet així, es defensa que la política
econòmica que practica aquest govern no és correcta. Té com a
objectiu únic la reducció del dèficit públic i pretenen equilibrar
aquest dèficit públic únicament i exclusivament amb mesures de
retallades, importants retallades. Fins ara havien negat la
necessitat de millorar els ingressos o, com a mínim, la voluntat
d’anar per la via de millora dels ingressos. Aquí ens trobam que
textualment el Sr. Camps en aquesta proposta diu: “des de
l’actual executiu autonòmic s’han fet passes molt importants en
la reducció de la despesa pública, s’han aplicat mesures de rigor
pressupostari i austeritat”. I acaba dient, “mesures que han de
venir acompanyades d’altres en la línia de millora d’ingressos”.
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Benvingut sigui, Sr. Camps, benvingut al club dels que..., no
ho havia fet fins avui cap dia, la defensa d'aquest extrem. I jo
em pregunt que si és tan clara la necessitat de millora
d’ingressos, per què s’ha rebutjat sistemàticament qualsevol
proposta que anés encaminada a aquesta millora d’ingressos que
venia des de l’oposició, quan per via pressupostària es
recomanava que es fes un estudi de la fiscalitat a la nostra
comunitat autònoma, que s’apostés per una política tributària
progressiva que afectés proporcionalment a aquells que més
tenen de manera diferent dels que tenen menys, i que, per tant,
fos una política pressupostària justa. Repetesc, dues versions,
blanc i negre, de la política econòmica tributària del Partit
Popular.

Però continuant amb la seva exposició de motius, vostè fa
referència a una previsió que es fa per part dels tècnics del
Ministeri d’Hisenda, que anuncien que si s’aconseguís com
objectiu reduir l’economia submergida en el nostre país en 10
punts, aquests 10 punts en el cas de Balears suposarien 967
milions d’euros anuals. Així ho diu, efectivament. Crec que això
estalviaria nombroses retallades aplicades en aquests moments
per part del Govern. Però miri, Sr. Camps, això és fer
futurologia i parlar de possibilitats. Jo li parlaré de la realitat,
del dia d’avui. I li vull recordar que l’any 2007 la nostra
comunitat autònoma era la darrera de totes, estava a la cua en la
lluita contra el frau; i que a l’any 2010 pràcticament el posarem
en el primer lloc del rànquing i es va fer gràcies a la feina i de
polítiques i mesures aplicades per part de l’Agència Tributària
de les Illes Balears.

Però és més, li donaré més dades. L’any 2009 hi va haver
una recaptació per aquesta via per part de l’Agència Tributària
de 38 milions d’euros. Hem de tenir en compte que l’any 2009,
la feina es feia mitjançant oficines liquidadores. L’any 2010 i
tenint en compte que pràcticament a partir de la meitat de
l’exercici 2010, es va aplicar aquesta nova fórmula el segon
semestre de 2010, per tant, ja no es treballava amb oficines
liquidadores, era una feina íntegrament feta per l’Agència
Tributària de les Illes Balears, es recaptaren 55 milions d’euros.
Es va millorar substancialment d’un any per l’altre, i repetesc,
amb una feina feta íntegrament per l’Agència Tributària de les
Illes Balears: 38 milions l’any 2009, 55 l’any 2010. Jo crec que
són xifres que val la pena tenir-les en compte i treballar-les.

Li ho repetesc, estam d’acord en els dos punts que vostès
ens proposen. Però el que és més incomprensible encara és que
aquesta és una proposició registrada dia 23 de gener de 2012.
En aquests moments el Govern porta nou mesos gestionant i en
aquests nou mesos no s’ha fet ni s’ha anunciat absolutament res
en matèria de lluita contra el frau fiscal. Si tenim en compte les
xifres que porta vostè a la seva exposició de motius, aquests 967
milions, si tenim en compte la recaptació real de l’Agència
Tributària d’un exercici, 55 milions, i tenint en compte aquestes
xifres em pregunt, què fa aquest govern que necessita que el seu
mateix grup parlamentari a finals del mes de març, en nou
mesos de gestió, insti que faci la feina que correspon en matèria
de lluita contra frau fiscal, perquè jo entenc que això és un
reconeixement explícit que no està fent absolutament res.
Repetesc, és necessari posar-hi, però no ara, ja fa mesos, però
bé, val més tard que mai.

I per acabar, perquè no vull que em renyin per passar-me del
temps, vull dir que si la resta de grups hi estan d’acord, des del
Grup Socialista li faríem dues esmenes in voce, una que afecta
el punt 1, que diu "el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a elaborar un pla general de lluita
contra el frau fiscal en colAlaboració amb el Govern de l’Estat".
Hi estam d’acord, però com que repetesc que portam nou mesos
sense que hagi fet gaire cosa, no podem estar nou mesos, per
això nosaltres li proposam fixar un termini i afegir al final una
frase que digui: “en el termini de tres mesos”. Tres mesos és
suficient per aprovar un pla, no fa falta anar molt més enllà. 

En el segon punt estaríem d’acord tal com està, però com a
conseqüència d’aquest primer i segon punt, els suggeriríem la
incorporació d’un tercer punt per aprofundir en fórmules per
continuar amb aquesta lluita contra el frau fiscal, que diria
concretament: "el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a crear una oficina de lluita contra el frau de
caràcter especialitzat. Aquesta oficina ha de suposar un nou
model de lluita contra el frau, que integrarà els funcionaris i
òrgans intervinents en la lluita contra el frau fiscal i duaner, frau
a la Seguretat Social, trames organitzades per defraudar,
prevenció i repressió de blanqueig de capital i lluita contra els
vessats financers de la criminalitat organitzada i la corrupció."

Crec que és buscar una nova eina de colAlaboració entre
l’administració autonòmica i l’estatal a fi d’intentar que aquesta
lluita contra el frau, aquests deu punts que segons els tècnics del
ministeri serien un regal inesperat, puguin ser cada vegada una...
estar més propers a la realitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble.
Sr. Nel Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, estam d’acord
en l’objectiu d’aquesta proposta, no en canvi en el raonament de
l’exposició de motius i no vol dir això que en aquesta exposició
no es diguin veritat, se’n diuen, però la lògica d’aquestes
veritats exposades creim que no lliga amb les propostes que
finalment s’han presentat.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 21 / 27 de març del 2012 433

 

M’explic. Nosaltres creim que efectivament, a la fi, es
comença a reconèixer que la manca de liquiditat és a causa de
la baixada dels ingressos derivada d’una crisi econòmica i
financera internacional, no a la gestió d’un govern que aquí va
ser d’esquerres, però allà va ser de dretes i per diferents estats
amb governs socialdemòcrates, democristians, liberals, alguns
més nacionalistes, d’altres menys nacionalistes, però així i tot
l’exposició de motius comença així: “La manca de liquiditat que
pateixen en l’actualitat totes les administracions públiques a
causa en bona mesura a la davallada dels ingressos tributaris”,
efectivament. A la fi, a la fi apareix el seny i la veritat.

També en el contingut de l’exposició s’afirma que s’han fet,
per part del Govern autonòmic, de l’executiu s’han fet passes
importants en la reducció de la despesa pública. Jo diria que,
importants, no ho sé; errònies, no en tenc cap dubte. Són
mesures que han generat por, desconfiança, desconcert,
incertesa, desprotecció social, que han generat inseguretat
jurídica, però també inseguretat social, que han generat
malestar. 

En relació amb aquestes passes es fa referència a les
mesures de rigor pressupostari i d’austeritat i en aquesta
exposició crec que s’oblida que algunes d’aquestes mesures no
tenen res de rigor pressupostari ni d’austeritat. De rigor
pressupostari, ja em diran que en té mantenir despeses
absolutament innecessàries com la del Palau de Marivent o
d’austeritat, el de fer un consell de govern a Menorca purament,
purament per allò de dir que s’han traslladat a l’illa perifèrica
per prendre decisions que tampoc no tenien cap efecte ni cap
repercussió ni cap immediatesa a l’illa menorquina, simplement
que varen decidir traslladar-se i assumien el cost d’aquesta
actuació i escenificació per part del Govern.

En tercer lloc diria també, en relació amb l’exposició de
motius, que lliga -i això ens desagrada profundament- crisi
econòmica i falta de liquiditat amb el frau, amb la lluita contra
el frau fiscal. 

Crec que el frau és efectivament l’antítesis d’allò que és
l’estat de dret i que és l’estat del benestar, sense cap dubte, però
ho és en moments de crisi, però ho és també en moments o en
èpoques més bones en l’activitat econòmica i en èpoques de
més bonança, també ho és la lluita contra el frau fiscal, no es
justifica per un raonament de crisi, de situació de crisi,
d’incrementar per tant els ingressos, sinó que es justifica perquè
forma part de la lògica d’un estat de dret i d’un estat de
benestar.

Crec per tant que la falta de liquiditat té més a veure amb
una proposició no de llei que discutirem precisament
posteriorment, en relació amb la responsabilitat fiscal, que no
amb una iniciativa d’aquest tipus que lliga crisi i lliga frau.

Passant però de l’exposició al contingut de les propostes
tampoc no dubtarem, no dubtam ni un minut a afirmar que
qualsevol iniciativa destinada a lluitar contra el frau fiscal tindrà
el suport del nostre grup i tindrà per tant el suport també del
nostre grup en aquestes dues propostes que conté la proposició
no de llei.

També valoram les esmenes fetes pel Partit Socialista quant
al termini dels tres mesos, creim que és positiva, creim que fa
més creïble i més vàlida aquesta proposició no de llei i també la
proposta de crear l’oficina de lluita contra el frau que més que
mai la converteix en una proposta eficaç amb l’objectiu que
pretén. 

Per tant, tindrà el suport del nostre grup, tot i que no
compartim la lògica de l’exposició de motius, però -insistesc-
per a nosaltres és més important la raó i la racionalitat del
contingut que passam a aprovar que no d’una exposició de
motius que em sembla precipitat i fora de context.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per contradiccions, Sr. Camps té cinc
minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. No diem res diferent al que
hem dit fins al dia d’avui. No vulguin veure discrepàncies en el
discurs o coses contradictòries, deim exactament el mateix.

Efectivament, des de l’any 2008 s’ha produït una davallada
d’ingressos, però és que això ningú no ha negat. Ningú no ha
negat que hi hagués una davallada d’ingressos. Tots som
conscients que hi ha hagut una davallada d’ingressos. 

El problema que hi ha hagut és que els que governaven fins
ara no han sabut adaptar les despeses als ingressos que hi havia
i això ha produït dèficit, perquè si haguessin estat capaços
d’ajustar les despeses als ingressos, si haguessin gastat el que
podien gastar i no més -i no més-, no s’haguessin produït
dèficits, però és evident que hi ha hagut una davallada
d’ingressos. El que passa és que hi hagut una irresponsabilitat
per part d’un govern que ha continuat gastant com si els
ingressos fossin els mateixos. Això és el que hi ha hagut. Per
tant, no adaptam el discurs per les circumstàncies actuals, sinó
que deim exactament el mateix.

Té raó del Sr. Martí quan diu que no podem lligar crisi
econòmica amb frau, evidentment. No perquè hi hagi crisi, ara
hem de lluitar contra el frau i quan estam en bonança no ho hem
de fer, no, no, hem de lluitar hi hagi crisi o no hi hagi crisi,
completament d’acord.

Deia el Sr. Martí també que aquesta reducció de la despesa
pública ha creat inseguretat social i malestar. Miri, el que crea
inseguretat social i malestar és no pagar. El que crea inseguretat
social i malestar és gastar per damunt de les possibilitats i
després no poder pagar, això crea inseguretat social i malestar,
i ha creat molt de malestar a moltes empreses que encara no
poden cobrar. No poden cobrar a causa del desgavell que hi ha
hagut els darrers quatre anys de... comprometre’s a
determinades despeses i després no poder pagar-les, per què?,
perquè no hi havia els doblers perquè els ingressos havien
davallat. 
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Per tant, no ens venguin ara que ajustar les despeses als
ingressos no sigui la línia adequada. És que és la línia adequada,
és l’única línia. Evidentment que després hem d’intentar
aconseguir més ingressos. Intentarem aconseguir més ingressos,
no per la via que vostès voldrien de pujar impostos, sabem que
el seu model és pujar impostos i continuar gastant. És clar,
escolti, com que nosaltres volem continuar gastant i volem
continuar gastant molt, pugem impostos, pugem impostos i que
el poble pagui. Això no és la nostra política.

La nostra política és, si hem de pujar impostos serà per
causes totalment imprescindibles, totalment imprescindibles...
no, no, escolti, és que vostès no són conscients de la gravetat de
la situació en què ens han deixat, no en són conscients, vostès
viuen en una altra galàxia. La realitat actual inevitablement ens
condueix a haver, evidentment, d’ajustar, d’optimitzar els
recursos públics i també en segons quins punts ens veiem
obligats en contra -repetesc, en contra- dels nostres principis a
pujar determinats impostos, és cert. 

Escolti, Sr. Boned ens ralla que el 2009 la recaptació de
l’Agència Tributària era de 38 milions i el 2010 de 55 milions,
això segurament serà d’algun impost, no del conjunt. Les dades
que tenc és que el 2007 recaptaven 857,8 milions i en el 2011,
381 milions... com de frau?... no, no, vostè ha dit que l’oficina
de l’Agència Tributària havia recaptat 38 milions...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned, per favor.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...el 2009 i 55 milions el 2010. Ah!, de lluita contra el frau...
bé, pot ser, idò és una bona notícia. Això és una bona notícia,
havia entès... perdoni... 

Per tant, crec que hem de ser més seriosos quan feim
determinades declaracions, és a dir, la situació que hem rebut,
autènticament, és dramàtica i aquí el Sr. Borràs que protesta per
allà darrere ens ho podrà dir perquè al consell insular ens varen
deixar l’empaste més gros de la història, però bé, és a dir, el que
està molt clar és que davant una situació com l’actual es va
necessari intentar aconseguir ingressos d’allà on sigui i crec que
la lluita contra el frau fiscal i l’economia submergida és un bon
principi per intentar reduir-la el màxim possible i que la
comunitat autònoma pugui ingressar el màxim de doblers
possibles.

Aquesta és la línia que hem de seguir. Nosaltres
malauradament no acceptarem les esmenes que presenta el
Partit Socialista, segurament amb un poc més d’antelació les
haguéssim pogut estudiar amb més precisió, però evidentment
ara així tan ràpid, en tot cas l’animam que faci una proposta a
aquesta comissió, per poder debatre aquestes mateixes
propostes, no hi cap problema, però en principi nosaltres en
aquests moments rebutjaríem aquestes esmenes. Ens remetem
al text per tant original que havíem presentat.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. En vista que s’han rebutjat les esmenes i
acabat el debat passam a votar la Proposició no de llei RGE
núm. 346/12.

Vots a favor? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat, 14 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGe núm 346/12, relativa a l’elaboració d’un pla general de
lluita contra el frau fiscal.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 944/12, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a l'aplicació de la responsabilitat fiscal en
la nova Llei de finançament dels consells insulars.

Passam doncs al segon punt de l’ordre del dia relatiu a la
Proposició no de llei RGE núm. 944/12, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
relativa a l’aplicació de la responsabilitat fiscal en la nova llei
de finançament dels consells insulars. 

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca intervé l’Hble. Sr.
Nel Martí per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari
va presentar al Parlament de les Illes Balears una proposició no
de llei instant el Govern perquè convoqués, en el termini màxim
de tres mesos, la Comissió Mixta Govern-Consells i el Consell
Financer Interinsular per tal de definir una nova llei de
finançament dels consells insulars que substituís la Llei 2/2002
i que s’ajusti a la nova realitat competencial i d’hisenda dels
consells insulars. Aquesta proposta, a la qual faig referència, va
ser debatuda a la Comissió d’Assumptes Institucionals dia 8 de
febrer del 2012 i va ser rebutjada per part del Partit Popular i,
per tant, també de la comissió.

Abans de res, crec, per tant, que és just recordar que el
sistema de finançament havia de ser revisat l’any 2007 i que des
del 2002 han passat moltes coses. La Llei del 2002 s’ha
d’adaptar a les noves transferències fetes, de serveis socials,
carreteres, joventut, a les competències pròpies de l’Estatut
d’Autonomia aprovat el 2007; s’ha d’adaptar també al nou
finançament autonòmic, que és insuficient i que no anivella les
Illes Balears a la mitjana estatal tot i que suposa una millora en
els ingressos, i s’ha d’adaptar també al nou esperit i a la nova
lletra de l’Estatut.
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I en aquest sentit, defensam que el nou finançament, la
revisió o el nou text d’aquest finançament contempli, a més de
l’autonomia i la suficiència, que s’especificaven a l’anterior
Estatut d’Autonomia, també l’equitat i la responsabilitat fiscal,
nous termes que apareixen a l’Estatut d’Autonomia vigent. I en
aquest sentit, en el sentit de l’equitat tenim dos temes que
afecten molt directament cada una de les illes, però deixi’m que
m’expressi des de la realitat concreta, des de la meva realitat
que és Menorca.

Transport terrestre. Si partim de només els 450.000 euros
que el Govern, i el Govern del Partit Popular no reconeix el
milió i mig d’euros afegit el 2010, transfereix a compte de la
competència pròpia del transport al Consell de Menorca i que el
consell, amb aquesta aportació, és incapaç d’oferir un servei
bàsic de transport públic, cal concloure que el desequilibri en la
distribució dels recursos és injustificable; 6,4 euros per
passatger a Mallorca, 0,2 euros per passatger a Menorca, açò no
és equitat ni és equilibrat.

Però parlem també de responsabilitat fiscal, creim que
l’Estatut en aquest sentit no pot ser més clar, en el seu article
137, apartat 1, diu: “Les hisendes dels consells insulars es
regeixen pels principis d’autonomia financera, suficiència de
recursos, equitat i responsabilitat fiscal.” , i diu: “El Govern de
les Illes vetllarà pel compliment d’aquests principis, ...” També
en el punt 4 del mateix article 137 diu: “Es garanteixen als
consells insulars els recursos suficients per fer front a les
competències pròpies, atribuïdes expressament com a tals en el
present Estatut o a aquelles que els siguin transferides o
delegades. Tota nova atribució de competències ha d’anar
acompanyada de l’assignació dels recursos suplementaris
necessaris per finançar-les correctament, de manera que es
tengui en compte el finançament del cost total i efectiu dels
serveis transferits. El compliment d’aquest principi és una
condició essencial perquè entri en vigor la transferència o
delegació de la competència.” , i acaba dient: “A aquest efecte,
es poden establir diverses formes de finançament, inclosa la
participació en els recursos de la hisenda de la Comunitat
Autònoma de els Illes Balears o, si n’és el cas, de l’Estat, en
proporció a les competències autonòmiques que hagin estat
transferides o delegades.”

També, finalment acab amb les referències a l’Estatut,
l’article 138, quan parla dels recursos dels consells insulars, diu
que “Mitjançant una llei el Parlament regularà el règim de
finançament dels consells insulars fonamentat en els principis,
abans esmentats, de suficiència financera, de solidaritat, de
cooperació, que en cap cas no podrà suposar una disminució
dels recursos obtinguts fins aleshores, ...” etc.

En aquests moments, però, i em torn referir al Consell de
Menorca, depèn, aquest consell depèn el 70% de les
transferències corrents i de capital i d’aquestes transferències
quasi el 80% provenen del Govern de les Illes Balears. Seria
important en aquest sentit que les aportacions del Govern
autonòmic també es fessin a través de la participació en els
tributs, com passa actualment amb les participacions del consell
en els tributs de l’Estat, actualment el 16% dels ingressos del
consell provenen de la participació en tributs de l’Estat i el
recàrrec de l’IAE. Per tant, el nou model ha de seguir els
principis estatutaris, sense cap dubte, i s’ha de regir perquè en
el repartiment de competències, de la despesa, hi hagi també el

repartiment d’ingressos, de tributs, que facin possible una
adequada prestació dels serveis dels ciutadans. Aquesta és la
clau, creim nosaltres, de l’autonomia responsable, poder prendre
decisions tant per la banda de la despesa com per la banda dels
ingressos.

Dit d’una altra manera, si s’opta per la descentralització de
les competències i la despesa, també s’hauria de fer per la banda
dels ingressos tributaris. La via de la subvenció incondicionada,
que ha funcionat fins ara, que funciona amb l’actual llei, només
hauria de ser la via de transició a un model més autònom, més
suficient i més corresponsable.

La realitat, però, és una altra, l’actual Govern del Partit
Popular ha decidit retallar les aportacions als consells insulars
congelant la clàusula de revisió del sistema de finançament que
ens situa a un finançament del 2010 i retallant les bestretes que,
com a mínim, permetien cobrir unes despeses mínimes en les
competències pròpies dels consells insulars. També és cert que
aquest govern, a més en els pressuposts generals, es compromet
a través de la llei a establir durant l’any vigent, és a dir, el 2012,
una nova regulació del sistema de finançament dels consells
insulars, previst a la Llei 2/2001, de 3 d’abril, del sistema de
finançament -perdó, 2002-, del sistema de finançament definitiu
dels consells insulars.

Celebram, per tant, que el Govern es comprometi a aprovar
enguany un nou model de finançament dels consells, confiam
que la revisió s’ajusti a la nova realitat competencial i d’hisenda
dels consells insulars, confiam també que aquesta, per tant,
revisió sigui realment una revisió que aporta un nou text, que
s’ajusti a la nova realitat, al nou Estatut, al nou sistema de
finançament autonòmic que, com deia, és insuficient però que
suposa una nova aportació a la hisenda autonòmica, i que
s’adapti a l’esperit i a la lletra de l’Estatut.

Com deia, és per a nosaltres fonamental no deixar de banda
que, des del 2002 i la no revisió el 2007, els consells insulars
pateixen un dèficit importantíssim. Hi ha quatre circumstàncies
que demanen aquesta revisió urgent, i aquest nou text urgent:
una, i els ho vull posar avui de manifest, és el trencament de
l’equilibri vertical per mor, entre d’altres causes, de l’existència
de nous traspassos de competències del Govern als consells
insulars. El segon element, el trencament de l’equilibri
horitzontal, és a dir, el repartiment dels recursos entre els
diferents consells insulars es va fer, tal com he esmentat,
utilitzant uns indicadors de necessitats on intervenien a més de
la població altres variables com, per exemple, el nombre
d’aturats, la població ocupada a cada un dels sectors econòmics,
etc., aquesta realitat avui és molt diferent. El tercer element
fonamental, que ha generat una necessitat urgent de reformar
aquest sistema de finançament, és la creació d’un nou consell
insular, que és el Consell Insular de Formentera. I, el quart,
l’existència d’un nou model de finançament autonòmic.
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Aquestes circumstàncies obliguen a una revisió, però
nosaltres demanam que aquesta revisió sigui una revisió que
aporti un nou text, un nou text que suposi també un nou model
que és el model que marca l’Estatut, que faci que l’existència
d’una transferència per part del Govern balear als consells es
faci d’una forma actualitzada, però es faci també amb el criteri
de la corresponsabilitat fiscal que és una garantia no només
d’eficàcia i de transparència sinó també d’implicar
l’administració en la utilització dels recursos públics. 

És per açò que el text que nosaltres proposam en aquesta
proposició no de llei, i per acabar, diu que el Parlament insta el
Govern de les Illes Balears perquè la Comissió mixta Govern de
les Illes Balears i consells insulars incorpori els principis
estatutaris, que semblaria lògic ni tan sols esmentar o proposar,
que són els d’autonomia financera, suficiència de recursos,
equitat i responsabilitat fiscal, en la definició d’aquesta nova llei
de finançament dels consells insulars, especialment aquest
darrer, és de responsabilitat fiscal, que no formava part ni de la
lletra ni del contingut de la Llei 2/2002, de finançament
definitiu dels consells insulars.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, moltes gràcies. Pel torn de fixació de posicions, per part
del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Joan Boned, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, crec, Sr. Martí, que efectivament,
com vostè ha plantejat i ha exposat, potser és el moment idoni
de fer aquest plantejament de responsabilitat fiscal a una nova
llei de finançament dels consells insulars. Precisament perquè
tenim i hi ha damunt la taula un compromís, per part del
Govern, que al llarg d’aquest exercici 2012 aquesta nova llei de
finançament dels consells estigui aprovada i, per tant, aquest
finançament insular revisat. Encara que també li he de dir que
no ho tenc tant clar perquè si bé en el seu moment s’assegurava
que això seria així algunes de les darreres manifestacions fetes
pel vicepresident econòmic del Govern continuen parlant de la
necessitat d’aprovar aquesta nova llei de finançament, però no
asseguren, ni de lluny, la possibilitat que efectivament acabi
sent una realitat, el que seria un greu problema per als consells
insulars, entre d’altres coses, perquè vull recordar que en aquest
darrer pressupost aprovat per a aquest exercici 2012 s’aprovaren
unes bestretes que estan condicionades precisament a
l’aprovació d’aquesta nova llei de finançament, que si això no
es fes o no succeís els consells insulars haurien de fer front a un
greu problema perquè es veurien obligats a retornar al Govern
aquestes bestretes del finançament.

Dit això, he de recordar que, efectivament, en aquests
moments els consells insulars, el finançament dels consells es
regeix per la Llei 2/2002 que en el seu contingut tenia prevista
una revisió al voltant de l’any 2006 i, evidentment, si avui
parlam de la necessitat és que aquesta revisió i, per tant, la llei
no s’ha complit en aquests termes i, a més, hi ha l’afegit que
efectivament a l’any 2007 va ser aprovat un nou estatut de la
comunitat autònoma que establia també noves consideracions
a tenir en compte de cara a aquest finançament. Aquest estatut

consagra per als consells insulars un principi d’autonomia
financera, suficiència de recursos, equitat i responsabilitat fiscal.
Per tant, del que parlam avui no és res que no sigui recollit a
l’Estatut i el que, d’alguna manera, es reclama és el compliment
d’aquest estatut, si és que realment creim amb la capacitat i la
competència de la comunitat autònoma per desenvolupar
determinades àrees, en aquest cas econòmiques.

Crec que és hora de proposar una revisió en profunditat
d’aquest model de finançament d’acord amb allò que disposa
l’Estatut i sobretot si tenim en compte que des de l’any 2002,
any de la llei que s’aplica actualment, fins al 2012, en què ens
trobam ara, hi ha hagut esdeveniments prou rellevants que fan
necessari, segurament encara més del que potser ho fos en el
2006 o 2007, revisar aquest finançament.

Hem de tenir en compte en aquesta proposició el nou estatut
i no només això sinó que, a més, també un canvi substancial a
la composició de la nostra comunitat autònoma com va ser
l’aprovació del Consell Insular de Formentera que d’alguna
manera també va provocar i produir determinats desajusts a
l’hora d’establir les necessitats i el finançament de cada una de
les Illes. Per tant, és hora de parlar d’un nou sistema de
finançament dels consells i, per tant, d’una nova fórmula
d’ingressos d’aquestes institucions insulars.

Vull recordar també que aquesta comunitat autònoma, la
nostra comunitat autònoma, gaudeix d’un nou model de
finançament, aprovat i en vigor des de desembre de 2009, que
ha significat un increment important dels ingressos a la
comunitat autònoma i, curiosament, aquest important increment
dels ingressos de la comunitat autònoma no té reflex de cap
tipus en la millora del finançament dels consells insulars. Crec
que fins i tot, potser no és el moment, però arribat el seu
moment també hauríem de parlar de quins elements s’han de
tenir en compte per parlar d’aquest nou model i segurament
alguns dels arguments utilitzats pel Govern de la comunitat
autònoma per reclamar davant Madrid les millores del
finançament són també aplicables a la necessitat d’establir
equilibris dins aquest finançament entre les Illes de la nostra
comunitat autònoma.

Per tant, crec que és hora de lluitar perquè se signin els
recursos financers suficients per donar cobertura a les
necessitats generades per les competències transferides als
consells insulars i que un nou model de finançament ha de posar
de manifest la veritable demanda ciutadana sobre els serveis
públics obligats a prestar i que ha de garantir un nivell similar
de prestació de serveis a les quatres illes, tot això respectant
l’autonomia, com he dit abans, i la suficiència financera dels
consells insulars. 

Però, a més, i d’això precisament va la proposta final de la
proposició que presenta PSM-Entesa i Més per Menorca, que
parla de descentralitzar, creim que sí, efectivament és el
moment d’aturar-s’hi a pensar i de buscar fórmules per aplicar
la "desalarització" dels ingressos tributaris de la comunitat cap
als consells insulars. S’ha de marcar un criteri d’avaluació del
sistema paralAlel als ingressos tributaris de la comunitat
autònoma i segurament és aquest el millor moment de començar
a parlar de desenvolupar el principi de corresponsabilitat fiscal
dels consells a fi que aquesta garantia d’assignació de recursos
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i d’equilibri financer que especifica tota la nova normativa sigui
una realitat per a aquests consells insulars.

Per tant, votarem a favor de la proposta perquè entenem que
efectivament no tan sols és correcta sinó que, com he dit abans,
si tenim en compte allò que teòricament hauria de ser una (...)
en aquest 2012 sense cap dubte no només hem de parlar de
segons quin tipus de transferències de finançament sinó també
de la millora d’aquesta fórmula de responsabilitat o
corresponsabilitat fiscal entre les illes de la nostra comunitat
autònoma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputat Fernando Rubio, per un temps de
deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
parlam avui d’aquesta proposició no de llei que presenta el PSM
sobre la responsabilitat fiscal, la nova llei de finançament dels
consells insulars, i ens xoca moltíssim que després que
l’esquerra, el Partit Socialista i el pacte que governava la
passada legislatura no fes la revisió que pertocava de la Llei de
finançament dels consells insulars, que és una llei de 2002, i que
la mateixa llei diu que cada cinc anys s’ha de revisar, l’any 2007
era necessari fer aquesta revisió, no la va fer, i es va fer un nyap
legal, al nostre parer, amb aquestes bestretes; el que havia de ser
una excepció vostès ho varen convertir en una norma. Per tant,
insistesc, avui ens trobam amb una situació amb la qual,
evidentment, nosaltres esperàvem que s’hagués fet més feina
per part del govern anterior i això no ha estat així.

És necessari fer aquesta reforma de la Llei de finançament
dels consells perquè aquests principis dels quals es parla,
principi d’autonomia financera, suficiència de recursos, equitat
i responsabilitat fiscal, en la definició del que serà la nova llei
de finançament dels consells insulars són més que necessaris.
Aquests principis no estaven contemplats en la Llei de
finançament dels consells de l’any 2002, en la qual es dibuixen
uns consells insulars totalment dependents financerament
d’altres institucions públiques. Els consells no tenen recursos
propis, tenen, doncs, una sèrie de tributs com, per exemple,
qualque taxa com a excepció, però és cert que es financen
sobretot pels recursos que els proporciona el Govern de l’Estat
i el Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Per
tant, han de tenir capacitat financera, que consideram que en
aquests moments és bastant limitada.

Aquest fet ha marcat les reivindicacions de tota la classe
política per tal de millorar el finançament dels consells, sobretot
després de la modificació de l’Estatut d’Autonomia en el qual
es desenvolupa el marc competencial dels consells insulars
passant a ser administracions clarament autonòmiques amb
plena titularitat de les competències que exerceixen, cosa que no
posava en la redacció de l’Estatut d’Autonomia anterior. Els
consells insulars exercien unes competències que no eren seves
sinó de la comunitat autònoma, la qual havia de transferir per
llei aquestes competències i a la vegada es reservava la seva
titularitat, però la reforma del nostre estatut, l’any 2007, canvia
aquesta situació i al seu article 70 es regula la llista de
competències pròpies dels consells, per tant, aquelles que són de
titularitat clara i expressa dels diferents consells insulars. Ja
saben que són urbanisme, règim local, turisme, serveis socials,
inspecció de vehicles, patrimoni, cultura, ordenació del territori,
etc. I l’article 71 fa referència a la funció executiva de les
competències que són titularitat de la comunitat autònoma, però
que el consell insular pot exercir si es fa també el decret
corresponent de delegació de competència.

Això fa necessari un canvi en el sistema de finançament dels
consells insulars i així s’ha reclamat. La passada legislatura es
va decidir abordar aquesta qüestió, donaré un exemple, vostè ha
parlat de Menorca, jo li parlaré del Consell de Mallorca. En el
Consell de Mallorca es va aprovar per unanimitat fer aquesta
reforma, instar el Govern del Sr. Antich a fer aquesta reforma
i, a més, es va fer amb la unanimitat de tota la classe política, i
la resposta que vàrem tenir va ser nulAla, nulAla, no es va fer
absolutament res amb aquesta qüestió. El seu partit en el
Consell de Mallorca reivindicava també d’una manera
contundent aquesta reforma, per cert, el seu partit governava
aquí a les Illes Balears i el Govern no va fer res.

Ha estat el Govern del Partit Popular qui ha donat la primera
passa i s’ha compromès a aprovar una nova llei de finançament
dels consells mitjançant, com saben, l’aprovació de la llei de
pressuposts de la comunitat autònoma de 2012 -per cert, aquesta
llei de pressuposts també és una novetat perquè no la teníem el
2011-, concretament, a la disposició addicional dinovena on hi
ha un mandat d’establir dins el 2012 una nova regulació del
sistema de finançament dels consells insulars. Per tant, és aquest
mateix govern el que s’imposa l’obligació legal d’aprovar dins
aquest any, 2012, aquesta nova llei.

I dic que necessàriament aquest nova llei, en la qual el
Govern ja ha començat a fer feina, haurà de recollir els principis
d’autonomia financera, de suficiència de recursos, d’equitat i
responsabilitat fiscal, però no gràcies a aquesta proposició no de
llei, amb tots els meus respectes, sinó gràcies a l’article 137 de
l’Estatut d’Autonomia que els preveu i els regula. Per tant,
necessàriament la nova llei haurà de recollir aquests principis
financers per imperatiu del nostre Estatut d’Autonomia.

Vull insistir que nosaltres estam satisfets perquè es donarà
resposta a una situació que era més que necessària. La passada
legislatura hi va haver moltes bones voluntats, moltes ganes
d’abordar aquesta qüestió, però el fet és que no es va fer
absolutament res i nosaltres, des de l’oposició, ho reclamàvem.
Ara, que el Partit Popular governa les institucions, que governa
aquí al Govern de les Illes Balears i que governa a gran part dels
consells d’aquestes illes, serà una realitat. Per tant, valoram
molt positivament aquesta voluntat i aquesta iniciativa per tal de
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donar un sistema financer als consells insulars com el que són,
entitats, institucions públiques majors d’edat que han de poder
exercir de manera autosuficient les seves competències amb
recursos dignes. Per això, consideram que és una aposta ben
necessària. 

De totes maneres, no donarem suport a aquesta iniciativa
perquè consideram que no és necessària, és que el Govern està
obligat a introduir aquests principis i, per tant, no és necessari
que a través d’una proposició no de llei se l’insti perquè el
Govern ja està instat per llei a aplicar el que diu el 137.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, moltes gràcies, Sr. Rubio. Per contradiccions, el grup
proposant té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Home, no esperava que la
nova llei de finançament que es dugués a terme o que es dugui
a terme sigui gràcies a aquesta proposició no de llei, però sí que
la creia necessària. Vostè em diu que ja l’Estatut d’Autonomia
ho contempla, per tant, es tracta de complir la llei. Jo, això
mateix, ho he dit amb aquestes paraules mil i una vegada en
aquesta cambra, però no se m’ha fet cas. 

L’Estatut d’Autonomia diu que la promoció turística és una
competència dels consells insulars, ho diu la llei orgànica, i no
es compleix, i és necessari fer proposicions no de llei perquè
açò sigui així. Agricultura, és una competència pròpia dels
consells insulars i, en canvi, la majoria, no, la majoria del
finançament el continua gestionant el Govern de les Illes. Per
tant, allò que diu la lletra i que diu la llei, que és l’Estatut
d’Autonomia, no es compleix. Per desgràcia sí que són
necessàries les propostes dels grups de l’oposició per instar,
efectivament, que simplement es compleixi la llei. Però bé, no
era necessari, se’ns diu ara, no era necessari perquè la llei ho
diu. No, no, perdonin, competències pròpies dels consells
insulars són dels consells insulars, són pròpies, vostès mateixos
ho acaben de dir. No es compleix la llei. 

Es diu que la passada legislatura no es va fer res, a veure, la
nova revisió del finançament s’havia de fer a finals de 2006,
2007, en el 2006, 2007, abans de 2006, 2007, qui governava?,
doncs el Partit Popular. Què havia preparat? Quines comissions
havia elaborat per a aquesta revisió? Digui-me'n una.
Absolutament cap. A partir de 2007, efectivament, i li dic des de
Menorca, no es va actuar, i nosaltres ho hem criticat
constantment, amb la celeritat que calia perquè aquest
finançament s’havia d’haver posat al dia, però el que no negarà
ningú, i si vostès miren tota la documentació basta per internet
a través de la pàgina del Parlament, trobaran les comissions i els
documents de feina, de feina, per travar el tema del nou sistema
de finançament. I mirin també els estudis, que alguns de vostès
segurament tenen o si no haurien de tenir a les mans, els estudis
que diferents consells insulars varen encomanar per debatre amb
el Govern de la comunitat autònoma aquest nou sistema de
finançament.

Per tant, no ens diguin que no es va fer res perquè es va
treballar molt. Una altra cosa és que efectivament, i jo li ho torn
a reafirmar, crec que no es va actuar amb la celeritat que calia.
Però bé, la seva no necessitat, no necessitat, que justifica no
aprovar aquesta proposició no de llei no m’estranya. Vostès a la
mateixa llei de pressuposts diuen una cosa i en fan una altra,
diuen que faran una llei de finançament, però alhora retallen el
finançament dels consells insulars i ho fan en els pressuposts de
la comunitat autònoma més alts de tota la història d’aquesta
comunitat, 3.575 milions d’euros, un 8.5% més, que han
provocat reduccions, les reduccions més altes de tota la història
dels consells insulars. El Consell Insular de Mallorca baixa un
16,5%, el del Menorca un 16 i el d’Eivissa un 17%. Per tant, no
m’estranya la seva posició i la seva actitud.

Jo li vull recordar que vostès de nou, de nou, tornen a deixar
de banda i menyspreen la voluntat d’acord i de consens, ho fan
quan diuen, quan anuncien, una nova llei de finançament dels
consells insulars quan ningú, ningú -i diuen que hi estan fent
feina-, ningú no en sap absolutament res, i dic ningú quan em
referesc als grups que formam part d’aquest parlament i que
lògicament hauríem de conèixer com a mínim de primera mà la
tasca que realment el Govern du a terme. Per tant, nosaltres com
a grup hem d’interpelAlar, hem de demanar, hem de saber quina
és la tasca que es du a terme en aquest sentit. I es romp un
consens, es romp un consens, que vull dir que sí que va inspirar
el 2002 la Llei de finançament dels consells insulars. I no llegiré
les paraules de l’exdiputat Joan Huguet que crec que valdria la
pena, però tampoc no són el motiu, que alabaven el consens
d’aquell any, del 2002, en aquest sistema de finançament.

I em va molt bé que avui s’hagi tractat aquesta proposició no
de llei, quan a una anterior ens parlaven de liquiditat. Idò miri,
la corresponsabilitat fiscal de les administracions, en aquest cas
d’ajuntaments, però també a la que ens referim, que són els
consells insulars, tenen un efecte molt directe, i si han gestionat
alguna institució ho sabran, en la disponibilitat i amb la
liquiditat de les hisendes. I tant que la tenen! I tenen un efecte
molt important en la capacitat d’endeutament de les
administracions en aquest cas dels consells insulars. Però és
clar, açò tampoc ara no interessa. No és necessari aprovar
aquesta proposició no de llei, perquè tanmateix la llei ja ho diu
i perquè tanmateix la responsabilitat fiscal que podria tenir
efectes sobre allò que és la nostra primera i màxima
preocupació, que és que les administracions tenguin recursos a
mà per poder pagar els seus proveïdors, ara resulta que aquesta
mesura no és suficient. Tal vegada si l’hagués argumentada
lligat a açò, hauria tengut més èxit. Crec que no, estic quasi
convençut que no. Però lògicament ara ja és massa tard.
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Jo en qualsevol cas tornaré insistir que vostès constantment
fan referència a un compliment d’una llei que també alhora
reiteradament no compleixen. I no el compleixen en molts dels
punts del Consell Insular de Menorca, no el compleixen en les
competències i no el compleixen en el finançament i que són els
dos pilars perquè els consells insulars tenguin sentit de ser. Si
vostès ens redueixen aquests dos elements, els consells insulars
deixen de ser una altra vegada administracions perifèriques del
govern autonòmic...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martí, vagi acabant per favor.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies pel suport del Partit Socialista. Lamentam
moltíssim que un text estatutari no tengui el suport, perquè no
és necessari, del Partit Popular. I esper que tengui més fortuna
en una pròxima proposició no de llei o una altra proposta que
segur que arribarà en aquesta cambra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Acabat el debat passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 944/12.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor 5, vots en contra 9.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 944/12, relativa a l’ampliació de la responsabilitat
fiscal a la nova Llei de finançament dels consells insulars.

II. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm.
1573/12, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, pel qual se solAlicita que la
comissió adopti l'acord de recaptar la presència del
vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació, per tal d'informar sobre els compromisos
assolits al Consell de Política Fiscal.

Passam doncs al tercer punt de l’ordre del dia, relatiu a
l’adopció d’acord respecte l’escrit RGE núm. 1573/12 del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
mitjançant el qual se solAlicita que la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts adopti l’acord de recaptar la presència del
vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació,
per tal d’informar sobre els compromisos assolits al Consell de
Política Fiscal.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca intervé l’Hble.
Diputat Sr. Nel Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Gràcies. Seré molt breu. El vicepresident econòmic es va
comprometre arran i en el si del Consell de Política Fiscal, de
reduir el dèficit fins a l’1,5% i ho va fer també alhora amb un
altre compromís, que almanco va exposar, ho hem conegut a
través dels mitjans de comunicació, que es duria a terme a
través d’incorporar nous ingressos i a través de nous imposts,
imposts que encara no hem vist exposats, ni explicats, ni
publicats en cap document oficial, però que suposam que són la
voluntat d’aquest govern.

En qualsevol cas, el mateix govern reconeixia en aquestes
declaracions a què faig referència, que per la via dels ingressos
només es pot aconseguir una reducció d’uns 50 milions, front
dels 350 milions d’euros que suposen aquest 1,5%. Per tant, la
resta, els 300 milions d’euros, hem de suposar que sortiran de
noves retallades, de modificació per tant, del pressupost de la
comunitat autònoma. 

I és per açò que creim necessari que el vicepresident
econòmic expliqui quines seran aquestes modificacions del
pressupost que el Parlament de les Illes va aprovar, com afectarà
al pressupost, quines partides afectarà, quina repercussió tindrà
damunt les hisendes, damunt les arques de la comunitat
autònoma.

Aquest és el motiu que justifica aquesta petició que esperam
que tengui el suport de tots els grups i que segur que és a favor
d’una major transparència, un major coneixement per part de
tots els grups, del que dóna suport al Govern, però també dels
que estan a l’oposició, per conèixer realment quins efectes
tindrà sobre la població, sobre els serveis que la població rep i
sobre les polítiques de benestar dels ciutadans, que és allò que
realment els interessa i pateixen cada dia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. En torn de fixació de posició per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Joan Boned per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Seré més breu que aquests deu
minuts. Simplement vull anunciar que donarem suport a la
proposta i a la petició de compareixença que fa el PSM-Entesa
i Més per Menorca. I ho farem per dos motius.

El primer, i més important, és que la proposta del PSM es
registra dia 8 d’aquest mes i el Partit Socialista dia 9 en registra
que és exactament igual, petició de compareixença pel mateix
motiu. Per tant, ja que nosaltres també reclamam la
compareixença, no podem fer res més que estar d’acord amb la
petició que fa el PSM i, per tant, donar suport a la seva
proposta.
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Però efectivament, el PSM ho ha explicat en boca del Sr.
Martí, nosaltres també creim necessària la compareixença del
vicepresident econòmic del Govern, per donar compte en seu
parlamentària, cosa que potser fa de tant en tant algun membre
del Govern, però al president no li agrada gaire donar
explicacions al Parlament, però crec que és necessari saber fins
on arriben els compromisos adquirits en aquest Consell de
Política Fiscal i Financera de Madrid celebrat recentment.

Hem de recordar que a l’exercici del 2010 el dèficit va ser
d’un 4,09%, si no m’equivoc, i l’any 2011 va ser d’un 4%. Vull
recordar que a aquesta mínima diferència entre el 2010 i el 2011
s’hi arriba després d’un segon semestre de 2011 on s’aplicaren
un important nombre de mesures de retallades, retallades i més
retallades, i que després de tot això, la conseqüència ha estat
aquesta mínima reducció del dèficit. Si tenim també en compte
que el pressupost de 2012 ja té alguns dubtes sobre la validesa
de les xifres aprovades i que sobretot en algun pressupost
d’algunes conselleries, record perfectament que en el debat de
pressupost ja es va anunciar la insuficiència de crèdits
necessaris i que això lligat a la previsió d’anar al màxim
d’endeutament permès per part del Govern dins aquest exercici
2012, ens deixaria un escenari que també podria acabar amb un
cert increment del dèficit públic.

Si tenim en compte que a Madrid en aquest Consell de
Política Fiscal, el vicepresident econòmic del Govern accepta
una xifra que és l’1,5% de dèficit, crec que és molt important
conèixer, no allò que es va explicar en el seu moment de cara a
l’aprovació del pressupost i que no contemplava aquest 1,5%,
sinó que contemplava xifres superiors -repetesc-, és important
que el responsable del pressupost d’aquesta comunitat autònoma
ens expliqui com pensa arribar a aquesta xifra d’un 1,5%. Està
molt clar que hi haurà nous paquets de retallades, noves mesures
que suposaran retallades importants, i és hora que abans que es
comencin a aplicar, vengui el vicepresident i expliqui i reti
compte als diputats i com a repercussió a tots els ciutadans, per
quina via pensa arribar a aquesta xifra de l’1,5%.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que avui el Sr. Boned
a la seva darrera intervenció ha anat a la clau i és allò que jo he
dit durant moltes comissions i avui mateix. Ens hauríem de fixar
si la situació de l’economia de Balears està difícil, com deia el
Sr. Boned, a pesar que en el darrer mig any hem pogut reduir les
despeses en 500 milions d’euros, el dèficit públic pràcticament
és el mateix de 2010. També és cert que els ingressos han
davallat 300 milions d’euros.

La situació de les arques públiques de Balears, del conjunt
de les administracions, és molt difícil. Per açò em sap molt de
greu quan des de l’oposició es fan o es donen determinats
missatges, quan injurien determinades mesures que s’apliquen,
no per gust, sinó perquè no queda altre remei. No podem
continuar mantenint dèficits astronòmics. No podem continuar
gastant per damunt de les possibilitats. Ens hem compromès per
a l’any 2012 a un dèficit de l’1,5% i hem d’arribar a aquesta
xifra, però no per gust, no perquè vulguem arribar a aquesta
xifra, perquè és necessari per a la nostra economia poder reduir
i controlar el dèficit públic.

Per tant, a la proposta que avui ens fa el PSM-
Iniciativaverds-Entesa i tal, li donam suport, li donam suport
perquè també volem que el vicepresident Econòmic ens
expliqui, per veure si d’una vegada per totes i de forma
definitiva tots ho entenem, que la situació no està per tirar coets,
que les mesures que es prenen són absolutament necessàries,
que no podem fer altra cosa que les mesures que s’estan
prenent, i que fins i tot, abans ho he dit, en contra dels nostres
principis hem hagut d’apujar determinats imposts. És que la
situació és gravíssima!

Per tant -repetesc-, estam d’acord amb aquesta solAlicitud de
compareixença. Si el Partit Socialista diu que també ha
presentat una solAlicitud de compareixença similar, ho podríem
ajuntar tot. Per tant, jo demanaria a la Mesa que es posi d’acord
amb la Presidència perquè un dia, com abans millor puguem
conèixer quines són les mesures que volen aplicar i quina és la
situació real de la nostra economia, i pugui venir el
vicepresident econòmic a donar les seves explicacions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. En conseqüència, s’acorda per
assentiment de recaptar la presència del Sr. Vicepresident
Econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, per tal
d’informar sobre els compromisos assolits al Consell de Política
Fiscal.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi
més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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