
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 351-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VIII legislatura Any 2014 Núm. 75
 

Presidència
de l'Honorable Sr. Xico Tarrés i Marí

Sessió celebrada dia 8 d'abril del 2014 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I. PREGUNTES:

1) RGE núm. 1062/14, de l'Hble. Diputat Sr. Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a efecte de la reducció del
dèficit. 1614

2) RGE núm. 1063/14, de l'Hble. Diputat Sr. Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a converses per al nou REB.
1617

II. PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE núm. 2229/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a mesura contra el frau fiscal.
1622



1614 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 75 / 8 d'abril del 2014 

 

EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, benvinguts a tots. En primer lloc i abans de
començar demanaria si es produeixen substitucions, la qual cosa
crec que sí.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Sí, Sr. Presidente, Alejandro Sanz sustituye a Santiago
Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President, Miguel Ángel Jerez substitueix
Vicent Serra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Alguna substitució més? No n’hi ha més.

Idò passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a
les preguntes RGE núm. 1062, sobre efecte de la reducció del
dèficit i la RGE núm. 1063/14, sobre converses per al nou REB.

Assisteix el conseller d’Hisenda i Pressuposts, Sr. José
Vicente Marí i Bosó, acompanyat del director general del
Tresor.

I.1) Pregunta RGE núm. 1062/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a efecte de la reducció del dèficit.

Per formular la pregunta RGE núm. 1062/14, sobre efecte de
la reducció del dèficit intervé el diputat Sr. Boned, autor
d’aquesta i té un temps de deu minuts. Té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc Sr. Conseller
gràcies per assistir a aquesta comissió a intentar respondre les
preguntes que li feim els diputats. Aquesta vegada hem tengut
més sort que l’any passat, que hi havia 4 o 5 preguntes, o 5 o 6,
que estaven formulades i que al final han estat contestades per
escrit, perquè no es va venir a la comissió en temps de
contestar-les.

Però bé, passem al fons. Avui tenim dues preguntes, una
d’elles parla sobre un tema que és de recent actualitat, com és
el dèficit, i lligat a una altra qüestió que és d’actualitat
permanent des de la precampanya electoral de les autonòmiques
del 2011 i és el tema del deute de la comunitat autònoma.

Parl del tema de la precampanya perquè en aquesta
precampanya de la campanya el seu partit, el Partit Popular,
contava per tot allà on anava una història que a dia d’avui
podem veure que és molt diferent a la realitat actual. Vostès
recordaran que molts dels membres del seu partit, quan feien
referència, i a més ho deien així sempre, a l’exagerat deute
acumulat pel Govern del pacte de progrés a la passada

legislatura, afirmaven categòricament i sense cap dubte que
quan arribés el Partit Popular al Govern reduiria el deute de la
comunitat autònoma, així talment, reduiria el deute, aquesta era
una de les promeses. Una segona promesa era que el dèficit
també estava desbocat i segons el compromís i les promeses
dels membres del Partit Popular en campanya electoral, era així
com arribi el PP al Govern, es reduirà el dèficit.

I la realitat quina és? Que han complit només un dels dos
compromisos que tenien, efectivament el dèficit s’ha reduït,
estava al 4% i ara vostès el darrer exercici el tancaren a l’1,30%.
Però el que s’ha de veure és això què significa socialment?
Perquè tenc la sensació, em fa l’efecte que vostès, des del
Govern, tan sols atenen l’efecte que produeix la seva gestió als
comptes de l’administració pública, punt, no van més enllà
d’això. I els dic que aquesta efectivitat en la reducció del deute
es fa a compte de retalls exagerats, alguns d’ells salvatges diria
jo, fins i tot, que afecten bàsicament els ciutadans, no als que
més tenen, sinó precisament als més necessitats, i que
provoquen una situació que en principi no seria desitjable.
Aquest és el panorama que en realitat es dibuixa amb aquest
1,30% de compliment de l’objectiu de dèficit. 

Però tornant al tema de la contradicció en relació a
l’endeutament, vostès, si no m’equivoc, han estat sempre els
que han portat com a bandera una frase i és que “a més dèficit,
més deute”. Per la mateixa regla de tres, podríem entendre que
a menys dèficit, menys deute. Però clar, la relació amb aquesta
figura no va en doble sentit, potser cert que a més dèficit, més
deute, però ens adonam que a menys dèficit no hi ha menys
deute, sinó més aviat tot el contrari, hi ha molt més deute.
Alguna relació ha de tenir la reducció del dèficit amb
l’increment, envoltant els 2.000 milions, del deute de la
comunitat autònoma. 

I jo crec que val la pena que es recordin algunes xifres, que
vostès són molt amics de recordar xifres, jo també en recordaria
algunes, i és que la xifra d’endeutament que trobaren vostès, el
seu govern, a l’any 2011, era envoltant del 19,7% del PIB
autonòmic, i amb dos anys i poc del seu Govern, aquest
endeutament ha passat al 27, a més del 27% del PIB autonòmic.
Vostès han incrementat el deute en més de 2.000 milions
d’euros en dos anys i poc.

Clar, vostès que sempre han estat tan lluitadors en contra de
l’endeutament, vostès que han acusat el Govern de la passada
legislatura de fer autèntics desastres en el tema del deute, resulta
que un dels seus compromisos, la reducció del deute, no es veu
per enlloc. Hi havia una xifra de deute i vostès l’han
incrementada en més de 2.000 milions. I repetesc, amb una
reducció del dèficit considerable, és cert. Després si vol
parlarem a compte de què, però és cert, això sí, però, en canvi,
el deute ha pujat.
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Per això Sr. Conseller ens agradaria que ens contàs..., sé que
últimament és fàcil d’explicar i tal vegada és més mal
d’entendre, però que ens expliqués la relació que té aquest
efecte reducció de dèficit sobre el deute de la comunitat
autònoma. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Per contestar-li té la paraula el conseller
d’Hisenda i Pressuposts, també per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Boned, pel to de la seva
intervenció, perquè estic segur que no estirem d’acord en moltes
coses, però crec que sí podrem explicar algunes de les que vostè
demana i ha plantejat.

Jo li diria, contestant directament la seva pregunta, que
l’efecte de la reducció del dèficit sobre el deute de la comunitat
autònoma és almenys -almenys- de 783 milions d’euros en dos
anys. Per què és el que va de fer un dèficit de 1.116 milions
d’euros el 2011, a fer un dèficit de 334 milions d’euros el 2013.
És a dir, si haguéssim seguit al mateix ritme que vostès duien,
ens hauríem continuat endeutant en 1.000 milions d’euros. I en
canvi, només ens endeutam en 334 el 2013 i 476 el 2012.

El Govern de les Illes Balears en aquesta legislatura
únicament ha incrementat el deute de la comunitat autònoma
amb els dèficits públics autoritzats, el dèficit de la comunitat
autònoma amb els dèficits públics autoritzats. Deixi’m posar-li,
també per contextualitzar les coses, miri, l’any 2008 la despesa
no financera de la comunitat autònoma eren 3.500 milions
d’euros i els ingressos 2.600, hi havia una diferència de 900
milions d’euros, de dèficit. I a l’any 2009, amb un nou sistema
de finançament també, els ingressos varen pujar a 2.929 milions
d’euros, però el que va passar és que la despesa va pujar a 3.785
milions d’euros. És a dir, novament un dèficit de 900 milions
d’euros. I a l’any 2010 varen baixar els ingressos a 2.600
milions, però la despesa es va mantenir en 3.700. Vàrem tornar
fer un dèficit de 1.000 milions d’euros. I a l’any 2011, els
ingressos varen baixar a 2.378 i la despesa va baixar un poc, a
3.494, vàrem tornar fer un dèficit de 1.000 milions d’euros.

Amb això vull dir-li que algunes polítiques econòmiques
tenen el problema que no els arregla cap sistema de finançament
del món mundial, per molt bo que sigui el sistema de
finançament del món mundial, algunes polítiques econòmiques
continuen fent 1.000 milions d’euros de dèficit. Què havia de
fer la nostra comunitat autònoma? Ajustar sobretot, i jo crec que
vostès a la darrera part del Govern també ho varen veure, de la
seva legislatura, també ho varen veure, havíem d’ajustar la
despesa als nostres ingressos, no podíem anar a aquest ritme,
sobretot perquè el sistema bancari ja no ens prestava aquesta
diferència. I com que no ens prestava aquesta diferència,
carregàvem damunt les esquenes dels proveïdors els terminis de
pagament i quan els terminis de pagament a proveïdors ja eren
un poc vergonyosos, vàrem decidir anar i recaptar els diners als
estalviadors i vàrem fer l’emissió del deute públic minorista.

Per tant, reduir la despesa, i apujar un poquet els ingressos
també durant aquests anys, ha tengut com efecte que hem deixat
d’endeutar la comunitat autònoma en 783 milions d’euros. Si
haguéssim continuat al ritme de 1.000 milions d’euros, hauríem
deixat d’endeutar la comunitat autònoma en 1.400 milions
d’euros. El problema no es basa en el dèficit públic, el problema
es basa en el dèficit públic descontrolat, que era el que passava
a la nostra comunitat.

Quan parlam de deute, i li parl de reducció de deute, de tot
tipus de deute, no només el bancari, perquè no ens fixarem
només en el bancari ni només en les dades del Banc d’Espanya,
però bé, si vol que ens fixem en les dades del Banc d’Espanya,
miri, en el període 2007-2011 es va incrementar el deute públic
de la comunitat, dades del Banc d’Espanya, per a aquelles
entitats de la comunitat autònoma que consoliden i aquelles
entitats de la comunitat autònoma que no consoliden, tot sumat,
perquè al final tot és deute, es va incrementar el deute públic en
el període 2007-2011 un 123%. I en aquests tres anys de
legislatura, l’increment és del 34%, de 5.250 milions d’euros el
juny del 2011 a 7.068 milions d’euros a 31 de desembre de
2013. Repetesc, sum deute sec i deute no sec, entitats sec i
entitats no sec.

Per tant, en una legislatura un increment del 123% i en
aquests 3 anys un increment del 34%. Deixi’m dir-li, amb
respecte, que crec que per molt que s’esforci aquest Govern en
l’any que queda de legislatura, no aconseguirem aquesta marca,
amb respecte li dic, eh, per molt que ens esforcem, crec que no
aconseguirem aquesta marca.

I és diu..., per tant, jo crec que sí té un efecte important en el
deute de la comunitat el fet que la comunitat ajusti la seva
despesa als seus ingressos. I el fet de què la comunitat
compleixi per primera vegada amb l’objectiu de dèficit
establert.

Un altre efecte positiu de la reducció del deute de la
comunitat, de la reducció del dèficit de la comunitat, és que avui
no hem d’anar als estalviadors per demanar-los diners, el
sistema bancari no ens deixa, i concertam endeutament a 10
punts bàsics per damunt de Tresor, és a dir, concertam
endeutament al 2,89% de tipus d’interès i a un termini de 10
anys. Quan abans, vàrem haver de concertar endeutament al
7,5% a 1 any, o en el cas de la renovació de l’emissió minorista
que va fer aquest govern, una part a un any i una altra part a 2
anys, vàrem haver d’endeutar-nos al 7,5%. Per tant, això també
és un efecte positiu.

És veritat que des d’un punt de vista..., de vegades es fan
reflexions i també em permetrà, amb respecte, que li ho digui,
es fan reflexions des d’un plànol de superioritat moral, que es
construeixen arguments que són difícilment refutables, és
impossible; escolti, vostè em diu, no han reduït el dèficit o no
han reduït el deute, i, si el redueixen, a costa de què, quin és el
cost social de tot això? És irrefutable aquest argument, perquè
cada vegada que jo li contesti, vostè em posarà una altra fita, i
anirem així. 
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Quin és el cost..., o quin era el cost social de no pagar el que
es devia? D’haver seguit aquella màxima..., el Sr. Diéguez ens
ho dirà exactament, perquè ara no record de qui era, però bé,
aquella màxima de què de vegades hem de fer el que es deu, en
lloc de què el que es fa es deixi a deure; quin va ser el cost
social d’això? El cost social d’això va ser gent plorant, empreses
tancades, treballadors a ca seva.

Quin va ser el cost social d’una política de dèficit públic i de
despesa pública desbocada durant 4 anys? 40.000 persones a la
cua de l’atur. Quin és el cost social de no prendre les mesures a
temps? Doncs que a una nit de maig del 2010, el president del
Govern espanyol va haver de girar cua, davant la imposició dels
socis europeus, de necessàries mesures d’ajustament. A
diferència, també em permetrà que ho digui, a diferència d’ara,
que, amb l’esforç de tothom, almenys el Govern d’Espanya ha
dit que a nosaltres no ens rescaten.

Quin és el cost social de tot això? I jo diria més aviat: quin
és el cost social d’una gravíssima crisi de cinc anys, amb
polítiques segurament que per sortir de la crisi a un moment
donat, varen ser equivocades, jo tampoc no vaig a..., o també
podríem jutjar com ens hem conduït com a societat i com ens
hem conduït com a govern i com a responsables polítics els anys
previs a la crisi, d’acord? Si hem assenyalat bé les fites a assolir
o si ens hem equivocat, o si hem assenyalat bé les fites que com
a societat volíem aconseguir, o també ens hem equivocat. Però
és evident que tota greu crisi econòmica té un cost social i el
que s’ha de fer és prendre les mesures en el temps i prendre les
mesures ràpidament perquè el cost social sigui el menys
possible i perquè sigui més ràpid tornar créixer, tornar generar
més benefici per a tothom.

No sé si em deix alguna cosa respecte del que vostè ha
comentat, però bé, la contestació a la seva pregunta bàsicament
és que l’efecte de la reducció del dèficit sobre el deute de la
comunitat autònoma és de 783 milions d’euros en dos anys, en
passar de 1.116 milions d’euros de dèficit públic a l’any 2011
als 334 milions d’euros de l’any 2013. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica Sr. Boned té la
paraula, també per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Conseller, efectivament, vostè
ho ha dit, vostè s’explicarà, jo li faré els meus plantejaments,
segurament no seran coincidents, no tenim perquè estar d’acord,
però jo crec que del que es tracta és d’això, que uns i altres, a un
indret com és el Parlament, o a una comissió o en el plenari,
puguem exposar cadascú els seus punts de vista amb les seves
evidents discrepàncies d’uns amb els altres.

Vostè em diu que l’efecte directe de la reducció de dèficit
són directament 783 milions, crec que m’ha dit, en dos anys.
M’ha fet un recorregut pel que suposava en resultats en milions
d’euros, el dèficit del 2008, 2009, 2010 i 2011, i per contrastar,
supòs, amb els resultats en milions també d’aquest darrer
exercici conegut.

Però miri, jo li diré una cosa, el resultat del dèficit del 4% de
quan arribaren vostè al Govern va suposar que en la passada
legislatura i atenent aquest dèficit, com a mínim va servir per
algunes coses útils, entre aquestes la conservació i el
manteniment d’un mínim de 40.000 llocs de feina, això és així
i clar també, és una xifra que està damunt la taula.

Vostè em diu: és que arriba un moment en què el sistema
bancari no presta i que... o s’ha d’optar -com diu que férem
nosaltres, per carregar sobre els proveïdors, per acudir als bons
patriòtics, del tema dels bons patriòtics, ja li dic, en parlarem un
altre dia, sobre la relació d’operacions d’aquest tipus per part de
l’Administració, no ho faré avui, i que es carrega el deute
damunt els proveïdors perquè els bancs ja no autoritzen ni
permeten increments d’aquest deute, però també és una
casualitat, Sr. Conseller. 

Fins ara hi havia dèficit, hi havia alguns retards en fer
efectives les factures al proveïdors, però s’havia anat complint
a la passada legislatura, amb retard, sí -amb retard, sí-, on ve el
salt?, casualment, vostè em dirà que no és casual, jo ho pintaré
com a casual de moment, el salt fort ve precisament amb
l’arribada del Partit Popular. Què passa? Que a partir de 2011 es
comença a produir aquesta acumulació de factures, se sumen les
que hi havia, es diu que es tanca 2011 amb un import en factures
desbocat, que són anteriors, no són totes anteriors, ja n’hi ha
d’aquest govern, i n’hi ha llavors del 2012 que també
s’acumulen.

Jo record que amb alguns dels meus companys, qualcú ja ho
comentava i ho deia: mirau, tot això que vivim ara és un guió
perfectament escrit, arribarà el seu moment i el seu moment serà
abans de les eleccions i veureu com les coses comencen a
recuperar-se, comencen a recuperar-se després d’haver provocat
intencionadament segurament una desfeta, i amb el tema de les
factures, entre d’altres. Perquè, ja li ho dic, casualment potser
que es deixen de pagar a partir d’aquell moment aquestes
factures.

És clar, vostès què fan amb aquestes factures? Les paguen
a compte d’endeutament, vostè diu: transformam el deute
comercial en deute financer. És clar, això no requereix de cap
miracle, sobretot si ho fan amb aportació directa des del Govern
de Madrid, amb la colAlaboració inestimable del Govern de
Madrid en aquest cas i amb les, segurament, millors condicions
que els plans de pagament del Govern de Madrid els ho
permeten, però, és clar, vostè diu, vostès acumulaven factures,
però vostès què fan, Sr. Conseller? Vostès carreguen el
compliment del pagament d’aquestes factures als que vendran,
perquè, entre altres coses, el pagament del crèdit a través del
FLA o dels programes de proveïdors, permeten cadències que
abans no tenien. Les cadències per a què serveixen? Per
desplaçar el compliment de l’amortització. On aniran
segurament? A un proper govern, no sabem de quin color,
esperem que no del mateix que ara, però no ho sabem. La veritat
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és aquesta. Per tant, vostès... és clar, ho pinten de la manera que
millor els convé a vostès, però crec que tenc dret a fer la
interpretació que faig.

I per anar acabant, que supòs que no em queda gaire temps,
els diré, miri, vostè m’ha parlat de l’efectivitat en el tema dels
aturats, jo li diré una cosa: a dia d’avui hi ha més aturats que el
2011, Sr. Conseller, avui hi ha més aturats que el 2011, sí, sí, sí,
xifres reals, avui hi ha més aturats que el 2011.

Resultat directe de la seva política econòmica: 20.000 llocs
de feina destruïts, Sr. Conseller, resultat directe també. I vostès,
tot això, ho volen transformar en bonança i en mèrits d’aquest
govern i el resultat dels seus mèrits i d’aquesta bonança, sap
quin és la realitat, Sr. Conseller? Vostès diuen que fan més amb
menys i sobretot que ho fan mantenint serveis públics i això és
fals, això és fals, perquè, si fos ver, ja em dirà vostè per què
totes les retallades en salut; hi ha falta de personal per tots els
indrets; increments importantíssims de la llista d’espera; ara hi
ha taxa per una targeta sanitària; hi ha copagament en
medicaments; hi ha malalts crònics que han de deixar el seu
tractament perquè no poden pagar-lo, gràcies a vostès. I en tema
de sanitat, concretament, ja la sanitat en aquesta comunitat ha
deixat de ser universal, no és ni universal ni gratuïta, ara alguns
no tenen dret a sanitat i els que tenen dret han de pagar. Sense
comptar que han llançat directament al carrer vostès més de
1.000 mestres que han deixat sense lloc de feina, la repercussió
que això té en el tema de l’educació; ciutadans discapacitats i
dependents que ara es veuen obligats a pagar taxes; ONG que
abans tenien el suport de l’Administració i ara s’han quedat
sense i es veuen obligades a tancar, amb el que això suposa per
als més necessitats.

I aquest és el panorama real que suposa la reducció del
dèficit en aquesta comunitat autònoma. I li ho repeteix: malgrat
el que digui vostè, però cada any quan vostè ha presentat un
pressupost, vostè o el seu antecessor, han pressupostat el màxim
d’endeutament que li permetia la normativa vigent a cada
moment. Per tant, no tenien intenció de reducció. Realitat: més
de 2.000 milions en dos anys i pocs mesos d’increment a
l’endeutament.

Li agradi o no li agradi, és així. Crec que és un tema del qual
s’han donat moltes explicacions, però crec, Sr. Conseller, que
encara n’haurà de donar moltes més per intentar convèncer i
clarificar tots aquests punts que li pos damunt la taula. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, moltes gràcies, Sr. Boned. En torn de contrarèplica,
Sr. Conseller té la paraula, també per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sr. President. Sr. Boned, miri, és veritat que hem
hagut de concertar i canviar un endeutament comercial amb
proveïdors per endeutament financer, és que l’alternativa per fer
solvent aquesta comunitat autònoma era dir als proveïdors que
esperassin, que els pagaríem trossets a deu anys, l’alternativa de
deixar de pagar els proveïdors era interessos de demora del 8%,
i era lògic pagar els proveïdors a l’acte i que la comunitat
autònoma s’endeutàs a deu anys per a això.

I en això hem comptat amb l’ajuda de l’Estat? Sí, hem
comptat amb l’ajuda de l’Estat, del 30 de juny del 2011 al dia de
les eleccions, no sé si va ser en novembre o així, l’Estat no hi
era, ja li ho cont jo, l’Estat no hi era, no hi era, perquè jo cridava
i no hi havia ningú darrere, sap el que li vull dir?

Vostè pot continuar parlant del cost social d’això i del que
hem fet, jo crec que és un poc..., bé, donar voltes a una qüestió
i és que crec que la nostra gent ha fet un esforç importantíssim
i es pot parlar..., nosaltres podem parlar també del cost social de
declarar la indisponibilitat de crèdit de 300 milions d’euros el
gener de 2011, això no tenia cost social? També podem parlar
del cost social que preveien els responsables del Govern, del seu
govern, quan dos dies abans de deixar el càrrec assenyalaven
que serà necessari acomiadar 700 persones cada any - cada any-
en el sector públic instrumental. Quin cost social preveien per
a això?

És veritat que hem transformat deute comercial en deute
financer a deu anys, no només afectarà al pròxim govern,
afectarà als dos pròxims governs, perquè vegi el que ens ha
costat la festa. Si em permet la broma, si em permet la broma,
jo crec que el bon seny dels ciutadans no, no..., dins el bon seny
dels ciutadans no hi ha que en els dos pròxims governs... vostès
participin, però bé, és una broma. Vull dir, és això, és aquest el
cost que hem tingut, dos pròxim governs pagant els deutes que
hem generat durant anys a la nostra comunitat autònoma.

A partir d’aquí, l’obsessió del Govern és mirar de fer les
coses bé sense enganyar ningú i mirar d’assenyalar que hem
d’establir una senda d’estabilitat pressupostària que ens porti a
l’any 2013 a fer l’1,3; a l’any 2014 a fer l’1% de dèficit; al 15,
el 0,7, i al 16, el menys 0,2, perquè això significa menor
endeutament i perquè això significa que podrem fer més coses,
serem més creïbles per fer moltes més coses que s’han de fer en
aquesta comunitat. Això és segur. Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 1063/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a converses per al nou REB.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 1063/14, sobre
converses per al nou REB, intervé pel Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Boned per un temps de deu minuts. Té la
paraula, Sr. Boned.
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EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Seguim amb un altre tema que
suposam que... suposam no, vull creure que tal com ha
manifestat vostè en més d’una ocasió al Parlament és també
important per aquest govern. Tan sols un comentari, vostès cada
vegada que se’ls recorda el resultat de la seva política
econòmica en matèria d’ocupació i se’ls posa damunt la taula
xifres, sempre, com quasi sempre, tiren la vista enrere i intenten
recordar algunes xifres i no totes són correctes. 

Vostè avui aquí ens ha tornat recordar que el Govern de la
passada legislatura tenia intenció d’acomiadar 700 empleats
cada any, ningú no ho va dir això mai, ningú no ho va dir, es va
dir... no, no, no, és que hi ha molta diferència entre el que es diu
i el que s’interpreta i el que es vol dir; es va dir que s’havien
d’amortitzar en torn de 700 llocs de feina, no és el mateix
amortitzar que acomiadar, molta diferència hi ha. És clar, és
clar, vostès el que fan és que el significat és el mateix i tot dins
el mateix sac, no, no. Sr. Conseller, que s’adjudiqui a cadascú
el que li correspon, no el d’uns als altres.

I efectivament, el deute existeix, hi haurem de fer front, no
sé si un govern o dos governs, però el que sigui i s’haurà de fer
front a un deute de tots els governs fins ara, no d’un, no d’un, de
tots. Per tant, siguem responsables i l’obligació de
l’Administració és precisament ser responsable com a
Administració pública.

Tornant al tema que li deia, que supòs que també li preocupa
a vostè, més d’una vegada hem parlat que el que arriba a la
comunitat autònoma en tema de finançament té tres potes
importants. Darrerament estam parlant..., en el seu temps
parlàrem molt d’una, record  que hi va haver una temporadeta
que parlàvem molt d’inversions estatutàries; darrerament,
perquè vostè mateix s’encarrega de fer-me referència al tema
del model de finançament, parlam més de finançament de la
comunitat autònoma, i hi ha una tercera pota en aquesta
aportació de finançament que és el REB.

I aquí va dirigida la pregunta, perquè... és clar, ens hem
trobat que, malgrat haver sentit moltes vegades la seva protesta
sobre el tema de model de finançament, d’haver sentit els
diferents canvis d’opinió sobre aquest mateix model, avui matí
ja ho hem comentat al plenari, un model que abans era satànic
quasi, quasi, i ara resulta que quan es plasma el resultat damunt
papers no és tan dolent. Millorable? Efectivament, tots hi estam
d’acord que és millorable, però, satànic?, com vostès el pintaven
abans, resulta que no ho era, resulta que no era per tant. Però bé,
què ens hem trobat? Que quan parlam de model, a més, el que
sí tenim damunt la taula són també novament discrepàncies
entre el Govern de les Balears i el Govern de Madrid, entre la
necessitat de fer front a un canvi d’aquest model de finançament
d’una manera ràpida o podem esperar. 

Vostè diu que el més aviat, el Sr. Montono diu que a partir
del segon semestre d’enguany; vostè diu que amb efectes
retroactius a l’1 de gener del 2014, el Sr. Montoro diu que serà
amb efectes a partir de l’1 de gener de 2015; després davant la
insistència, el Sr. Montoro li diu que algunes propostes del nou
model de caire fiscal segurament igual poden tenir un efecte
amb una certa retroactivitat, sense quantificar ni quins imports

ni quin tipus de propostes fiscals ni fins a on d’enrere podrem
anar dins aquest exercici 2014.

Tot això és allà, ara darrerament, amb l’informe que vostè
envia al ministeri, hem tengut l’oportunitat de conèixer el
plantejament que fa aquest govern sobre el contingut i les
propostes reals en matèria de finançament, què suposen per a la
comunitat autònoma. D’aquest informe no tan sols esperàvem...
i havia entès fins i tot que se’ls havia demanat perquè posassin
en clar una mica les xifres sobre el model de finançament, sinó
que fins i tot se suposava que havien de fer ja alguna proposta
en matèria de finançament per al futur, hem vist que no n’hi ha,
per tant, suposam que en algun moment tendrem l’oportunitat
també de veure documentació en referència a això.

Com li deia, un altre element important és el tema del REB,
vostè avui matí al Ple quan un company meu li parlava del tema
del finançament dels consells insulars, li recordava que estaria
bé que treballàssim tots, una mica conjuntament, en la millora
d’aquest finançament i en la tramitació i aprovació de la llei.
Però jo, Sr. Conseller, no en confiï gaire, supòs que el meu
company avui matí no sé si li ho haurà dit directament, però
tampoc no crec que hi tengui molta confiança, perquè en més
d’una ocasió, per part seva s’ha fet oferta de diàleg i de consens
i la veritat és que n’hi ha hagut poc fins ara. 

En aquest tema del qual li parl jo, del REB, poca cosa
sabem, per no dir pràcticament res. Fa temps ja que vostè es va
oferir que conjuntament poguéssim treballar de cara a una nova
proposta del REB, a dia d’avui el que es pugui exposar per part
del Govern és fruit de la feina única i exclusiva del Govern, no
ha deixat que ningú altre s’hi atracàs ni tengués l’oportunitat de
veure-ho.

Per això i com que ens preocupa, perquè aquest REB també
hauria d’estar aprovat perquè acaba l’actual en aquest 2014, el
model de finançament vostès diuen que també era urgent i que
aquest 2014 també s’ha d’aprovar, veurem si tots dos o un o
cap, però la veritat és que estam bastant en blanc quant a la
feina que es pugui fer en relació amb el nou REB en el qual
suposadament es treballa, però que ja li dic que no ho sabem,
perquè la feina es fa acuradament de portes endins, supòs que es
fa, vull creure que es fa perquè, si no, anam molt malament
perquè...., sobretot de temps, també aniríem molt malament,
però que repeteix transcendeix poc.

Per això i com que de les darreres reunions que hem
conegut, n’hi havia quan es va presentar aquesta pregunta,
recentment s’havia parlat de reunions amb el Govern de l’Estat,
en concret amb la Secretària General d’Hisenda i Coordinació
Autonòmica, respecte del REB, i aquest va ser el motiu de
presentar aquesta pregunta el mes de gener, a finals de gener,
perquè vostè ens explicàs quin era el resultat d’aquesta reunió
i tengués l’oportunitat d’explicar-nos també una mica quina és
la feina que es fa en matèria del REB, quina previsió, si hi ha
una programació, si hi ha un calendari, i quina és l’expectativa
que es maneja des del Govern quant a la millora d’aquest REB,
i què suposarà de millora aquest REB per a la comunitat
autònoma.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sr. President. Sr. Boned, vostè ha parlat de moltes
coses i alguna relativa a la qüestió del Règim Econòmic Balear.
Primer, jo no sé quina diferència estrictament hi ha entre
amortitzar places i acomiadar gent, no se m’ocorre el
tractament..., a no ser que siguin places dotades i no cobertes o
amortitzar-les en aquest sentit, però bé..., bé, en tot cas, en tot
cas, avui, ara, aquesta tarda, vostè em pot tornar el que aquest
matí hem parlat, vostè em dirà, no, usted leyó la prensa, bé,
d’acord, en aquest sentit jo crec que es fan asseveracions i
després un té l’escapatòria feta, no, no, yo me refería a
amortizar plazas, d’acord.

Per una altra banda, taxa d’atur xifres EPA, desembre 2011,
25,2%; desembre 2013, 22,9%, taxa d’atur xifres EPA. Ho dic
perquè vostè ha comentat que hi havia més aturats, hi ha més
aturats ara que el 2011, per puntualitzar les xifres. 

Tercer, jo no... ja vaig tenir ocasió de dir-ho l’altre dia al
Ple, el Govern no comparteix aquesta... bé, aquest argument seu
i del seu grup respecte de les tres potes del finançament de la
comunitat autònoma, quan parlen de les inversions estatutàries,
el sistema de finançament i el règim econòmic balear. Nosaltres
creim, i el Govern creu, que cada cosa respon a coses molt
diferents i el finançament de la comunitat autònoma respon al
sistema de finançament autonòmic i els tributs propis i cedits de
la comunitat autònoma, però ni el Règim Econòmic Balear
contribueix al finançament de la comunitat autònoma ni les
inversions estatutàries contribueixen al finançament de la
comunitat autònoma, a no ser, o no sigui cosa que els diners que
venien per a inversions estatutàries es destinassin a despesa
corrent a la comunitat autònoma, llavors sí, però, si no, no
forma part del finançament de la comunitat autònoma. No
creiem en aquest argument de les tres potes del finançament.

Sí que és veritat, i en això crec que hi estam d’acord, que el
règim econòmic balear és una qüestió important per a la
comunitat autònoma perquè si bé en matèria del sistema de
finançament el que està en joc és el principi d’igualtat en l’accés
als serveis públics essencials, en l’accés al finançament dels
serveis públics fonamentals de tal manera que es compleixi el
principi d’igualtat per a qualsevol ciutadà en el territori
espanyol d’accés a aquests serveis públics amb les mateixes
garanties, en matèria de Règim Econòmic Balear sí que parlam
del principi de solidaritat, sí que parlam del principi de
solidaritat, i així l’article 138 de la Constitució Espanyola, quan
parla de fer efectiu el principi de solidaritat, fa referència a la
compensació del fet insular.

Règim econòmic de les Illes Balears que ja té aquesta
comunitat autònoma en virtut de la Llei 30/98, aquesta llei va
permetre, va suposar passes endavant jo crec per a la nostra
comunitat autònoma, va permetre el compromís del Govern
central en matèria de descompte de residents, amb la seva
problemàtica posterior, però va donar entrada a això; va donar
entrada també a equilibrar el cost energètic a les nostres illes
amb el cost energètic peninsular. 

I altres coses d’aquella llei, com els sobrecosts de matèries
primeres o la regulació que feia del Pla Nacional de Residus o
la referència que feia al Pla Nacional de Residus, quedaven
derivats a acords a comissions mixtes, i s’han produït pocs
acords durant aquests anys, durant aquests 16 anys de vigència
de la llei. Segurament una de les coses més importants a
modificar en aquesta llei és no derivar totes les decisions a
comissions mixtes, sinó ja prendre decisions en la pròpia llei
sobre algunes qüestions.

El Govern de les Illes Balears, i és veritat que el novembre
vaig ser en aquesta comissió i vàrem parlar del Règim
Econòmic Balear, i vàrem posar de manifest i vàrem estar
d’acord tots que no existien estudis sobre els costs de la
insularitat, almenys omnicomprensius, existeixen alguns estudis
sectorials de costs de matèries primeres en matèria d’agricultura
o ramaderia, però no existeixen estudis de costs d’insularitat
omnicomprensius, pot ser existeix un estudi, però prou antic i
que segurament és precís actualitzar a data d’avui. Per tant, el
primer que havia de fer el Govern era fer això, conèixer els
costs d’insularitat i el Govern va convenir el passat mes de març
amb la Universitat de les Illes Balears fer un estudi en relació
amb la determinació d’aquests costs d’insularitat.

També durant aquest temps hem mantingut converses amb
la Secretaria General d’Hisenda i Administracions Públiques de
cara a poder complir amb el compromís de modificar la Llei de
règim econòmic dins l’any 2014. Aquest és el compromís del
Govern.

Jo crec que tenint l’estudi dels costs d’insularitat damunt la
taula podem començar a fer feina amb els grups polítics per
determinar exactament les diferents línies que hem de seguir en
la modificació de la Llei 30/98, i en aquest sentit la disposició
del Govern continua sent la mateixa, de parlar sobre aquest
tema, d’acordar les coses aquí per a després transmetre-les cap
a Madrid o cap al Govern central i negociar amb el Govern
central les modificacions a introduir dins la Llei 30/98.

Hi ha altres qüestions, sí que és veritat que hi ha una qüestió
en el sistema de finançament relativa a la insularitat, que és la
variable d’insularitat dins el sistema de finançament autonòmic.
Segurament també és una de les coses que hem de tocar en la
modificació del sistema de finançament autonòmic de 2009,
perquè recordarà que aquella variable, el pes de les Illes Balears
en aquella variable, bé, aquella variable només afecta dues
comunitats autònomes, Canàries i les Illes Balears, 80%
Canàries, 20% les Illes Balears. Segurament això és una cosa
que hem de modificar en el sistema de finançament autonòmic,
perquè la variable d’insularitat afecta dins el sistema de
finançament autonòmic per al finançament de dos serveis
públics essencials importants, en matèria d’educació i en
matèria de sanitat.
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Bé, jo contestant també la seva pregunta, mantenim
contactes periòdics amb l’Administració de l’Estat. Hem
encarregat, mitjançant un conveni administratiu, a la Universitat
de les Illes Balears que determini els costs d’insularitat de forma
omnicomprensiva, i a partir d’aquí té la meva paraula i
disposició a poder arribar a acords amb els grups parlamentaris
als efectes d’introduir totes aquelles modificacions que es
requereixin a la Llei 30/98.

I perquè vostè ho ha tret, m’agradaria fer-li també un
comentari respecte de la disposició al diàleg d’aquest govern, jo
aquest matí he intentat relatar i he relatat les cinc o sis qüestions
i alAlegacions que el seu grup parlamentari ha fet a la Llei de
finançament de consells que han estat incorporades a la Llei de
finançament de consells. I si presentem més qüestions respecte
del sistema que es dibuixa en aquesta llei de finançament de
consells amb l’acord dels quatre consells, idò, no tenim cap
problema a incorporar-ho. Escolti, és que es tracta de millorar
les coses, però millorar-les de veritat i tenir raons per modificar
el sistema amb independència dels imports del sistema.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sr. Boned, té la
paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Aniré directament al darrer que ha
comentat vostè, Sr. Conseller, el tema de les incorporacions al
projecte de llei de nou finançament dels consells insulars.
Agraïm la incorporació de les propostes que es puguin fer des
del nostre grup, però de vegades no és una qüestió de quantitat
sinó que és una qüestió de qualitat d’allò que s’incorpora. Li
posaré un exemple, la seva companya que té devora darrerament
ha parlat d’aquest tema en la tramitació de la Llei del sòl, és
cert, incorporació envoltant d’un 40% de les esmenes
presentades, és una xifra, un percentatge important, però això no
va permetre que el nostre grup pogués votar a favor d’aquesta
llei, perquè l’essencial de les propostes del nostre grup es va
deixar fora. Veurem, veurem, esperem que no, desig que no, Sr.
Conseller, veurem què passa amb la tramitació de la Llei de
finançament dels consells insulars.

El primer que vostè m’ha dit és que no acabava de veure la
diferència que jo li he comentat entre acomiadaments i
amortitzacions. N’hi ha molta, les amortitzacions parlam de
places no cobertes, parlam de jubilacions, parlam de baixes
incentivades, parlam de moltes coses, en cap cas, en cap cas
d’acomiadament. Vostès, amb el temps que porten, han
acomiadat més de 3.000 persones que tenien feina en aquesta
comunitat autònoma del sector públic, 3.000, i no les han
amortitzat, han anat directament al carrer, i sobretot, pertanyien
a dos sectors delicats, compromesos, necessaris, fonamentals
per al futur dels nostres joves i de la nostra tercera edat, com és
salut, per un costat, i educació, per l’altra. Això no són
amortitzacions, Sr. Conseller.

Em diu vostè també que no comparteix la teoria de les tres
potes en referència al tema del finançament perquè parlam
d’inversions estatutàries, per un costat, que no tenen res a veure
amb això. A veure, Sr. Conseller, la inversió si no hi ha
finançament no es fa i el finançament si arriba d’un lloc o d’un
altre pot ser no és tan important, la qüestió és que arribi, la
qüestió és que arribi. Però és que, gràcies a vostès, no arriba, ni
d’un lloc ni de l’altre, perquè vostès com a govern no
inverteixen i vostès com a govern no fan la seva feina reclamant
que el Govern de Madrid, que té l’obligació de fer inversió
anual, compleixi la llei. Per tant, no es fa ni una cosa ni l’altra.

A vostè no li semblen importants les tres potes, però és que
tot el que arriba per fer coses aquí, sigui en despesa corrent, en
capítol 1 de personal o en capítol 6 d’inversió, o per utilitzar el
capítol 7 de transferències de capital o 4 de transferències
corrents, és tot finançament que arriba, d’una manera o de
l’altra el finançament, clar que sí, i una part arriba pel model de
finançament, una altra arriba per inversió a través de l’Estat i
una altra ha d’arribar per via de compensació a través d’un
REB, però tot és un finançament que ha d’arribar d’una manera
o de l’altra.

Ja veig que discrepam, que no hi està d’acord, està molt bé,
però bé, llavors aquí qui tengui la capacitat de fer judicis que ho
faci i a veure si és tot inversió o si hi ha una part d’inversió que
es pot fer sense finançament, perquè jo crec que no.

Quan parlen del REB, jo crec que hi ha un tema que és
important també de cara al futur, de cara al plantejament, perquè
la primera pregunta que ens feim esperam i desitjam que estam
ja en el mes d’abril que no arribem tard a aquesta nova proposta
de REB. Vostè ens diu que han encomanat ara un informe a la
UIB que determini els costs generals d’insularitat i que a partir
d’aquí podem començar a parlar. Jo li repetesc, esper que
arribem a temps, però podem plantejar diverses preguntes
respecte del tema del REB: de què parlam exactament? Parlam
de competències de temes tancats? Entén vostè que del que es
pot parlar en referència al REB està ja acotat? Es pot asseure’s
amb el Govern de l’Estat a parlar de coses diferents de les que
hi ha fins ara o entén que el que ja tenim ara dins el REB és de
l’únic que podem parlar o podem parlar de més coses? És un
tema que crec que és prou important, perquè hi pot anar molt o
poc en funció que es faci d’una manera o de l’altra. 
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No fa gaire el Sr. Antoni Costa, el director general, va ser a
Eivissa parlant també d’aquest tema, d’insularitat, respecte
concretament als sobrecosts del transport. Jo crec que són
temes... es va comprometre que es farien els estudis
corresponents per saber quina era la diferència en sobrecosts
reals a cada una de les Illes en matèria de transport i per via
d’insularitat. Són xifres que s’han de conèixer, a partir de tot
això supòs que es podrà parlar de moltes altres coses, però jo
crec que aquí un tema molt important és també saber d’on
partim, quin és el nostre objectiu, si el tenim clar i, per tant,
quin és el plantejament que farem. Vostè em diu simplement
que han tengut reunions amb el ministeri, sense concretar, en
base a què, si hi ha hagut alguna concreció, si no hi ha res
concret, idò, està bé, digui’m, idò, no hem parlat de res en
concret, hem parlat un poc del REB en general i podem seguir
pensant si aquesta és la feina correcta, de no anar concretant,
repetesc, en el mes d’abril si ja és hora de parlar de coses
concretes o no.

Jo crec que li he deixat algunes qüestions damunt la taula
que potser vostè em podria contestar i si no és així i em diu que
haurà de ser més endavant, idò, haurem d’esperar més endavant
a veure què podem conèixer de la informació que necessit, que
entenem que ens agradaria saber i conèixer.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. En torn de contrarèplica té la
paraula el Sr. Conseller, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sr. President. Sr. Boned, respecte de la Llei de
finançament de consells hem incorporat, no es tracta d’agrair
res, escolti, és una qüestió de parlar-ne, de dialogar i si es veuen
les coses d’una forma coincident, idò, es fan, no?, però jo no
tenc consciència que hi hagi res essencial que haguem dit que
no, almenys res essencial qualitatiu, sí que tenc consciència que
hem dit que no a qüestions quantitatives. Si vostès fan de les
qüestions quantitatives una qüestió essencial, idò, és veritat que
tendrem un poc més de problema, però la meva obligació és
demanar-los que ho pensin i que ho pensin amb responsabilitat.
Si fan de les qüestions quantitatives una qüestió essencial, idò,
però... si és només això també valdria la pena que diguessin a la
ciutadania que el sistema els va bé, els agrada, és perfecte o no
és perfecte, perquè hem inclòs les quatre o cinc qüestions que
calia millorar, el que passa és que no està ben dotat i per això
votam que no.

També li podem dir a la ciutadania, miri, per ser honestos,
nosaltres voldríem 100 milions o 300 més, però per ser honestos
i com som gent que hem governat farem un exercici, que és que
amb els mateixos diners anam a repartir-los d’una altra manera
i, a més, els quatre consells hi estaran d’acord. I així sortiran
guanyant, o sigui, dos exercicis podran fer, un, dir, nosaltres
posaríem 300 milions més, però la llei ens encanta, o no ens
encanta, bé, vull dir, que això també seria un poc honest per la
seva banda. Segon exercici, posaríem 300 o 1.000 milions més,
però amb aquests mateixos diners, com som gent que hem
governat i pretenem tornar a governar, idò, farem un exercici

que és amb aquests mateixos diners repartir-los d’una altra
manera perquè creim que es pot repartir d’una altra manera i, a
més, hi estan els quatre consells d’acord.

Respecte de les altres qüestions, i en relació a..., bé, jo crec
que discrepam en això, en relació al finançament de la
comunitat autònoma, una cosa és finançament i altra cosa són
inversions, i el Govern, en matèria d’inversions, també hem
assenyalat reiteradament que tenim un dèficit d’inversions en
infraestructura pública en la nostra comunitat, que som l’única
comunitat autònoma que en quaranta anys hem divergit de la
mitjana en lloc d’atracar-nos a la mitjana. I també hem dit,
perquè ho hem de dir de tant en tant perquè si no resulta que tot
és negre i tot és no, que la inversió per càpita dels pressuposts
generals de l’Estat l’any 2013 va situar les Illes Balears en la
vegada que més a prop de la mitjana d’inversió pública
territorialitzada s’ha situat, 74 euros per càpita per sota de la
mitjana. I la vegada que ens vàrem situar més a prop va ser el
2009, que varen venir una part de les inversions estatutàries
important, i ens vàrem situar a 84 euros per càpita per sota de la
mitjana. Per tant, l’any 2013 és l’any que més a prop de la
mitjana per càpita en inversió pública territorialitzada ens hem
quedat.

En la qüestió del Règim Econòmic Balear, el Govern entenc
que fa referència a l’activitat econòmica privada de les Illes
Balears, que els temes a tractar són els de l’activitat econòmica
de les nostres illes, però si vostè té alguna proposta d’algun
tema més que no sigui regulat a la Llei 30/98, que jo crec que
bàsicament ho recollia quasi tot, perquè recollia el sector
energètic, recollia transports i telecomunicacions, recollia sector
agrícola i ramader, infraestructures específiques, el tema del Pla
de residus, recursos hídrics, pesca i àrees d’interès especial. Si
vostè troba que hi ha alguna qüestió més que hem d’afegir, amb
cap problema..., bé, segur, amb cap problema podem debatre’ls,
però en referència a l’activitat econòmica de la nostra comunitat
autònoma.

I en aquest sentit de poder anar fent aquest camí, jo crec que
allò lògic és que podem fer idees i podem asseure’ns i parlar,
però hem d’esperar un poquet a veure l’estudi dels costos de la
insularitat per afinar més les propostes, d’acord? A partir d’aquí
ens asseiem. I la voluntat de diàleg hi és, jo crec que és la
mateixa voluntat de diàleg que vàrem tenir també amb la Llei
del sòl, perquè en ponència s’arriba a una sèrie d’acords i
llavors en ple és tot que no. Bé, jo què sé, es tracta de mirar
d’afinar aquestes qüestions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I arribats aquí els agraïm la seva presència, tant al conseller
com als seus acompanyants. I suposam que aviat ens tornarem
a trobar. 

Farem un recés d’un minut mentre que el conseller (...)
surten.



1622 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 75 / 8 d'abril del 2014 

 

II. Proposició no de llei RGE núm. 2229/14, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a mesura contra el
frau fiscal.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Ara que tothom ha reprès el seu lloc -ha reprès el
seu lloc és una expressió una mica curiosa...- passarem al darrer
punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la Proposició no de llei
RGE núm. 2229/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS,
relativa a mesura contra el frau fiscal.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari MÉS té
la paraula el Sr. Barceló, per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. És una proposta, una proposició no
de llei dins moltes altres que hem presentat al llarg d’aquesta
legislatura, per tal de fer front una xacra que patim, que és la del
frau fiscal, que és la de l’ocultació de tota una sèrie de doblers
a l’economia, i per tant en aquesta línia de transparència i de
millora de la lluita contra el frau fiscal va aquesta proposició no
de llei.

Segons un informe que es va encarregar fa uns anys a
l’OCDE hi havia amagats per part de ciutadans de l’Estat
espanyol 175.000 milions d’euros a paradisos fiscals. Això, com
es pot imaginar, es una xifra enorme que suposa de fet quinze
vegades més que tot el pressupost de l’Estat espanyol anual. 

En el 2011 el Govern espanyol va aprovar el Reial Decret
1145/2011, de 29 de juliol; es va publicar al BOE de l’Estat el
30 de juliol de 2011, Real Decreto por el que se modifica el
reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,
aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. Bé, amb
aquest reial decret es permet simplificar les obligacions formals
dels inversors no residents en el cas de subscripció, adquisició,
reemborsament o transmissió d’accions o participacions de les
anomenades institucions d’inversió colAlectiva, les IIC, tan
siguin espanyoles tan siguin estrangeres, que comercialitzen a
Espanya. Aquest reial decret continua avui en dia en vigor, a
pesar del canvi de govern espanyol, i ha suposat bàsicament
afavorir encara més el frau fiscal amb la famosa amnistia fiscal
per part del Sr. Rajoy.

Aquesta normativa que he esmentat ara, aquest reial decret
1145/2011, a la pràctica ha suposat que hi hagués una exempció
d’impostos en la compra de bons del tresor i d’altres productes
financers públics que s’hagin produït des de paradisos fiscals.
Això és possible perquè el reial decret que he esmentat facilita
l’anonimat del comprador, eliminant l’exigència de disposar
d’un NIF en els supòsits en què aquestes operacions es realitzin
mitjançant comptes bancaris que hagin acreditat la seva
condició de no residents a Espanya. Concretament l’article
segon exceptua del règim d’identificació que es preveu en el cas
dels comptes en euros o en divises, siguin comptes d’actiu, de
passiu o de valors, que estiguin a nom de persones físiques o
entitats que acreditin la condició de no residents a Espanya.

Des d’aquesta normativa, per tant, està en vigor que
qualsevol defraudador que tengui doblers en paradisos fiscals
pot comprar deute públic de l’Estat espanyol emparat en aquest
secret bancari que suposa no haver-se d’identificar.

I tot això ha succeït mentre a l’Estat espanyol s’han
incrementat els aturats, s’ha incrementat la gent que viu en
situació de risc de pobresa, en definitiva, en uns moments en
què si aflorassin tots aquests doblers provinents del frau fiscal
suposaria una injecció important també per a les arques
públiques.

Per tant en aquesta línia de lluita contra el frau fiscal pensam
que el Parlament de les Illes Balears hauria d’instar el Govern
a derogar aquest reial decret 1145/2011 com una mesura més de
les que hi pugui haver per lluitar contra el frau fiscal i contra els
paradisos fiscals.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. I en torn de fixació de
posicions, en primer lloc, per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Boned, per un temps de deu
minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Breument he de dir que,
efectivament, alguna altra vegada ja hem parlat en aqueixa
comissió del tema del frau fiscal. És un tema fonamental, és un
tema clau, a l’hora de parlar d’ingressos de l’administració la
lluita contra aquest frau és un element importantíssim, una
major efectivitat d’aqueixa lluita contra el frau suposaria amb
tota certesa fer innecessàries moltes de les retallades que s’estan
aplicant en aquests moments per part de l’administració, i per
tant qualsevol element que serveixi per millorar la lluita contra
aquest frau benvinguda sigui.

Si parlam de frau i posam devora paradisos fiscals estam
parlant del mateix. Tot allò que surt del circuit normatiu
ordinari i acaba en paradisos fiscals evidentment és una part
important d’aquest frau del qual s’està parlant, i per tant ha de
ser necessàriament..., com a mínim s’ha de continuar lluitant
contra ell. 

El fet que, com es diu a l’exposició de motius del decret de
què es parla avui i que es proposa derogar, sigui un decret
aprovat el 2011 i per part d’un govern socialista, com en altres
ocasions ja ha passat mostrarem la nostra discrepància en aquest
cas també, i entenem que no és de rebut, que qualsevol element,
com aquest reial decret, que d’alguna manera ajudi o permeti
que aquells evasors, que aquells incomplidors de la llei, aquells
defraudadors, tenguin més facilitats a l’hora de continuar amb
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aqueixa activitat ilAlegal, allò seu seria que no figuràs. Estic
content també que a l’exposició de motius es faci referència a
un altre element que crec que en el seu moment ha estat
important; aquest decret no hauria d’haver estat aprovat,
segurament, no hauria d’estar en vigor en aquests moments, i
tampoc no s’hauria d’haver aprovat, com es comenta en el
segon paràgraf de l’exposició de motius, la ja famosa amnistia
fiscal, que també ha ajudat molt al fet que aquests defraudadors,
que aquests titulars de comptes a paradisos fiscals poguessin
recuperar i poguessin blanquejar bona part de l’efectiu que tenia
en aquests paradisos.

Per tant hem d’assenyalar que s’ha de mantenir a tots els
nivells i per part de totes les administracions la lluita contra el
frau. Desitjable és que es millori, i entenem des del nostre grup
que s’ha de millorar molt, la coordinació entre diferents
administracions, perquè com més coordinació existeixi entre les
diferents administracions més efectivitat veurem en els resultats
d’aqueixa lluita contra el frau, i per tant és molt important que
es vagi per aquest camí.

Però, dit això, entenem que qualsevol petita passa que es
pugui donar a combatre aquests fets benvinguda sigui, i en
aquest cas així ho entenem i per tant votarem a favor de la
proposta que fa el Grup MÉS a aqueixa proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. I per part del Grup Parlamentari Popular el Sr.
Camps té la paraula, també per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. M’agradaria, abans d’entrar al
fons d’aquesta proposició, fer algunes consideracions que crec
que són importants a l’hora de debatre la qüestió que avui se’ns
planteja. 

Una primera consideració seria la de posar en evidència la
dificultat que existeix a fi de concretar quins estats o quins
territoris són paradisos fiscals, i de fet pot passar que per a
Espanya un territori tengui la consideració de paradís fiscal i en
canvi l’OCDE, per posar un exemple, no ho consideri així.
Espanya, segons la Llei 36/2006, considera paradís fiscal
aquells territoris que així es designin reglamentàriament, de
formar que si se signés un conveni internacional per evitar la
doble tributació amb clàusula d’intercanvi d’informació
tributària, aquests territoris que es consideren paradís fiscal
deixarien de ser-ho. Segons un llistat d’un reial decret de 1991
Espanya consideraria 48 territoris com a paradisos fiscals, que
a causa de convenis internacionals posteriors aquest nombre es
reduiria a 34, és a dir, que Espanya considera paradís fiscals 34
territoris a nivell del món.

Clar, i es dóna la paradoxa, curiosament, que per exemple
les Illes Bahames no són considerades un paradís fiscals per
Espanya, a pesar que allà no es paga IVA, ni impostos de renda
de persones físiques, ni imposts per les entitats jurídiques..., i en
canvi les Illes Malvines, per exemple, sí que es consideren un
paradís fiscal encara que empreses i ciutadans allà han de pagar
al govern de les illes impostos d’entre un 21 o 26% de la seva

renda. Aquesta és la primera consideració, que posa en
evidència que moltes vegades el que nosaltres entenem com a
paradís fiscal no coincideix amb el que oficialment així es
considera.

Una altra consideració és que no és cert el que posa a
l’exposició de motius quan diu textualment: “Aquesta normativa
a la pràctica ha suposat una exempció d’impostos en la compra
de bons del tresor i altres productes financers públics si es
produeixen des dels paradisos fiscals”. Mirin, el Reial Decret
1145/2011 el que fa és que no s’apliquin retencions als
rendiments dels valors que estiguin registrats originàriament a
una entitat de compensació i liquidació de valors domiciliada en
territori espanyol, i que els seus titulars siguin no residents en
territori espanyol o residents espanyols que siguin subjectes
passius de l’impost sobre societats. I tampoc no s’apliquen
retencions als rendiments dels valors registrats originàriament
en entitats que gestionen sistemes de compensació i liquidació
de valors en seu a l’estranger sempre que aquesta entitat estigui
reconeguda per la normativa espanyola o per algun país de
l’OCDE, siguin els seus titulars residents o no.

Per tant no és el mateix estar exempt d’un impost que el fet
que no s’apliqui una retenció, que és el que realment posa
aquest decret. I no és el mateix no ser resident a Espanya a ser
un paradís fiscal. Són coses totalment diferents, i convé per tant
remarcar aquesta diferència i aquesta confusió del text original
de la proposició no de llei, ja sigui per ignorància o per malícia,
que apareix, com dic, en aquesta exposició de motius.

Per tant, i seguint l’exemple que havia posat inicialment,
sembla, per al Grup MÉS, que si els fons que compren aquests
bons o aquestes lletres del tresor vénen de Bahames aquí no
passa res, que no tenen retenció, que tampoc no se’ls obliga a
disposar d’un NIF a l’hora de fer aquest tipus de..., aquí no
passa res perquè no ve d’un paradís fiscal, segons la normativa
espanyola, però en canvi, si vénen de Malvines, sí. Què vull dir
amb açò?, que les coses estan ben fetes o estan mal fetes
independentment que siguin paradisos fiscals o no, i per tant
entenc que aquesta proposició, quan se centra només en els
paradisos fiscals, crec que és incompleta i parcial.

Una altra consideració que m’agradaria fer és en referència
a la mateixa petició de la proposició no de llei, quan demana
que es derogui el Reial Decret 1145/2011 com a mesura per
lluitar contra el frau fiscal i els paradisos fiscals. Des del meu
punt de vista, la derogació o no del Reial Decret 1145/2011 no
suposa cap mesura ni a favor ni en contra per lluitar contra el
frau fiscal ni contra els paradisos fiscals. No té res a veure una
cosa amb l’altra, res. Aquesta derogació, si es derogués, no
solucionaria el frau fiscal, no solucionaria els paradisos fiscals,
no evitaria res, res en absolut. El fet que un capital procedent
d’un frau fiscal, uns doblers en negre, perquè ens entenguem, de
no residents que no es pugui utilitzar per comprar valors, bons
o obligacions de l’Estat, en què afavoreix la lluita contra el
frau? El frau que s’ha comès és anterior, aquells doblers ja són
negres. La lluita contra el frau s’ha de produir amb anterioritat.
Des del meu punt de vista la lluita contra el frau s’ha d’aplicar
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per evitar la creació d’aquests doblers negres. Quan aquests
doblers ja estan creats l’únic que es pot fer són mesures per
intentar que aquests aflorin, augmentar les inspeccions, en
definitiva, mesures per perseguir les pràctiques ilAlegals. Però el
fet que puguin comprar amb aquests doblers bons espanyols,
açò ni lleva ni deixa de llevar res a la lluita contra el frau fiscal.

Preguntes que un es pot fer. El fet que amb aquests doblers
no es pugui comprar deute espanyol, tal i com demana aquesta
proposició no de llei, farà disminuir aquests doblers negres?; no,
perquè ja existeixen aquests doblers negres. Aconseguiran que
aquests aflorin?; no, al contrari, no afloraran mai. Aquesta
mesura farà que la gent deixi de defraudar?; tampoc. La
proposta, per tant, que avui se’ns presenta és innòcua quant al
frau fiscal, i tampoc no resol en absolut l’existència de paradisos
fiscals. Aquesta proposta és per tant, des del nostre punt de
vista, absurda, absurda, perquè el que vol aconseguir no ho
aconsegueix. 

I, com deia, la lluita contra el frau es fa millorant les
inspeccions, que és precisament el que fa aquest govern a través
de l’ATIB. Només algunes dades per destacar aquesta feina.
L’ATIB dins l’any 2012, que és el darrer informe que tenim, les
actuacions de regularització en via de gestió van augmentar un
31,3% la seva recaptació, i en via d’inspecció es va incrementar
un 68%; en total es va millorar més d’un 40% l’import de deute
amb l’administració que va ser descobert. Açò és una vertadera
lluita contra el frau fiscal i contra l’economia submergida, un
40% més, tenint en compte que l’Agència Tributària té un
pressupost pràcticament la meitat del que tenia a l’anterior
legislatura.

Quant a delictes fiscals investigats amb l’Advocació de la
comunitat autònoma, l’informe de l’ATIB diu que la recaptació
ha augmentat un 30% respecte del 2011, i com dic tot açò a
pesar que el pressupost és molt més baix del que hi havia a
l’anterior legislatura. Per exemple, una altra dada: en les
darreres setmanes hem sabut que TUI haurà de pagar a Hisenda
uns 50 milions d’euros per frau fiscal a Balears, 28 milions més
interessos i sancions; açò és una demostració que també es
persegueix el frau dels més poderosos, perquè a vegades aquí es
dóna la idea que només es persegueixen els petits; no, no, els
grossos també són perseguits, i si es demostra i es pot demostrar
que realment hi ha hagut un frau, idò evidentment són
sancionats i són condemnats, en aquest cas 50 milions, que de
fet açò és la quantitat més gran de doblers recaptada per
l’Agència Tributària a Balears amb una sola causa. Açò són
mesures reals en contra del frau i no el que avui ens proposa
aquesta proposició no de llei.

Per tant, i per finalitzar, vull remarcar que el Reial Decret
1145/2011 tenia com a objectiu en un moment molt difícil per
a l’economia espanyola d’afavorir l’entrada de capitals a fi de
cobrir les necessitats de finançament i refinançament exterior de
l’Estat, en un moment en què l’Estat espanyol, fruit de
polítiques de despesa i d’endeutament molt equivocades, tenia
problemes molt seriosos per poder-se finançar, i tenim encara
problemes seriosos per poder-nos finançar. Aquest reial decret
l’únic que pretenia era facilitar l’entrada de fons econòmics
precisament per poder cobrir les seves creixents necessitats de
finançament.

Per tant no podem en absolut votar a favor de la proposta
que avui ens presenta el Grup MÉS, una proposta que
lògicament dificultaria el finançament de l’Estat, una qüestió
que consideram prioritària i que per tant podem malmetre, i per
altra banda no suposaria cap avanç respecte de la lluita contra
el frau fiscal i els paradisos fiscals. Per tant el nostre vot a
aquesta proposició no de llei serà negatiu. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS vol fer
ús de la paraula? Idò té la paraula, Sr. Barceló, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair el suport
del Grup Socialista, i lamentar una vegada més que el Grup del
Partit Popular no estigui d’acord amb aquesta proposició, on
bàsicament jo crec que el que ens trobam, per una banda, és que
aquest objectiu de refinançament que diu el Sr. Camps per part
de l’Estat i aquesta facilitació d’entrada de fons econòmics
passa en un moment puntual. Sembla ser que Espanya no van
tan bé com vol fer creure el Partit Popular, i aquests tipus de
mesures encara són absolutament necessaris, sembla ser.
Recordaré, en tot cas, que és una normativa implantada pel Sr.
Rodríguez Zapatero.

En qualsevol cas discrep que aquestes mesures no serveixin
per a res. Hem de pensar que si la lluita contra el frau fiscal no
és prou eficient, perquè no ho és, a pesar de les xifres que ha
donat, puntuals, que hem d’estar contents que TUI ara surtin,
aflorin aquests doblers, que hi hagi un increment de les
inspeccions, de la recaptació, etc., hem d’estar evidentment
contents, però la lluita contra el frau fiscal i contra l’economia
submergida no és prou eficient. Així ha estat denunciat diverses
vegades per l’Agència d’Inspectors Tributaris, i hem de dir que
si també no es va contra la facilitació perquè llavors aquests
doblers tornin a aflorar, s’està facilitant que hi hagi frau fiscal,
perquè hi ha un moment en què se produeixen aquests doblers
negres i un altre moment que facilitam a aquesta gent que
aquests doblers negres puguin tornar a la circulació. S’ha d’anar
a les dues bandes a aturar-ho, perquè, si no, no es desincentiva,
si un té uns doblers que llavors no pot utilitzar, evidentment
desincentives. Si llavors a aquests doblers els donam sortida
perquè es puguin aprofitar, que és el que passa amb mesures
com aquesta, i evidentment que aquesta mesura no és, per si
mateixa tota sola, no serveix per res, ha d’anar acompanyada
d’uns plans molt més ambiciosos evidentment, però si no
començam a posar-hi fre, evidentment no aconseguirem aturar,
ni lluitar d’una manera eficaç contra el frau fiscal.

Per tant, lamentar aquest no suport per part del Partit
Popular i agrair una vegada més, el suport del Grup Socialista.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. 

Acabat el debat, passam a votar la Proposició no de llei RGE
núm. 2229/14.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

EL SR. PRESIDENT:

8, 8 vots.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 2229/14, relativa a mesura contra el frau fiscal.

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

Bones tardes a tots.
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