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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i

en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions?

EL SR. SAURA I LEÓN:

El Sr. Carlos Saura substitueix Salva Aguilera.

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les

proposicions no de llei RGE núm. 11541/16, del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a recursos de

l’Agència Tributària i lluita contra el frau fiscal, i RGE núm.

11778/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la fixació

d’objectius d’estabilitat pressupostària.

1) Proposició no de llei RGE núm. 11541/16, presentada

pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a

recursos de l’Agència Tributària i lluita contra el frau

fiscal.

Passam al debat de la proposició no de llei  RGE núm.

11541/16. Per defensar-la té la paraula per part del Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca l’Hble. Sr. Antoni Reus, per un

temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Segons diversos estudis, als quals fem

referència a l’exposició de motius, en aquest cas el que citam:

Pickhard i Sardà 2015, Labeaga 2014, Mauleón i Sardà 2014,

estan extrets d’un informe de FUNCAS, idò, segons aquests

informes, l’economia submergida a l’Estat espanyol suposa

entre un 20 i un 24% del Producte Interior Brut. La pèrdua

d’ingressos que suposa aquest frau fiscal es calcula que és

aproximadament una tercera part d’aquesta quantitat i per tant,

envoltant d’un 6,5% del PIB de l’Estat.

Aquestes xifres, si les traslladam a les Illes Balears, que

estan també segons els estudis, a la part alta d’aquests marges,

entre un 20 i un 24%, això serien entre uns 6.000 i uns 8.000

milions d’euros d’economia submergida i el frau fiscal seria

envoltant d’uns 2.000 milions d’euros.

Clar, dels ingressos que té la comunitat autònoma de les

Illes Balears amb el sistema actual, dels 3.232 milions

d’ingressos no financers, 2.266 provenen dels tributs que

recapta l’Estat i que ens cedeix, és el 50% de l’IVA, de l’IRPF,

de l’impost sobre cervesa, bé, de diferents tributs que gestiona

directament l’Estat, per tant, és un 70% dels ingressos de la

CAIB que depenen d’una administració, en aquest cas l’Estat,

a través de l’Agència Tributària, a la qual la comunitat

autònoma de les Illes Balears no hi té cap incidència. 

Si miram què ha passat amb aquesta administració, amb

aquesta Agència Tributària estatal en els darrers anys, veiem

que, d’ençà l’any 2010, ha passat de 27.880 empleats a 25.742,

a finals de 2014, segons les dades oficials que hem extret de les

memòries de l’Agència, allà on els mateixos informes, les

mateixes memòries, perdó, de l’Agència, alerta d’aquest

nombre d’efectius, en aquest cas dels que disposa es troben per

davall de la mitjana dels països de l’OCDE.

També, i es pot comprovar a les diferents memòries que

publica l’Agència Tributària, hi ha un augment considerable de

l’edat mitjana d’aquesta plantilla, per exemple va passar dels

quasi 46 anys de mitjana l’any 2005 fins a més de 50 l’any

2014.

En el cas de les Illes Balears, el personal s’ha reduït en

aquest període de 2010-2014 de 720 a 650 persones. I

especialment sagnant és el cas d’Eivissa, on el personal dedicat

a inspecció s’havia reduït de 10 funcionaris fins a 4 en una

única unitat d’inspecció. És clar, aquestes reduccions afecten

l’eficiència de l’Agència Tributària. 

Països com Alemanya o França es mouen entre 1 funcionari

per cada 730 habitants, o 860 en el cas de França. Mentre que

a Espanya estam entorn dels 1.900, prop dels 2.000. A més,

segons denuncia també el sindicat GESTHA, la major part de

la plantilla es dedica al control d’autònoms, PIME i assalariats,

enlloc de perseguir les grans borses de frau fiscal.

És clar, sabem que acabar amb el frau fiscal és impossible,

però si es reduís aquesta economia submergida i aquest frau

fiscal a uns percentatges similars als que es troben en aquests

altres països, on tenen prou més efectius, això, amb una

reducció fins un 10-12% d’economia submergida, suposaria

només a les Balears recaptar 1.000 milions d’euros més. 

Evidentment, vagi per endavant que per a nosaltres aquesta

proposta és una qüestió transitòria, vull dir, nosaltres aspiram

al concert econòmic, aspiram que la comunitat autònoma pugui

gestionar els nostres propis ingressos, però el que no pot ser és

que, mentre això no passi, l’administració de la qual depenen

el 70% dels nostres ingressos, s’estigui desmantellant de la

manera que es desmantella. Nosaltres aquí som el soci tonto de

l’Estat, que participa d’aquests ingressos, però que no hi té res

a dir i no participa en la gestió, i una mala gestió, en aquest cas,

ens perjudica.

És per això que proposam aquestes propostes, aquests tres

punts. O sigui, el Parlament manifesta al Govern de l’Estat la

seva preocupació per la pèrdua progressiva de personal a

l’Agència Tributària.

El Parlament demana al Govern de l’Estat una major

dotació de personal i mitjans de l’Agència Tributària per a la

lluita contra el frau fiscal de les Illes Balears i, en particular,

contra aquell produït per les grans empreses i multinacionals,

perquè, com ja he dit, la major part, el 80% de la plantilla es

dedica al control d’autònoms, PIME i assalariats. 

I el Parlament de les Illes Balears demana al Govern de

l’Estat i al Govern de les Illes Balears incrementar les vies de

colAlaboració existents entre l’Agència Tributària i l’ATIB per

combatre el frau fiscal.

Això és tot. Moltes gràcies.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201611541
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. S’han presentat, per part del Grup

Parlamentari Mixt, les esmenes RGE núm. 13777/16, 13778/16

i 13779/16. Per a la defensa d’aquestes esmenes té la paraula

l’Hble. Sr. Xavier Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, president. Esper que se’m senti, perquè

reconec que no és molt fàcil, bé, per tant amb més motiu seré

breu.

L’exposició que acaba de fer el diputat Reus i la mateixa

que hi ha a l’exposició de motius en el contingut de la

iniciativa, bé nosaltres hi estam bàsicament d’acord, hi ha

qualque dada que per ventura ens balla un poc però que no té

més importància. És a dir, creiem que tot el que aquí s’explicita

té sentit i l’únic que fem és presentar tres esmenes.

Una de modificació del punt 2, en què proposam que a la

part final, diguem, “i en particular contra aquell produït per les

grans empreses i multinacionals”, més que res perquè no creim

que faci falta destacar això, “i en especial si el reforç del servei

de prevenció del blanqueig de capitals”, que és realment

l’organisme que té encomanada la feina de lluita contra el frau

fiscal.

I després hem afegit dues esmenes, perquè creiem que són

importants i que en aquest tenen a veure amb obligacions, per

dir-ho així, que té o que hauria de tenir el Ministeri d’Hisenda

i el Govern de l’Estat, respecte l’Agència Tributària. I que

d’una banda, el punt 4, aquesta addició del punt 4 que diu: “El

Parlament de les Illes Balears insta tant el Govern central com

el Govern autonòmic, a posar en marxa un programa i/o

campanya d’educació civicotributària, és a dir, d’introduir, i

això és una cosa que tant es pot fer aquí com en el conjunt de

l’Estat, o d’una manera, en particular, des del ministeri, aquesta

campanya d’educació civicotributària perquè realment els

ciutadans prenguin consciència de la importància que això té

des d’un punt de vista general, des del punt de vista econòmic

evidentment, però també des del punt de vista moral, si se’n pot

dir així.

La segona esmena d’addició que presentam, té a veure amb

un dels múltiples incompliments que en aquests moments es

donen en el cas de l’Agència Tributària i és el fet que fa vint

anys que s’hauria d’haver redactat aquest estatut de l’Agència

Tributària, que és una mica el garant d’aquesta independència

que demanam, i això és una cosa que no s’ha fet i creiem que

és necessària, justament perquè l’Agència Tributària pugui

complir, a tot Espanya i evidentment també aquí, a Balears,

aquesta funció que té encomanada.

I res més, crec que hi he arribat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Torn de fixació de posicions de major

a menor, tret del grup al qual pertany la Presidència del

Govern, el qual intervendrà en darrer lloc.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Sr.

Antoni Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. La proposició no de llei que

avui ens presenta el Grup de MÉS per Mallorca crec que en el

conjunt del que exposa i podríem venir d’acord, però

evidentment té mancances importants, vull dir que no diu tota

la veritat, diu part de la veritat, de forma jo crec que

interessada. És a dir, parla molt de la reducció de personal

dedicat a tasques de lluita contra el frau, però en canvi no parla

del més important, que és l’increment de recaptació que hi ha

hagut fruit, precisament, d’aquesta lluita contra el frau. I mirin,

jo només unes dades: si en el 2010, governant el Sr. Zapatero,

es varen recaptar 10.043 milions d’euros; en el 2011, encara

amb el Sr. Zapatero, 10.463 milions, un 4,2%; en el 2012, ja

amb el Sr. Rajoy, 11.517, un increment d’un 10,1%; 2013,

10.950, aquí van davallar un poquet; 2014, 12.318 milions i,

2015, 15.664 milions d’euros. És a dir, que del 2010 al 2015

l’increment de recaptació fruit de la lluita contra el frau s’ha

incrementat un 55,9%.

Per tant dir, com ha dit el Sr. Reus, que l’està desmantellant

l’Agència Tributària, quan l’increment de la recaptació és d’un

55,9% em sembla una afirmació totalment desmesurada i que

surt fora de la realitat. O dir, com posa a l’exposició de motius,

que aquestes reduccions afecten òbviament a la feina en general

de l’Agència i a la lluita contra el frau fiscal en particular, idò,

miri, aquesta reducció de personal no només no ha reduït la

feina en general de l’Agència i la lluita contra el frau, sinó que

les ha augmentades. Perquè, clar, no és qüestió de tenir més

personal, sinó de tenir les eines informàtiques i jurídiques que

facilitin aquesta feina, i per exemple, per posar alguns

exemples, les unitats d’auditoria informàtica; miri, des de l’any

2012 han incrementat més d’un 80% les seves actuacions: gran

eficiència a l’hora de detectar el que es diu el software

d’ocultació, obtenció de proves en general, la reducció del

temps de duració de les comprovacions inspectores; tot això

gràcies a aquestes unitats d’auditoria informàtica. O, per

exemple, la Llei antifrau de 2012. És a dir, s’estan donant

instruments jurídics, s’estan donant instruments tècnics

precisament per millorar aquesta tasca de lluita contra el frau.

Per exemple la Llei antifrau ha donat moltíssims bons fruits

precisament pel que es refereix a la verificació del compliment

de la limitació de pagaments en efectiu. Idò miri, gràcies a

aquesta llei, 6.087 expedients l’any 2015, un increment d’un

27,8% respecte de l’any anterior.

L’any 2015, per exemple, quart any en què s’aplicava el pla

especial contra l’economia submergida, s’han tornat a

incrementar les actuacions presencials destinades al control in

situ d’obligacions formals i registrals en sectors de risc fiscal.

De les 21.810 actuacions presencials destaquen precisament

14.499 visites efectuades precisament en el marc d’aquest

programa específic sobre l’economia submergida, un 28,7%

més, que el que fa és reforçar les actuacions i que a més

prepara noves àrees de visites.

Per tant la proposició no de llei en part ens sembla..., vaja,

que va en la bona línia, però en part consideram que pateix

d’algunes mancances importants. Miri, per posar una xifra

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201613777
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201613778
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201613779
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global, en conjunt l’any 2015 es van realitzar 107.580

actuacions inspectores, un 8% més que l’any anterior i un 46%

més que l’any 2011. És a dir, escolti, dins aquests quatre anys

de governs del Partit Popular, o aquests cinc anys, la tasca

inspectora, la tasca de lluita contra el frau s’ha incrementat

moltíssim. No és ver, per tant, que aquesta mancança en

personal hagi afectat en absolut aquesta tasca inspectora i de

lluita contra el frau.

Una altra qüestió que també m’agradaria destacar, per

exemple, ja que vostès també parlen de les grans empreses i

que no es lluita contra les grans empreses, idò miri, l’àrea

d’inspecció va liquidar un deute per import de 7.129 milions

d’euros, un 43% més que l’any anterior -estam parlant de l’any

2015-, del qual el 44% corresponia a actuacions de la delegació

central de grans contribuents. És a dir, no és cert tampoc que no

es lluiti contra el frau a les grans empreses, tampoc no és cert.

Per tant nosaltres, a la proposta que ens fa MÉS per

Mallorca, en el primer punt votarem que no, o sigui, no tenim

cap tipus de preocupació per la pèrdua progressiva de personal

de l’Agència Tributària; tindríem una preocupació per aquest

fet si hagués disminuït la recaptació, però la recaptació ha

augmentat més d’un 50% i escaig, per la qual cosa no ens

preocupa aquesta qüestió. En el segon punt ens abstindríem,

ens sembla bé, una abstenció en positiu. I en el tercer punt sí

que votaríem a favor. Per tant, ja dic, entenguin que la proposta

que avui ens fa el grup de MÉS per Mallorca en part la

compartim, però en part creim que no diu tota la veritat, que jo

crec que la part important de la veritat és la que jo acab de dir

ara, i per tant en tot cas s’hauria de recollir a la seva proposta

i en tot cas algunes qüestions que avui ens presenta segurament

no s’haurien d’haver plantejat, però en qualsevol cas, ja dic, el

nostre sentit de vot serà aquest.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura, per un

temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres estam totalment

d’acord amb aquesta proposició no de llei, va en consonància

amb el nostre programa electoral a nivell estatal, a nivell

autonòmic, i és la nostra línia ideològica i la nostra línia

política. No tenim cap problema a votar tots els punts a favor.

Ara bé, ens agradaria fer algunes mencions. Nosaltres tenim

molt clar que el Govern espanyol del Partit Popular no es

caracteritza precisament per ser el garant de la persecució del

frau fiscal, i no només del frau fiscal sinó del gran frau fiscal,

perquè pensam que, ans al contrari, varen fer una amnistia

fiscal per als amics, de la qual es va beneficiar, per cert,

Rodrigo Rato el 2012; el ministre Montoro deia en aquell

moment que no volia parlar d’un assumpte personal, en canvi

la corrupció sí és un assumpte personal individual si afecta el

Partit Popular. A la vegada que feia aquestes declaracions i en

aquest temps que es defensava que aquesta amnistia fiscal

hagués pogut beneficiar Rodrigo Rato, es parlava de casos molt

personals del nostre partit, que segurament estaven relacionats

amb la policia política que Jorge Fernández Díaz, alies “esto la

Fiscalía te lo afina”, havia creat per perseguir políticament un

adversari polític.

Per altra banda el Govern de l’Estat ha dut a terme una

recentralització de les polítiques econòmiques i no deixa cap

marge en qüestions de dèficit a les comunitats autònomes i

l’administració més propera, que és l’ajuntament, i buida així

la seva capacitat política real. I també ens ho posa molt difícil

en matèria impositiva, perquè tenim molt poc marge. Nosaltres

pensam que aquí, a part d’això, s’han tudat molts de doblers a

la nostra comunitat autònoma, i per això pensam que, a part de

lluitar contra el frau fiscal, hem d’emprendre ja una auditoria

del deute per saber què ha passat amb els doblers d’aquesta

comunitat autònoma. En tot cas, a part d’estudiar el que ha

passat en el passat, és important també, i sobretot, el que facem

ara.

Necessitam molts més recursos a l’Agència Tributària, i no

només recursos, necessitam que tota aquesta gent que treballa

a l’Agència Tributària persegueixi el gran frau fiscal del nostre

país, que és, segons... com ha dit el diputat de MÉS per

Mallorca és un 5, 6% del PIB, això vol dir uns 50.000 milions

d’euros, això són molts de doblers que es podrien utilitzar per

a l’educació pública, per a la sanitat pública, per als nostres

serveis socials i per a polítiques de rescat ciutadà.

El problema és que els recursos que tenim no s’utilitzen per

perseguir el gran frau fiscal. Les grans empreses ja paguen pocs

imposts al nostre país, però és que no es conformen amb això,

hi ha empreses i multinacionals de la nostra terra, com poden

ser Riu i Melià, que, a més de pagar pocs imposts s’enduen els

doblers a Panamà, a nosaltres... per això ens sembla molt bé la

menció que es fa al punt 2 sobre les multinacionals i les grans

empreses. 

A més pensam que hi ha un problema més amb això i és que

no hi ha una progressivitat com cal en les figures impositives i,

a més, la gent privilegiada, la gent que té totes aquestes eines

per evadir imposts doncs utilitza enginyaria fiscal per a no

pagar el que toca, per situar-se al marge de la llei.

Pensam que és veritat aquesta dada, que el 80% dels

inspectors vigilen els petits defraudadors i vostè, Sr. Camps, ha

parlat 100.007 inspeccions, jo voldria saber a qui, si s’han fet

a grans empreses o s’han fet a petits defraudadors.

No sé quan parla de llei antifrau de quin frau parla, del de

Riu, com deia abans, del de Melià o del petit defraudador que

ha de cobrar una factura en B perquè no té suficients doblers

per mantenir la seva família? És que al final sembla que el

Partit Popular és el garant de la lluita contra la corrupció i

contra el frau fiscal, quan les seves polítiques indiquen

precisament el contrari, i això es nota quan s’utilitzen paraula

com “grans contribuents”, jo pensava que vostè diria “grans

defraudadors”, perquè és del que parlam aquí.

Però bé, per acabar vull dir que... estam agraïts al Grup

MÉS per Mallorca per presentar aquesta proposició no de llei

i que crec que s’han de fer moltíssimes més mesures al Govern
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de l’Estat, quan hi hagi un govern de canvi, per canviar aquesta

situació, perquè al final cada euro que s’inverteix en la lluita

contra el frau fiscal suposa 10 euros de retorn, i això vol dir

que com manco recursos, manco es recupera. I que a països

com Alemanya o França tenen... doncs, per cada persona, per

cada treballador de l’Agència Tributària hi ha 1.000 habitants,

en el cas d’Espanya un treballador de l’Agència Tributària per

cada 2.000 habitants.

No hi ha intencionalitat política en això? Jo crec que sí i

està molt clara i és que es deixa que els privilegiats ho tenguin

tot a favor i, a més, se’ls dóna els mecanismes per seguir

evadint i no castigar-los amb una amnistia fiscal.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.

Diputat Josep Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, nosaltres

anunciam el nostre vot favorable a aquesta iniciativa, és una

iniciativa que intenta lluitar contra el frau fiscal, incrementar

els recursos per la lluita contra el frau fiscal i ens sembla que

això sempre ha de ser benvingut, encara que els darrers anys

s’hagi millorat en aquesta lluita.

Nosaltres pensam que sempre és positiu actuar en aquesta

línia i pensam que el diputat de MÉS per Mallorca l’ha

justificada perfectament i, per tant, simplement li donarem

suport.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patricia Font, per

un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. MÉS per Menorca votarà a favor de

la proposta de MÉS per Mallorca perquè, sens dubte, si volem

lluitar de ver contra el frau fiscal haurem de destinar més

recursos humans a l’Agència Tributària. 

El frau fiscal constitueix un gran problema per les

conseqüències negatives en termes d’eficiència, equitat i

confiança en les administracions públiques. 

Cap a l’any 2002 l’Agència Tributària va realitzar una

avaluació per planificar la seva plantilla amb anticipació, les

seves necessitats de personal a curt, mitjà i llarg termini, 1, 3 i

5 anys amb l’objectiu de garantir la gestió del sistema tributari

i lluitar contra el frau fiscal. Les conclusions van determinar

necessitats de personal que suposaven increments percentuals

de 15%, 24 i 35 a implementar en els terminis abans citats. La

plantilla que es va emprar com a base de partida per fer l’estudi

ascendia a 27.403 treballadors públics. 

A l’any 2013 la plantilla de l’Agència Tributària era de

26.231 treballadors, un 4,3% menys que la plantilla del 2002,

és a dir, una clara tendència descendent els darrers anys.

GESTHA calcula que Espanya necessita 26.718 nous

funcionaris per combatre el frau fiscal amb total garantia, però

no només aquest sindicat exposa aquesta deficiència, altres

inspectors no afins a aquest sindicat denuncien el mateix. José

María Pelaez Martos, inspector d’Hisenda, va publicar un

article al diari 5 Días aquest passat mes de maig, d’abril, -

perdó-, titulat Verdades y mentiras sobre el fraude fiscal i diu,

i el citaré textualment: “El problema real en la Agencia

Tributaria es la falta de medios humanos en todos los cuerpos

y una adecuada política de recursos humanos, una de las

medias verdades se refiere a las cifras triunfalistas de

resultados en la lucha contra el fraude que cada año se

presentan. Por pura lógica, si año tras año se repiten estos

resultados tan brillantes, el fraude fiscal debería haberse

reducido sustancialmente y situarse en porcentajes similares

a los paises de nuesto entorno.” A més a més, afegeix: “Resulta

llamativo que se comprueben jubilados que han recibido una

pensión del extranjero, empleadas de hogar que cobran unas

horas de trabajo o estudiantes a los que se les pretende pillar

en un fallo en determinadas deducciones del IRPF, pero que

se nos escapen los grandes fraudes. ¿No se deberían dedicar

todos estos recursos a perseguir otro tipo de fraudes más

graves?”

Les solucions davant la insuficiència d’ingressos fiscals han

suposat retallades contínues de drets socials i salarials, mentre

que la lluita contra el frau fiscal i l’economia submergida s’han

deixat de banda. Segons els tècnics d’Hisenda, seria possible

recaptar fins a 40.000 milions d’euros més d’ingressos si

reduïm entre 10 i 13 punts el frau per igualar el nivell que

suporten els països del nostre entorn.

Un altre aspecte a tenir en compte dins l’àrea d’inspecció és

que l’increment d’objectius numèrics cada any empeny els

inspectors d’Hisenda a fer actuacions més superficials i

d’imports menors, la qual cosa fa incompatible la investigació

necessària per descobrir el frau més greu.

Cada euro que es gasta per millorar la gestió dels tributs i

lluitar contra el frau fiscal té un retorn molt superior. L’Agència

Tributària gasta prop d’1 euro per cada 100 que n’ingressa, és

evident que aquesta inversió resulta molt rendible.

Caldria recordar que l’Agència Tributària ha estat

advertida, a través d’informes nacionals i internacionals, de

l’enorme frau fiscal a Espanya en comparació amb la resta de

països del nostre entorn, frau aquest de formes molt complexes

i sofisticades. 

Les mesures per lluitar contra aquesta xacra existeixen, ara

bé, és necessària la voluntat política per fer-ho possible, així la

proposta de MÉS per Mallorca és una passa cap a la solució.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Andreu Alcover, per un temps de

deu minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo sempre he pensat que quan es

parla de lluita antifrau és un d’aquests objectius que qualsevol

govern sempre l’ha de tenir present i evidentment és igual si

s’ha incrementat, massa bé, fantàstic, és una bona notícia, no

vol dir que no es pugui incrementar molt més, perquè mentre hi

hagi frau hi ha d’haver lluita antifrau i s’han de redoblar els

esforços i incrementar els recursos per lluitar contra aquest

frau.

Quan parlàvem de xifres que s’han anat recaptant, a mi

sempre em queda el dubte, tal vegada ho puguem aclarir,

simplement és desconeixement, de si el que es va recaptar per

l’amnistia fiscal se suma dins el recaptat com a lluita antifrau,

no ho sé, eh?, no ho sé, però... si realment ha estat així, vaja un

favor que fa la lluita antifrau.

Finalment, nosaltres evidentment donarem suport, només

una petita referència a les esmenes de Ciutadans, respecte de la

primera, vull recordar que si aquesta campanya pedagògica

que... o campanya d’educació civicotributària que reclama aquí

Ciutadans, només vull recordar que ja es du a terme i, de fet,

estan previstes 12 visites a instituts d’educació secundària per

explicar la lluita i el pla antifrau a aquestes Illes. 

Per tant, massa bé, no hi ha res a dir, que si s’accepta per

part de MÉS nosaltres no hi tenim inconvenient, però que quedi

constància que ja es fa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Procedeix ara la suspensió de la sessió

per un temps de deu minuts, per la qual cos es demana al grup

proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem

continuar.

Podem continuar, bé, idò, si així pertoca, passam a la

intervenció del grup proposant per fixar posició, assenyalar si

accepta les esmenes i si accepta la votació per separat, té un

temps de cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies, president. En primer lloc, agrair el suport als

grups que ho han anunciat. Respecte de les esmenes no tenim

problema a acceptar la 13777, que fa referència a la campanya

d’educació civicotributària, en aquest cas és una bona notícia

si el Govern autonòmic ja ho fa, en aquest cas com que també

es demana al Govern central, idò, ens sembla bé que també es

demani. 

La 1370... no, 13779, referent al compliment que té

l’obligació l’Estat espanyol de redactar l’Estatut de l’Agència

Espanyola d’Administració Tributària, evidentment, si és una

obligació que té des de fa molts d’anys i s’ha de complir, no

tenim problema també a incloure-ho i també instar l’Estat a

redactar aquest estatut.

Quant a la 13778, a nosaltres no ens sembla malament

demanar el reforç del Servei de Prevenció de Blanqueig de

Capitals, però precisament una de les coses que nosaltres a la

nostra proposició denunciàvem era el fet d’aquesta dedicació

de la major part dels recursos al control del petit frau i al

control dels autònoms primers i assalariats, per això,

consideram que hi ha de ser, que ha de continuar essent-hi

aquesta referència, que s’elimina amb l’esmena de Ciutadans,

que fa referència a “i en particular contra aquell produït per les

grans empreses i multinacionals”. En tot cas, no tendríem

inconvenient si acceptàs el grup proposant de l’esmena una

transacció, que seria el mateix redactat que hi ha ara, i afegir,

“... i així com reforçar el Servei de Prevenció de Blanqueig de

Capitals, SEPBLAC.” Proposaríem aquesta transacció.

I després per contestar algunes manifestacions al Sr. Camps,

és clar, una cosa és dir, una cosa seria dir que, malgrat la

reducció de personal per mor de circumstàncies diverses

d’inversió major en tecnologia o altres coses s’hagi pogut

augmentar la recaptació, i l’altra, pràcticament quasi quasi el

que ha fet el Sr. Camps, que quasi quasi ha atribuït l’augment

de la recaptació a la reducció del personal, així com ho ha

expressat. Un poc alerta.

Crec que, evidentment, l’Agència Tributària sempre ha estat

un dels organismes de l’Estat espanyol més avançats

tecnològicament, això, a més, crec que s’ha de reconèixer, però

les xifres que s’han donat també obeeixen a moltes coses i,

entre d’altres, obeeixen a l’augment del frau fiscal, obeeixen a

aquests anys de crisi, evidentment hi ha hagut un augment del

frau fiscal i evidentment que s’han pres mesures i, com deia el

Sr. Alcover, hi ha coses que evidentment tots els governs ho

han de fer, ho fan, i sempre es pot fer més i quan nosaltres

presentam una cosa així no vol dir que... no és la intenció dir

que el Govern no hagi fet res; però que la reducció de personal

és preocupant i que és la mateixa Agència Tributària que a les

seves memòries fa referència que el nombre d’empleats dels

quals disposa estan per sota dels que tenen la mitjana de

l’OCDE, i ho fan constar així a les memòries de la mateixa

Agència Tributària, i que és un fet denunciat pels treballadors,

això, vull dir, no ho diem nosaltres, això ho diu la mateixa

Agència Tributària i ho diuen també els sindicats.

Per tant, nosaltres creiem que és oportú, creiem que ens ha

de preocupar i per això exposam aquesta proposició que, com

ja dic, per a nosaltres és un tema transitori perquè tenim

aquesta dependència ara mateix d’aquest organisme i que

l’ideal seria no tenir aquesta dependència i gestionar nosaltres

els ingressos. Però ara mateix, aquesta situació, estant així com

està, no podem consentir que l’administració que recapta el

70% del que venen a ser els nostres ingressos vagi perdent

personal d’aquesta manera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Bé, abans de procedir a la votació podem

fer un... dir un poc com ha quedat i veure si el grup proposant
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manté les esmenes. N’hi hauria una, afegir al punt número 2 de

la PNL de MÉS per Mallorca, al final, sense canviar el text del

punt número 2, “i, en especial, el reforç del Servei de Prevenció

de Blanqueig de Capitals, SEPBLAC.”

Llavors...

EL SR. REUS I DARDER:

No, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Reus?

EL SR. REUS I DARDER:

President, seria, “i, així mateix, reforçar, i en particular

contra aquell produït per les grans empreses..., i així mateix

reforçar el Servei...”

EL SR. PRESIDENT :

“i, així mateix, reforçar el Servei de Prevenció de Blanqueig

de Capitals, SEPBLAC.”

I les esmenes 13777 i 13779 s’incorporarien com a punt 4

i punt 5.

Sr. Pericay?

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, evidentment, les esmenes incorporades, cap problema,

però a la modificació sí que si es manté aquesta expressió jo

m’abstendré en aquest punt, encara que s’afegeixi el que jo

propòs, eh?, el que jo propòs és, en substitució, si no he entès

malament la proposta que ha fet el diputat Reus, era de

mantenir aquest fragment. Llavors, el que vull dir és que jo,

com a mínim, davant de la contraproposta m’abstendré, per

tant.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pericay...

(Se sent el Sr. Reus i Darder de fons que diu: “era una

transacció”)

... el que proposa el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca és

afegir al text que té com a punt número 2 la part final de la seva

esmena, llavors, es tractaria de si vostè ho accepta o la retira.

EL SR. PERICAY I HOSTA.

Sí, sí, jo puc acceptar-la, cap problema, el que avís és que

jo no votaré a favor perquè no s’ha modificat la part, és l’únic

que dic.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Idò, sí accepta el canvi proposat i queda amb

aquest text que es passarà a votació. Molt bé. Idò, posam a

votació la proposició no de llei...

EL SR. REUS I DARDER:

Perdó, i accept la votació per separat, que no ho havia dit.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Passam, per tant, a la votació de la

Proposició no de llei RGE núm. 11541/16 i ho farem per

separat. 

Vots a favor del punt número 1?

Abstencions?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor i 2 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació del punt número 2, que queda amb

l’afegit que s’ha esmentat abans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor i 3 en contra.

(Se sent el Sr. Pericay i Hosta de fons que diu: “no, no, 3

abstencions”)

I 3 abstencions, perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació del punt número 3.

Vots a favor?

S’aprova per unanimitat.

Passam a la votació del punt número 4, que correspon a

l’esmena 13777, del Grup Parlamentari Ciutadans.

Vots a favor?

Per unanimitat. 
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Passam a la votació del punt número 5, que es correspon

amb l’esmena d’addició 13779, del Grup Parlamentari

Ciutadans.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

9 vots a favor i 2 abstencions.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 11541/16, relativa a recursos de l’Agència

Tributària i lluita contra el frau fiscal.

2) Proposició no de llei RGE núm. 11778/16, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a fixació

d’objectius d’estabilitat pressupostària.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 11778/16, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a fixació d’objectius d’estabilitat pressupostària. Per defensar-

la té la paraula l’Hble. Sr. Andreu Alcover, per un temps de deu

minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, quan vaig redactar aquesta

proposició no de llei, que era durant el mes d’agost,

evidentment el redactat... i en el punt 2 instava a fixar de

manera urgent i fins al mes de setembre... evidentment, i per

motius obvis, substituiria, si no hi ha cap inconvenient, el “mes

de setembre” pel “mes d’octubre”, perquè òbviament el mes de

setembre això ja no s’ha fet, per tant, decauria l’essència

almanco del punt segon.

Aquests són els tres punts que jo vaig pensar que serien

molt importants, per no dir vitals, perquè, no només aquesta

comunitat autònoma, sinó la resta de comunitats autònomes,

poguessin elaborar un projecte o un avantprojecte de

pressuposts amb les mínimes garanties d’informació que caldria

a l’hora d’elaborar aquest tipus de documentació, a l’hora

d’elaborar una llei tan important per a l’any que ve, com és la

llei de pressuposts.

Aquí són tres punts, però fins i tot n’hi podria haver més i,

a més, durant aquest mes de setembre també és cert que el Sr.

Montoro, segons he llegit en els mitjans, ha proposat..., no sé

si al Consell de Ministres o ha anunciat que proposaria al

Consell de Ministres dur el sostre d’estabilitat financera, els

objectius d’estabilitat pressupostària al Consell de Ministres,

perquè, posteriorment, Les Corts el puguin aprovar. Jo vull

recordar que durant enguany, en el Consell de Política Fiscal i

Financera, el Sr. Montoro va dur un objectiu d’estabilitat

pressupostària per a les comunitats autònomes que, per a l’any

2017, era del 0,5%, que Europa l’havia acceptat, havia acceptat

aquest llindar de dèficit, però que, fins i tot en posterioritat, la

mateixa Unió Europea havia incrementat aquest llindar per a

l’Estat espanyol, per a tot l’Estat, de dèficit en dues dècimes.

Per tant, no vol dir que no es pugui tornar muntar un altre

Consell de Política Fiscal i Financera per repartir aquestes dues

dècimes, perquè no té per què quedar-s’ho l’Estat. I així com el

Sr. Montoro va proposar un 0,5% per a l’any 2017 per a les

comunitats autònomes, aquest 0,5% perfectament es podria

convertir en un 0,6%. Vull recordar que la diferència de 0,5%

a 0,6%, aquesta dècima, en el nostre cas, serien, mutatis

mutandi, envoltant els 13 milions d’euros. Per tant, creiem que

seria important intentar lluitar almanco per aquesta dècima de

més, amb el benentès que el 0,5% evidentment el donam per

suposat, perquè, entre altres coses, l’havia proposat el Sr.

Montoro, per tant, volem pensar que, com a mínim, aquest

0,5% sí que ha de ser prudent tenir-lo en compte. De fet, així ja

ho va anunciar tant la consellera Cladera, com la mateixa

presidenta, que aquest seria el llindar de dèficit amb el qual

s’elaboraria el projecte de pressupost per a l’any 2017.

També creiem que és més que urgent, i l’excusa de trobar-

se en funcions no és vàlida perquè, evidentment, per molt que

es trobi en funcions ha de seguir funcionant un govern, establir

el sostre de despesa per a l’Estat i evidentment també després

a les comunitats autònomes l’hauran de fixar i, com he dit

també, evidentment, els objectius d’estabilitat pressupostària.

Vull recordar que, malgrat el Govern es trobi en funcions i

evidentment posi l’excusa de trobar-se en funcions, no és

excusa, perquè hi ha fixar el límit d’estabilitat pressupostària és

el Congrés el qual no es troba, en cap cas, en funcions, potser

no tengui molta activitat, però no es troba en funcions, per tant,

perfectament podria aprovar els objectius d’estabilitat

pressupostària per a l’any que ve. I creiem que val la pena

intentar veure si per a l’any 2017 es podria aconseguir aquesta

dècima més que suposaria, com he dit, envoltant els 13 milions

d’euros per al pressupost de la comunitat per a l’any 2017.

Per això es proposen aquests tres... i torn repetir el que he

dit al principi, que substituiria “dins el mes desembre” per

“dins el mes d’octubre”, si no hi ha inconvenient clar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Torn de fixació de posicions de major

a menor, tret el grup a què pertany la presidenta del Govern, el

qual intervendrà en darrer lloc. Pel Grup Parlamentari Popular

té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps, per un temps de

deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que tots convenim en

què seria molt desitjable poder conèixer quin serà el sostre de

despesa per a les comunitats autònomes, quin serà l’objectiu de

dèficit, conèixer quines seran les aportacions de l’Estat a les

comunitats autònomes, crec que tots convenim en què tot açò

seria molt important tenir-ho i, a més, tot açò redundaria en què

les comunitats autònomes lògicament poguessin fer els seus

pressuposts.

I és evident que en condicions normals i si hi hagués un

Govern amb plenes funcions, avui segurament no debatríem

aquesta proposició no de llei. Per tant, jo crec que hem de tenir

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201611778
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clara una qüestió i és que el fet que avui les comunitats

autònomes no tenguin totes les dades per poder elaborar els

seus pressuposts es deu, únicament i exclusivament, a la

situació inèdita per la qual passa el Govern de l’Estat, i és que

ja duim més d’un any amb un Govern en funcions, i un govern

que es troba en funcions té molt limitades les seves capacitats.

I és clar, alguns voldrien quadrar un cercle i que un cercle fos

quadrat i que un quadrat fos un cercle, i un govern en funcions

és un govern en funcions i un govern que governa sense

funcions i sense trobar-se funcions i governa amb plena

capacitat, és un govern que governa amb plenes capacitats, però

en aquests moments, per desgràcia de tots, tenim un govern que

el que fa és governar en funcions.

I aquí ens hem de demanar qui té la responsabilitat

d’aquesta situació. Jo crec que si avui féssim una enquesta

enmig del carrer, la immensa majoria dels ciutadans dirien que

qui bloqueja aquesta situació, qui provoca que les comunitats

autònomes no puguin aprovar els seus pressuposts és el Partit

Socialista i és qui fins ara era el seu secretari general...

(Se sent una veu de fons que diu: “(...) pensava que diries

una altra cosa)

(Rialles de l’intervinent)

I el Govern, que es troba en funcions, el que no pot fer,

perquè ho té prohibit per llei, és elaborar uns pressuposts, açò

és una qüestió que té prohibida per llei. I per molt que diguem,

el sostre de despesa, l’objectiu de dèficit, etc., són passes

imprescindibles a l’hora d’elaborar uns pressuposts. Per tant, si

no podem elaborar els pressuposts, tampoc no podem tenir

aquestes dades, perquè són passes prèvies precisament per

elaborar aquests pressuposts. 

I jo comprenc el Partit Socialista i comprenc el Sr. Alcover,

perquè, és clar, quan els interessa el Govern es troba en

funcions i no pot fer segons què i quan els interessa el Govern

que es troba en funcions ha de poder fer coses d’un govern que

no es troba en funcions. Per tant, jo crec, des del meu punt de

vista, que el primer que s’hauria d’intentar solucionar és la

situació del Govern de Madrid; el primer és tenir un govern que

pugui actuar amb totes les seves capacitats, i després ja veurem

com se soluciona tot açò que avui ens demana el Sr. Alcover.

Tot açò que avui el Sr. Alcover ens demana se solucionaria si

tinguéssim govern.

En tot cas, ja la consellera d’Hisenda, la Sra. Cladera, ja ha

dit que els pressuposts els faran igual. Ja he dit que la meva

opinió és que em sembla un disbarat, em sembla molt precipitat

fer uns pressuposts sense tenir totes les dades. Fer uns

pressuposts amb un objectiu de dèficit del 0,5%. Perquè hem

de tenir en compte una qüestió, en aquests moments l’objectiu

de dèficit per a l’any 2016, per a enguany, segueix sent el

0,3%, i l’objectiu de dèficit per al 2017, en aquests moments,

segueix sent el 0,1%. Per tant, per molt que el Sr. Montoro

hagués dit el que hagués dit, la realitat és aquesta.

I em permetrà el Sr. Alcover que el rectifiqui en una

qüestió, és a dir, el que el Sr. Montoro vol fer és modificar la

Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària, faran un projecte de

llei de modificació d’aquesta llei, el duran al parlament, sembla

ser que hi haurà prou consens sobre aquesta qüestió, i açò

permetrà, aquesta modificació permetrà poder fixar per a

enguany un objectiu de dèficit del 2016, un objectiu de dèficit

del 0,7%, que ara el tenim, ja dic, del 0,3%. I gràcies a açò es

podran pagar els proveïdors o es podran pagar els proveïdors...,

aquesta diferència de dèficit del 0,3 al 0,7.

Aquesta modificació de la llei que impulsarà el Govern de

Rajoy serà el títol habilitant que permetrà pagar els proveïdors,

però açò no té res a veure, Sr. Alcover, amb el que vostè ens

deia. I aquesta mateixa llei també permetrà fixar, en tot cas,

quan sigui oportú, l’objectiu de dèficit per a l’any que ve.

Però, ja dic, en aquests moments l’objectiu de dèficit

d’enguany és el 0,3, i l’objectiu de dèficit per a l’any que ve és

0,1. Per tant em sembla precipitat, em sembla imprudent

elaborar uns pressupostos saben perfectament que seran

ilAlegals. Vostès... Sí, sí, els pressupostos que vostès faran, si

vostès tanquen uns pressupostos al 0,5%, seran uns

pressupostos ilAlegals. Jo crec que convendria, Sr. Alcover, que

avisi la Sra. Cladera perquè no cometi aquesta barbaritat,

perquè suposarà fer promeses que després no podrà complir.

En qualsevol cas, ja dic, tot açò se solucionaria si

tenguéssim un govern; tot això se solucionaria si el Sr. Pedro

Sánchez no hagués bloquejat de forma constant i pertinaç la

creació d’un govern a Espanya. Per tant, Sr. Alcover, encantat

de les seves propostes, però nosaltres lògicament hi votarem en

contra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura per un

temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres donarem suport a

aquesta proposició no de llei. Trobam fonamentals aquestes

mesures per tal que totes les comunitats autònomes puguin

elaborar els seus pressupostos. És veritat que ja anam tard, però

és que pareix que ho volien dur tot al límit. Ja no es votarà el

Nadal, pareix que no, pareix que s’ha presentat una proposició

de llei perquè això no sigui possible, però pareix una manera de

ficar més pressió als altres partits, igual que la pressió que

intenten ficar quan diuen “és que no hi ha govern, i si deixassin

que hi hagués govern ja podríem posar un sostre de dèficit i ja

podríem posar en marxa la legislatura i... i demés, és igual les

polítiques que vulguem posar en pràctica”.

Nosaltres des del principi hem dit que donaríem suport a

una major flexibilitat en el compliment dels objectius de dèficit,

en els terminis, i a més pensam que això es podria fer tenint

com a prioritat les polítiques socials. No és necessari fer

retallades, no és necessari que les condicions laborals siguin

pitjors per tal de complir aquests objectius. En tot cas, com bé

ha dit el Sr. Alcover, el límit d’estabilitat pressupostària, el

podria posar el Congrés dels Diputats. 
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Jo no em puc explicar com el Partit Popular es pot oposar

al fet que a la major brevetat possible es reuneixi el Consell de

Política Fiscal i Financera, no em puc explicar com no està

d’acord a fixar de manera urgent el sostre de despesa, i no em

puc explicar com també s’oposa al fet que les comunitats

autònomes puguin fer els pressupostos amb garanties, però com

que tampoc no donen suport al fet que hi hagi una condonació

del deute per part de l’Estat, idò m’ho explico tot. Aquí estan

fent un servilisme al seu partit estatal que no protegeix els

interessos de la nostra comunitat autònoma.

El problema és que no tenim govern. Bé, i què feim?, votam

tots en Rajoy?, perquè com que no tenim govern i necessitam

aprovar els pressupostos... Bé, però és que podrien haver fet

vostès el mateix, supòs que els ho dirà el portaveu del Partit

Socialista. Vosaltres no vàreu donar suport a Pedro Sánchez,

no?, i no és la vostra responsabilitat, per tant, que no hi hagi

govern, també? És que aquest argument no..., jo personal no

l’utilitzaré perquè no hi estic d’acord, però em pareix un poc

demagògic. I el Govern està en funcions depèn del perquè: per

no donar explicacions al Congrés està en funcions, però per

signar l’acord amb Turquia sobre els refugiats no estava en

funcions. És a dir, el mateix argument que ha utilitzat que el

Partit Socialista critica que està en funcions per a unes coses i

no per a unes altres, idò apliquin-s’ho també els membres del

Partit Popular.

Crec que s’ha de fer un pensament des del Govern de

l’Estat, esper que hi hagi un govern de canvi en les pròximes

setmanes, que la gestora del Partit Socialista no aposti per una

altra via molt més perillosa, però en tot cas crec que aquesta

proposta és de sentit comú i tots li hauríem de donar suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Reus, per un

temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. No m’allargaré gaire perquè coincidesc

bastant amb l’exposició que ha fet el Sr. Alcover i amb

l’exposició també que ha fet el Sr. Saura. En tot cas sí que he

de recalcar que, com diu la proposició, la llei del Govern

permet l’adopció d’acords en principi de no permesos, excepte

en casos d’urgència degudament acreditada o per raons

d’interès general. Crec que desset comunitats autònomes

puguin fer els seus pressuposts en temps i forma i amb

garanties crec que és una raó d’interès general suficientment

poderosa; si aquesta no ho és no sé quines hi pot haver i en què

es pensava quan es va posar aquest article. A més no és una de

les coses expressament prohibides, com també fa referència

l’exposició de motius, a l’apartat 5 del mateix article 21 de la

llei del Govern.

A més resulta que l’acord del Consell de Ministres ja

existeix, vull dir que el que s’ha de fer és ratificar per unes

corts que no estan en funcions. Per tant evidentment nosaltres

no hi veim cap problema, que això es pugui dur a terme. Quasi

em preocupa més quin pugui ser aquest sostre que es fixi i que

no acabi essent del 0,5 i acabi essent manco, que no el fet que

no es pugui fixar. Nosaltres, en resum, creim que és una

obligació que té el Govern, que està suficientment acreditat

l’interès general perquè es dugui a terme, i una mostra de

l’interès general és que aquest parlament es pronunciï en aquest

sentit, i per tant donarem suport a la proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA

PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Diputat Sr.

Josep Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Anunciam també el nostre vot

favorable a aquesta iniciativa. Si féssim una enquesta, Sr.

Camps, als ciutadans i els demanàssim si té lògica, si té cap i

peus que les desset comunitats autònomes no puguin fer els

seus pressupostos perquè el Govern de l’Estat està en funcions,

aquesta enquesta sí que guanyaria pel cent per cent, perquè això

no té cap lògica ni una, això no té cap lògica ni una!, i, clar,

vostè i..., no tant vostè sinó molta gent de tot el Partit Popular

es dedica a donar la culpa a les autonomies del dèficit, dels

incompliments i de tal, i resulta que ara les condemnen a

aquesta situació. És que... el sarcasme és bestial. 

Vostès... no té cap sentit ni un que no es puguin aprovar

aquestes xifres. No està expressament prohibit. Hi ha uns

principis del funcionament de les administracions públiques i

del funcionament de l’Estat -de cooperació, de coordinació, de

lleialtat institucional, de principi d’eficiència...- que justifiquen

perfectament des d’un punt de vista estrictament jurídic que es

pugui fer aquesta aprovació. El que passa és que a vostès no els

interessa, perquè el que els interessa és posar pressió per

aconseguir que el seu candidat sigui president del Govern de

l’Estat, la qual cosa és molt legítima, però no val tot, no val tot.

I vostè em diu, i deia: “El primer és arreglar el Govern”.

No; (...), serà el primer per al Partit Popular, però no, no, no,

per a tots no, per a tots no. Per a mi, en aquesta cambra i com

a diputat de les Illes Balears, el primer és que el Govern de les

Illes Balears pugui fer els seus pressupostos. Això..., el primer

és que les administracions funcionin, el primer és que les

institucions continuïn donant respostes, i no deixa de ser

sorprenent que el Govern en funcions per a vostès pugui fer

moltíssimes coses i, les que no els interessa, no les pugui fer,

perquè és que, clar, al seu argument se li pot donar la volta

perfectament.

I sé cert, i ara no..., sé cert que si el govern d’una comunitat

autònoma no fa els seus pressupostos perquè no li han donat

aquestes xifres i vostès estan a l’oposició, sé cert que diran que

és un desbarat que no facin els seus pressupostos. Perquè, clar,

tot val per desgastar al contrari, i jo crec que no tot val i crec

que hem de ser molt més seriosos, i la seriositat es demostra

donant a les altres comunitats autònomes, d’acord amb els

principis constitucionals i de bon funcionament de les

administracions públiques, la informació necessària per

elaborar els pressuposts. I la resta són equilibris partidistes

absurds. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patricia Font, per

un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. El passat 28 d’abril, el Govern

central anunciava que elevaria l’objectiu de dèficit de les

comunitats autònomes del 0,3 al 0,7% del PIB, una decisió

presa després de les reivindicacions per part de moltes

comunitats autònomes, per l’injust repartiment dels objectius de

dèficit entre administracions. No obstant això, més de cinc

mesos després del seu anunci, el Govern continua sense

convocar el Consell de Política Fiscal i Financera per tal que el

ratifiqui.

A més d’aquest problema (...) la negativa del Govern

central de facilitar a les comunitats les dades necessàries per a

l’elaboració dels pressuposts autonòmics del 2017. Les xifres

exactes sobre el sostre de despesa, les dades de lliuraments a

compte i les dades de liquidació del 2015, els governs

autonòmics no poden saber de quants doblers disposen per

finançar les seves polítiques públiques.

El Sr. Camps acaba de dir que un govern en funcions no pot

convocar el Consell de Política Fiscal i Financera. Llavors jo

em deman, i què va passar el passat abril quan el Govern va

anunciar que elevaria l’objectiu de dèficit? Que no es trobaven

en funcions? Sí que ho ha dit, nota de premsa a la pàgina

d’Hisenda ho posa. 

Cal dir que aquest no és l’únic parlament que vol exigir la

convocatòria d’aquest Consell de Política Fiscal i Financera, ja

que, des d’Andalusia, Astúries, Aragó, Canàries, Cantàbria,

Castella-La Manxa, València i Extremadura, també ho

demanen. 

MÉS per Menorca votarà a favor d’aquesta proposta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula

l’Hble. Diputat Sr. Xavier Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo primer he de confessar que em

passa una cosa ben curiosa, estic a favor d’aquesta proposició

no de llei, però també del Sr. Camps, del que acaba de dir el Sr.

Camps. Entenc que això pot ser estrany i que sembli que hagi

tornat boig, no? Hi estic a favor perquè crec que, efectivament,

és necessari, des de qualsevol comunitat autònoma, que hi hagi

aquest mínim d’informació perquè cada comunitat autònoma -i

així ho hem manifestat-, pugui elaborar els seus pressuposts.

D’altra banda, el punt número 1, crec que és un punt que

queda completament al marge d’això; és a dir, convocar

aquesta sessió, que seria una manera de posar damunt la taula

justament aquesta informació que es reclama, això és una cosa

que no hauria de ser cap problema per al Govern actual.

I quant als punts 2 i 3, a pesar d’estar d’acord amb què,

efectivament, sense govern és molt complicat de comprometre

un sostre de despesa i evidentment també els objectius

d’estabilitat pressupostària, bé, jo crec que la manera que ara

ho acaba de canviar el Sr. Alcover, deixant això en el mes

d’octubre i no de setembre, encara hi som a temps de les dues

coses; és a dir, encara som a temps de tenir un govern i de

poder aconseguir que, efectivament, aquestes coses

s’acompleixin. Per tant, al marge d’això insistesc, encara que

no hi hagués govern, crec que aquesta informació, tal com he

dit abans, l’hauria de subministrar el Govern d’una manera o

altra, el Govern en funcions l’hauria de subministrar d’una

manera o altra als governs autonòmics.

Per tant, votarem nosaltres des de Ciutadans a favor

d’aquesta proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Té la paraula per contradiccions el

grup proposant, per un temps de cinc minuts. Sr. Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé si la intervenció del Sr. Camps no

és un xantatge s’hi assembla prou, amb això estarem d’acord.

I amb una altra cosa també estarem d’acord i em donarà la raó,

aquesta vegada la culpa no serà el Sr. Sánchez, no sé de qui

serà, però del Sr. Sánchez no serà, amb això estarem d’acord.

(Algunes rialles)

Miri, nosaltres tenim molts de problemes i molts de mals de

cap, en el Partit Socialista, però entre aquests no hi ha fer els

pressuposts de l’Estat, no hi és, entre aquests mals de cap que

tenim no hi és. Què li fa pensar a vostè que el fet que hi hagués

un govern suposi inexorablement tenir pressuposts? Què li fa

pensar? Vostè dóna per suposat que si el PSOE s’hagués

abstingut, perquè no ho ha dit, però venia a dir això, que si el

PSOE s’hagués abstingut hi hauria pressupost. Bé, si el ministre

continua essent en Montoro i va presentant els mateixos

pressuposts que hi ha hagut aquí, a mi..., encara m’estim més

abstenir-me que no votar a favor d’uns pressuposts, perquè són

antològics els pressuposts del Sr. Montoro, però, en fi.

L’article 21 de la Llei d’estabilitat pressupostària diu que

per supòsit d’urgència o raons d’interès general, es pot aprovar;

no és una raó d’interès general el pressupost de totes les

comunitats autònomes?

Vostè ha dit una frase, que me l’he apuntada, que em

sembla antològica, jo l’acta d’avui la imprimiré i la tendré a la

meva carpeteta perquè li retrauré més d’una vegada, vostè ha

dit, textualment: “és un disbarat fer un pressupost”. Perdoni, no

deman, afirm, no deman, afirm, Sr. Camps, tal vegada s’ha

equivocat, però vostè ha dit això: “és un disbarat fer aquests

pressuposts”, “que són ilAlegals”. L’article 38.2 de la Llei de

finances, l’actual, la que ara és vigent, diu que la conselleria

competent d’Hisenda i Pressuposts, formularà l’avantprojecte
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de la Llei de pressuposts generals de la comunitat i el sotmetrà

a l’acord del Consell de Govern, formularà i el sotmetrà a

l’acord. Ho he cercat i no ho he vist enlloc si el Govern es troba

en funcions què passa. És una obligació d’aquest Govern

presentar i formular els comptes i formular els pressuposts, és

una obligació. 

Miri, el límit de dèficit de l’any 2016 era un 2,8. Val a dir

que el Govern del Partit Popular de cap manera no l’ha

complert mai, mai...,

(Remor de veus)

... no, no, no, no dic el d’aquí, dic el de l’Estat, ara parlava

del de l’Estat, mai, i enguany, en els mesos que duim, ja en

duim més que... i enguany, Sr. Camps, tot és culpa del

ministeri, han canviat les tornes, perquè ara els que

acompleixen són les comunitats, o estan a punt de complir, el

que es desvia és l’Estat. Sí clar, en Pedro Sánchez. I la

comunitat que menys es desvia és la nostra, li ho vull recordar.

Però quan era 2,8 per a l’any 2016, s’ha passat a 3,6, 0,8 punts

més, que la Unió Europea permet de més dèficit. Per a l’any 17,

que era l’1,4, l’ha passat al 2,9. Quan l’havia passat al 2,7

inicialment, el Sr. Montoro va convocar un Consell de Política

Fiscal i Financera i va dir proposta per a l’any 17 l’objectiu

d’estabilitat per a les comunitats autònomes sigui el 0,5,

proposta del Sr. Montoro. Però és que després va augmentar

del 2,7 al 2,9 i aquest 0,2% a qui el repartim? S’ho queda

l’Estat? No el podem discutir? Devem poder-lo discutir, no té

per què quedar-s’ho l’Estat, podríem quedar un 0,1 les

comunitats autònomes, un 0,1 l’Estat. És clar, vostè d’això no

diu res. Són ilAlegals, d’entrada el que no és ilAlegal és que per

a l’any que ve tendrem un 2,9, que és més que el dèficit permès

inicialment per a enguany.

Per tant, amb els pressuposts d’enguany, si els

prorrogàssim, encara aniríem sobrats, hi hauria un 0,1% que

ens podríem endeutar més -tot l’Estat dic, tot l’Estat. Per tant,

això...

(Remor de veus)

Per la Unió Europea sí, la Unió Europea ja ho ha permès,

no es troba en funcions la Unió Europea, Sr. Camps, no està en

funcions, qui es troba en funcions és el Govern.

Per tant, és urgent que es reuneixi i digui: allà on hi havia

el 0,3 d’enguany, com queda, proposàrem el 0,7, massa bé, tant

de bo sigui així, però s’ha de materialitzar, s’ha de rematar la

jugada i que el Parlament ho aprovi. I per a l’any 2117, allà on

hi havia un 0,1, quan era un 1,4, ara que és un 2,9, enlloc del

0,5, proposam un 0,5 o un 0,6. D’entrada el 0,5 el donam per

suposat, entre altres coses perquè va ser proposta del Sr.

Montoro, quan el dèficit permès era d’un 2,7, no ara que és un

2,9. Amb un 2,7 ens permetia, o permetia a les comunitats

autònomes, un 0,5, per què hem de preveure menys si era a

instància del Govern? Per què s’ha de preveure menys? El que

ha de fer és acabar d’aprovar quin és el límit de dèficit permès,

no per a la comunitat d’aquí, per a totes les comunitats

autònomes, és que també n’hi ha del Partit Popular.

Vostè li dirà ilAlegal, inconscient, al Sr. Feijóo quan

presenti, que estic segur que presentarà un projecte de

pressuposts? No el presentarà? Vaja si el presentarà, és que si

no... després si que cometrà una ilAlegalitat. Els pot presentar,

només faltaria! Està obligat a presentar-los.

Per tant, nosaltres insistim que s’hauria d’aprovar i no

només s’hauria d’aprovar, sinó que el Govern de l’Estat hauria

de fer els deures i hauria de fer la seva feina que és establir els

límits, aprovar el sostre de despesa i convocar el Consell de

Política Fiscal i Financera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Passam idò a la votació de la

proposició no de llei RGE núm. 11778/16, amb el canvi que

s’ha proposat, i que crec que no hi ha cap obstacle per fer-ho

així, de canviar dins el punt 2 “el mes de setembre” pel “mes

d’octubre”. És així?

Idò passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor; 2 en contra i 0 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la proposició no de llei

RGE núm. 11778/16 del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a fixació d’objectius d’estabilitat pressupostària.

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



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 29 / 4 d'octubre de 2016 731

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

C/ Palau Reial, 8

07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Page 1
	Page 2
	1-1

	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	1-2

	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14

