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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la

sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen

substitucions.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, sí, president. Aitor Morrás per part de Carlos Saura. De

Salvador Aguilera, perdó.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president. Maria Antònia Sureda substitueix Josep

Melià.

EL SR. PRESIDENT:

Esperarem que la vicepresidenta s’assegui, ja que hem

començat un poc abans que arribàs.

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

proposicions no de llei RGE núm. 11779/16, del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a esmenes als pressupostos

generals de l’Estat; i RGE núm. 12557/16, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a reducció d’impostos a les

rendes baixes. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 11779/16, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a esmenes als

pressuposts generals de l'Estat.

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

11779/16. Per defensar-la, per part del Grup Parlamentari

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

minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. La PNL que discutim avui podria ser

complementària de la discutida avui en el plenari. Evidentment

aquella era anterior i aquesta és posterior; aquella era anterior

a la signatura del protocol d’intencions, i evidentment feia

referència només als 240 milions d’euros en matèria de

carreteres que se’ns deuen per part de l’Estat des de fa un

grapat d’anys. Aquesta ja era posterior a la signatura d’aquest

protocol d’intencions, signat dia 3 de desembre de 2015, en el

qual l’Estat es comprometia a fer... a pagar tota una sèrie

d’inversions ja compromeses; entre elles -aquí hi ha la relació-

hi havia els mateixos 240 milions en matèria de carreteres, a

raó de 80 milions d’euros anuals de 2016 a 2018, i l’impuls a

actuacions inversores. També hi havia la pròrroga de diversos

convenis de fons estatutaris, el que nosaltres anomenam les

inversions estatutàries; aquestes pròrrogues són les úniques que

s’han materialitzat del protocol d’actuacions signat, repetesc,

dia 3 de desembre, i també s’havia de fer una sèrie d’inversions

per valor de 26,2 milions d’euros. En total per a l’any 2016 ens

jugam, o hi havia el compromís, d’una transferència per valor

de 106,2 milions d’euros.

Evidentment la liquidació d’un pressupost de la comunitat

amb aquesta quantitat, tenint en compte aquesta quantitat, o

sense tenir-la, hi ha molta diferència. Evidentment això són

quasi 3,5 punts de PIB que evidentment aniran a dèficit, perquè

en el Pla econòmic financer de la comunitat aquests 80 milions

de carreteres estaven prevists com a disminució del dèficit, i

així estaven també acceptats per part del ministeri. Per tant

entenem que és dins l’any 2016 que es va comprometre a

ingressar-los, i són vitals per tancar l’any. 

Sabem, i això ho sabem perquè ens coneixem tots en

aquesta comunitat, sobretot els d’aquest “ambientillo”

parlamentari, que si a causa del no ingrés d’aquesta quantitat el

govern de la Sra. Armengol tancàs o liquidàs el pressupost amb

unes dècimes per damunt el dèficit permès, el Partit Popular

ràpidament atacaria a la jugular dient que s’han gestionat

malament els fons i per això s’ha incomplert el límit de dèficit,

quan en aquest cas serà culpa únicament i exclusivament del

ministeri, que no ha complert els compromisos que s’havien

arribat a terme.

Ja que el Pisuerga pasa por Valladolid, també afegim un

punt segon, que en aquest supòs que tothom hi estam d’acord,

però no per reiterat deixa de ser important. Crec que cada

vegada que discutim de temes de finançament, transferències,

ingrés..., sempre hem de posar un punt que demani el mateix,

que és un nou sistema de finançament autonòmic, consensuat

amb grups parlamentaris i altres comunitats autònomes i basat

en els següents criteris: equitat, solidaritat i ordinalitat. 

Si se n’hi pot afegir qualcun més que no se m’ocorregués

quan la vaig redactar evidentment es pot afegir, però aquests

dos són els punts que avui es demanen. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Torn de fixació de posicions. 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. Efectivament, la proposició

no de llei que ara ens presenta el Partit Socialista és molt

similar a la que s’ha debatut avui matí en el Ple del Parlament.

Jo crec que en tot cas hi hauria d’haver una mica més de

coordinació dins el mateix Partit Socialista de cara a no repetir

proposicions no de llei i presentar les mateixes o similars a ple

i també a comissió. 

I a més crec que és una proposició no de llei que és

incoherent; és incoherent amb el que va dir la Sra. Cladera,

perquè la Sra. Cladera, ho hem de recordar, quan se li va

demanar per aquests doblers d’aquest protocol d’intencions va

dir que els doblers venien, ja volaven cap a Balears. Açò ho va

dir (...) fa sis o set mesos, aproximadament. Per tant... o mentia

la Sra. Cladera quan va dir que els doblers venien, o aquesta

proposició no de llei no té cap tipus de sentit perquè els doblers

en teoria, després de sis o set mesos, ja deuen ser aquí. En

qualsevol és curiós, no deixa de ser curiós que aquests doblers

que havien de venir avui demanin que venguin.

I mirin, hem de distingir, i avui matí el Sr. Company ho ha

dit molt bé, hem de distingir el que és un protocol d’intencions,

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201611779
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que és el que varen firmar la Sra. Armengol i la Sra. Cladera

amb el ministre Montoro, un protocol d’intencions, “tenim la

intenció de... firmar un conveni”, i firmar un conveni amb unes

partides pressupostàries concretes; perquè aquest protocol

d’intencions, a més a més, es va firmar una volta els

pressupostos generals de l’Estat ja estaven aprovats, amb la

qual cosa als pressupostos de 2016 no hi ha cap partida per

poder fer front a aquest protocol d’intencions. Tampoc no s’ha

firmat cap conveni a rel d’aquest protocol d’intencions per

poder concretar els doblers que ens han de venir a rel, ja dic,

d’aquest protocol d’intencions.

El Govern de l’Estat, seguin al peu de la lletra el que marca

aquest protocol d’intencions, no ha incomplit res, no ha

incomplit res! Fins i tot posa que en el cas que dins el 2016 no

es puguin pagar aquests 80 milions es puguin passar a l’any

2017, amb la qual cosa, per tant, no incompliria el mateix

protocol d’intencions si aquests 80 milions del conveni de

carreteres en lloc de venir el 2016 vinguessin el 2017. És més,

compliria escrupolosament el que marca el protocol

d’intencions. 

I el que deia també el Sr. Company avui matí: és que firmen

un protocol d’intencions sobre unes actuacions en matèria de

carreteres de les quals el Govern no té competències, perquè les

competències estan cedides als consells insulars. Clar, és a dir,

jo crec que, primer de tot, el Govern hauria d’haver mirat ben

bé què firmava i, segona, no donar o no assimilar un protocol

d’intencions a un conveni concret amb partida pressupostària

concreta.

Per tant nosaltres mantenim el mateix que hem dit avui

matí, nosaltres faríem una esmena de substitució, i l’esmena de

substitució -la llegiré- és la mateixa que avui hem presentat en

el Ple d’avui matí: “El Parlament de les Illes Balears insta el

Govern de les Illes Balears a dur a terme les gestions oportunes

per tal que es convoqui de forma immediata la comissió

bilateral mixta de programació, seguiment i control del conveni

de colAlaboració subscrit el 12 de març de 2004 entre el

Ministeri de Foment i el Govern de les Illes Balears, amb la

finalitat de liquidar l’esmentat conveni de carreteres de l’any

2004, i que, en conseqüència, s’adopti en el si d’aquesta

comissió l’acord pertinent per fer-ho efectiu”. Açò és la forma

perfecta, jurídicament perfecta, per poder fer efectiu aquest

protocol d’intencions. Per tant nosaltres demanam que es

convoqui aquesta comissió bilateral, que es convoqui aquesta

comissió bilateral i que sigui en el si d’aquesta comissió

bilateral que es decideixi de quina forma i de quina manera s’ha

de concretar i s’ha de posar en marxa aquest protocol

d’intencions.

Tota la resta és fer volar coloms, és vendre un fum d’una

cosa que no té cap tipus de sentit. Per tant nosaltres en principi

presentam aquesta esmena in voce, que és la mateixa, ja dic,

que hem presentat avui matí; i òbviament en el segon punt no

tenim res a dir, al contrari, votarem a favor perquè estam

completament a favor. Però, ja dic, el primer punt nosaltres sí

que demanam la seva substitució per aquesta esmena que acab

de llegir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Abril, per un

temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Moltes gràcies, Sr. President. És David Martínez, no passa

res.

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi, estava equivocat, és David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

No passa res. Bé, seré molt breu en aquest posicionament,

ja que s’ha debatut aquest matí en el Parlament. Votarem a

favor de la proposta que fa el PSOE, ja que no fa més que

demanar al Govern en funcions els compromisos que es varen

adquirir. 

En aquest sentit, el que es demana és millorar el

finançament injust que pateixen les nostres illes i demanar el

que és de justícia, ja que som els que més doblers donem del

que rebem i cal fer un ajustament, i va per aquí aquesta

proposta.

A més, indicar que les Illes Balears som els segons que més

aportem per càpita al sistema i passem a la desena posició com

a perceptors dels recursos per càpita. A la darrera dècada hem

estat els darrers en inversió per càpita de l’Estat espanyol,

excepte un any que vam ser els penúltims. S’ha d’assegurar a

més que la inversió sigui en allò realment necessari, açò

d’invertir en carreteres, o invertir en infraestructures, s’hauria

de veure molt bé en què gastar els doblers. També està ben clar

que els ingressos propis no són suficients i és necessari

augmentar aquesta dotació d’ingressos propis.

Reclama una cosa que hauria el PSOE, reclama el PSOE en

aquesta proposta no de llei, una cosa que hauria de ser

obligatòria per llei, ja que els acords i compromisos s’han de

complir i creiem que no s’hauria de fer una PNL, sinó anar i

demanar-ho als tribunals, per un incompliment dels acords.

I sí que advoquem perquè hi hagi per solucionar aquest

problema, un nou sistema de finançament autonòmic que sigui

consensuat.

I poca més per afegir. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. Pel Grup Parlamentari MÉS per

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

temps de deu minuts.
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EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, President. Bé, no m’allargaré molt tampoc perquè

un debat molt similar a aquest ja l’hem tengut avui matí i també

perquè la nostra posició és prou coneguda.

Sí dir en relació... dos comentaris, un, respecte dels

protocols que es varen firmar i si ja ha arribat qualque dobler

o no, vull destacar que a la proposició s’explica que una de les

actuacions que es va desbloquejar eren els convenis en matèria

de turisme, investigació, innovació i societat de la informació,

per import de 55,4 milions d’euros, i que això sí que s’ha fet

efectiu, no el pagament, o no sé si part del pagament, però sí

que aquestes inversions que estaven bloquejades s’han pogut

dur a terme i estan amb les garanties de poder-les cobrar ja

efectivament.

I després avui matí hi ha hagut un comentari amb referència

a la carta del Sr. Beteta, crec que ha estat el Sr. Borràs que hi

ha fet referència, que havia enviat una carta dient que per a

enguany no es podria complir el compromís dels 80 milions

d’euros i entre altres motius, expressava el fet de les exigències

d’Europa de compliment del dèficit. Vull dir que el dèficit que

presenta el conjunt de l’Estat és una suma del dèficit

d’ajuntaments, comunitats autònomes i administració de l’Estat,

per tant, el fet que aquests 80 milions d’euros siguin dèficit dins

l’Estat, o siguin dèficit..., o no dèficit dins la comunitat

autònoma, en el còmput global del dèficit que presentarà el

conjunt de les administracions públiques, no l’afecta; el que

afectarà seran aquestes 3 dècimes que puguin aparèixer a

Balears, o no hi siguin, i hi hagi 80 milions d’euros més de

dèficit a l’administració de l’Estat. Però en el conjunt global, en

els números que es presenten davant Europa, no afectaria per

a res. Per tant, creiem que no és excusa aquesta, perquè, per no

acomplir l’Estat els seus compromisos, ens fa incomplir a

nosaltres els nostres.

Res més. Donarem suport i evidentment en el segon punt hi

donam suport i la nostra posició com ja he dit en aquest tema

és ja prou coneguda per tothom.

EL SR. PRESIDENT:

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

PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, com

s’ha dit avui matí, també hem parlat d’un tema de finançament,

no sé quantes vegades aquest any i busques hem parlat d’aquest

tema i pareix que no serà la darrera vegada que ho facem.

Tant jo com qualsevol dels diputats del Grup Parlamentari

El Pi, els ho he dit sempre, a El Pi sempre ens trobaran per

lluitar per un millor finançament, com per un nou REB. Ara bé,

també els he de dir que parlin amb els seus de Madrid, aquí hi

ha quatre grups parlamentaris que tenen el partit a Madrid i

crec que o hi parlen seriosament o aquests debats que fem aquí,

sincerament, mai no seran fructífers. Perquè mentre nosaltres

parlam, tornam ser la segona comunitat autònoma que està més

descompensada i això passa una vegada i una altra. 

Nosaltres no tenim massa cosa més a afegir, simplement

això, donarem suport a aquesta proposició no de llei i demanam

que es correspongui de la mateixa manera així com pertoca a

Madrid.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. 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. Diu l’article 40.1 de la Constitució

Espanyola “Los poderes públicos promoverán las condiciones

favorables para el progreso social y económico y para una

distribución de la renta regional y personal más equitativa, en

el marco de una política de estabilidad económica”.

MÉS per Menorca votarà a favor d’aquesta iniciativa, és

realment una llàstima que encara haguem de debatre una

vegada i una altra, propostes reclamant allò que ens pertoca,

perquè açò vol dir que el problema existeix i fins i tot creix.

Molt hem parlat del dèficit històric de finançament que patim

a les Balears per la mala dotació de les competències

transferides i del dèficit d’inversions de l’Estat. Persisteix el

càstig a les Balears i no es reconeix l’esforç d’aquest territori.

Sembla increïble que calgui recordar que els poders públics

tenen, tenim, l’obligació de garantir l’equitat i no és en açò en

el que vivim. 

Mentre que gairebé el 60% del nostre deute és amb l’Estat,

una manera de subordinació, aportam el 5,08% del PIB als

pressuposts generals. Un dels problemes de l’actual sistema de

finançament és que els imposts són recaptats per l’Estat, que fa

la seva liquidació dos anys després; és a dir, l’Estat calcula el

què recaptarà i després reparteix i als dos anys liquida. Açò vol

dir tenir les autonomies a les fosques. 

I la Sra. Sureda té raó reclamant als partits estatals que facin

força a Madrid. Per tant, sí que l’Estat acompleixi amb els seus

compromisos, tal i com s’ha d’exigir i com s’ha d’esperar. I sí

cercam un nou finançament autonòmic basat en tres conceptes,

equitat, solidaritat i ordinalitat.

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. Començaré fent un vot, un desig si

se’n pot dir així i és que reprenent les paraules del Sr. Camps,

que recordava les paraules de la consellera, quan deia que
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aquests doblers estaven volant, el que hem de desitjar és que a

pesar que volassin en aquell moment, no hagin volat del tot ja,

i que els puguem rebre quan abans millor, que és allò que avui

matí crec que hem aprovat en el Ple.

Dit això i abans ho deia també el Sr. Alcover, és evident

que repetim un poc la jugada d’avui matí, amb un format un

poc diferent, perquè aquí s’incorpora també l’altre protocol

d’intencions firmat a Madrid, però finalment els termes són

molt pareguts. Nosaltres creiem que els deutes i els

compromisos s’han d’acomplir i, per tant, és evident que estam

d’acord amb aquesta proposició no de llei.

De totes maneres sí que hi ha una cosa en el segon punt, en

què jo voldria matisar i proposar fins i tot una petita esmena in

voce, a veure si és possible. I és que quan parlam d’un nou

sistema de finançament autonòmic amb el qual, ho he dit avui

mati ja i, per tant, ho repetiré, som els principals defensors no

només perquè la llei ho diu sinó perquè ja és ben hora de tenir

un sistema autonòmic que funcioni i no aquest que tenim en

aquest moment.

Sí que nosaltres creiem que, efectivament, aquest sistema ha

de ser, s’ha de basar en l’equitat i en la solidaritat. Tenim més

dubtes ja que s’hagi de basar també en l’ordinalitat, no només

nosaltres, no estic parlant de Ciutadans, sinó que la gent, els

experts en finançament que han intervengut sobre aquesta

qüestió, tampoc no es posen d’acord sobre aquesta qüestió de

l’ordinalitat. 

Des d’aquest punt de vista, jo el que li proposaria com a

esmena és eliminar aquest punt, és a dir, aquest tercer concepte,

si evidentment el Sr. Alcover no hi té inconvenient, i nosaltres

la votaríem a favor. Si no, ens abstendríem i, insistesc, no

perquè estiguem en contra de l’ordinalitat, sinó perquè, així

com l’equitat i la solidaritat són evidentment indiscutibles en un

sistema de finançament, si no les garanteixen no seria un

sistema de finançament just, el cas de l’ordinalitat pot donar

resultats dispars i, insistesc, a més és un concepte en aquest

moment on no hi ha, per dir-ho així, un acord entre els

mateixos especialistes.

Per tant, això seria la proposta que li faria. Res més per part

meva.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Que els doblers ja venien,

segurament la consellera es va fiar del Sr. Montoro o del Sr.

Beteta o fins i tot del Sr. Rajoy, això passa per fiar-nos de qui

ja ens ha mentit tantes vegades. 

Ha dit una frase, Sr. Camps, jo entenc que quan un parla, jo

el primer, eh!, jo el primer, de vegades n’amollam alguna, i

com que normalment nosaltres dos no solem llegir, idò, de

vegades... n’ha dit una que ha dit: “és curiós que aquests diners

que havien de venir demanin que venguin”. Precisament perquè

havien de venir demanam que venguin. Jo ho he entès així i ho

he apuntat i tot perquè m’ha semblat antològica la frase.

Miri, que no hi havia partida. Tampoc no hi havia partida

per fer dues eleccions i anam camí de fer-les i les pagaran. Hi

ha una cosa que es diu modificació de crèdit que no impedeix

pagar el que en el pressupost no estava previst. 

Jo aquí me’n vaig amb una preocupació i és que jo he

arribat a deduir de la seva intervenció que, per ser un protocol

d’intencions, el fet que no es compleixi res ni mai no ingressem

un euro a vostès els sembla que no incompleixen res. Això és

perillosíssim per a mi. Jo crec, en fi, puc... fins i tot li vull

donar el benefici del dubte i, si no han de venir els 80 milions

dins l’any 2016, supòs que vostès no estaran en contra que

pressupostem 120 milions d’euros dins els pressuposts de l’any

17, perquè o una cosa o l’altra. A mi m’agradaria més que

venguessin els 80 que era el que ens havien compromès, però

si no supòs que el Partit Popular no dirà ni mu a la partida

d’ingressos del conveni de carreteres de 120 milions per a l’any

2017. Però a mi em segueix preocupant això, que una

declaració d’intencions, per molta declaració d’intencions que

sigui, firmada per l’Estat que no s’acabi concretant

absolutament res i defensin que no s’ha incomplert res. Això jo

crec que és perillós i s’hauria de saber perquè això crec que no

és defensar els interessos d’aquesta comunitat.

Aquí parlam també de fons estatutari, no només parlam del

conveni de carreteres, és que l’important també són els fons

estatutaris, que vull recordar que és una llei, que és una llei

orgànica, l’Estatut d’Autonomia, on ens vinculaven 2.800

milions d’euros en inversions... 2.000? En vol 2.000? N’han

venguts 800 o n’hem pogut comprometre 800, n’han venguts

300 i busques. Els quatre anys que vostès varen governar, amb

una mà em sobren cinc dits per comptar els milions que varen

venir o varen poder comprometre, ni un, ni un. Això crec que

no és defensar els interessos d’aquesta comunitat.

Finalment, Sr. Pericay, miri, jo és que... no només fem

bandera sinó que fem casus belli del principi d’ordinalitat,

perquè entenem que no hi ha cap país que sigui tan solidari, que

les regions siguin tan solidàries que acabin sortint perjudicades

per aquesta solidaritat. Jo no en conec cap. Vull dir, nosaltres,

evidentment que Balears ha de ser solidària, només faltaria, i si

qualque any, en el futur, Déu no ho vulgui, nosaltres som les

perjudicades també voldrem que els altres siguin solidaris amb

nosaltres, però el que no pot passar és el que passa fins ara, que

és veure regions, no en citaré cap, però les podria citar,

cregui’m que és així, amb la mateixa població que nosaltres i

nosaltres 4.000 milions de pressupost i aquestes regions,

desgraciadament més pobres que nosaltres o amb menys

recursos per aportar, amb un pressupost anual, any rere any, de

5.000 milions d’euros. Aquests 1.000 milions d’euros de

diferència és que a nosaltres, escolti!, ja està bé ser solidaris,

però no per a segons què.

Per tant, jo entenc que el principi d’ordinalitat és clau en

aquesta... equitat i solidaritat també, no vull fer de menys els

altres dos, però ordinalitat crec que és el gran cavall de batalla

del futur model de finançament autonòmic per part no només

de Balears sinó d’aquelles comunitats que són aportadores

positives en el règim de finançament, com per exemple
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València i Catalunya evidentment. Per tant, jo no li acceptaria,

em sap greu, però mantendria la redacció original. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Per tant, abans de passar a votar, el

text queda igual...

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

No, no, no acceptaria el text...la...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Per tant...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

No sé si algú ha demanat votació separada.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Sí, sí, podem votar separadament, sense cap problema.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, passam a votació separada de la Proposició no de llei

RGE núm. 11779/16. 

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. President, estam votant el punt 1?

EL SR. PRESIDENT:

El punt 1.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovada per 9 vots a favor i 2 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar el punt número 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Queda aprovat amb 10 vots a favor i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Secretària. 

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei

RGE núm. 11779/16, relativa a esmenes als pressuposts

generals de l’Estat.

2) Proposició no de llei RGE núm. 12557/16, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció

d’imposts a les rendes baixes.

A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 12557/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a reducció d’imposts a les rendes baixes. Per defensar-la té la

paraula l’Hble. Sr. Antoni Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

A l’anterior legislatura, tots recordarem que el Partit Popular va

haver de pujar imposts, és cert, i ho vam fer, segurament, en

contra del nostre propi ADN, en contra dels nostres principis,

però era evident que la situació en què es trobaven les arques

públiques era tremendament complicada, amb unes tensions de

tresoreria complicadíssimes i, per tant, va ser necessari i va ser

imprescindible haver de pujar els imposts.

També és cert, i ho recordaran vostès, que en els

pressuposts de 2015 vam començar a baixar imposts, quan va

ser possible vam començar a baixar imposts. I també és cert

que en el 2016 van tombar, l’actual govern, tota aquella

baixada d’imposts que havíem previst per al 2015 els va tombar

el nou govern. 

I què ha passat? Idò la situació actual és que el nou govern

sobre aquella pujada que va fer el Partit Popular dins l’anterior

legislatura hi va fer una nova pujada i va incrementar, tots ho

coneixem, el tram autonòmic de l’IRPF, l’impost de patrimoni,

l’impost de transmissions patrimonials, l’impost de successions

i donacions, va crear una nova figura impositiva com és el cas

de l’ecotaxa o l’impost turístic, va augmentar un 20% totes les

taxes, etc., sobre la pujada que ja havia fet el Partit Popular. 

I els grans oblidats de tota aquesta qüestió varen ser les

classes baixes, els ciutadans amb menys renda, que el Partit

Popular els va haver de pujar els imposts i que el govern de la

gent, el govern que es diu de la gent, tampoc no els ha baixat

els imposts, perquè, curiosament, vam ser criticats l’anterior

legislatura perquè incrementàvem la pressió impositiva sobre

les classes mitjanes i baixes, la qual cosa podríem dir que és

cert, però és que aquest Govern no ha fet res per reduir la

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201612557


HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 30 / 11 d'octubre de 2016 739

 

imposició damunt les classes mitges i baixes, res ni mica! Ben

al contrari, molts d’ells avui paguen més imposts que fa només

dos anys.

Per tant, ja que els partits d’esquerres són tan propensos a

demanar la progressivitat dels imposts, nosaltres demanam que

efectivament, millorin i augmentin aquesta progressivitat, però

no augmentant la pressió fiscal sobre les classes altes, sinó

disminuint la pressió fiscal sobre les classes baixes. Perquè les

classes baixes i mitjanes van ser precisament les que més van

haver de patir les conseqüències de la crisi econòmica que,

gràcies a Déu, poc a poc n’anam sortint. I ara és de justícia que

aquelles classes mitjanes i baixes que van sofrir els estralls de

la crisi econòmica, avui el Govern els doni un alAlicient, una

petita alegria, reduint en la mesura del possible, aquesta pressió

fiscal que sofreixen.

És per açò que avui presentam una proposició no de llei

amb dos punts, un primer punt que seria que el Parlament de les

Illes Balears insti el Govern de les Illes Balears a plantejar de

cara als pressuposts de la CAIB de 2017, i que ve molt bé

aquesta proposició no de llei ara que s’elaboren encara, o es

determinen els darrers aspectes dels pressuposts, doncs que hi

hagi una modificació fiscal que millori la progressivitat dels

tributs, reduint els imposts a les famílies amb menys renda. Jo

crec que els partits d’esquerres, aquesta proposta, em sembla,

que l’haurien de veure bé, perquè precisament aquests partits

d’esquerres, aquest govern de la gent, el que hauria de fer

precisament és posar o millorar les condicions de vida,

precisament, de les classes més desfavorides de la nostra

societat. I aquesta proposició no de llei, aquest primer punt va

precisament dirigit a aquesta qüestió.

I el segon punt, el Parlament de les Illes Balears insta el

Govern de les Illes Balears a proposar de cara als pressuposts

de la CAIB 2017, mesures concretes en forma de beneficis

fiscals, bonificacions, exempcions, etc., per als casos de

famílies nombroses i famílies amb discapacitats. Perquè també

ho hem de recordar, els qui més han sofert la crisi econòmica

que hem tingut, han estat precisament famílies nombroses, han

estat precisament famílies amb discapacitats, famílies amb pocs

recursos que s’han hagut de multiplicar per poder vestir i donar

menjar als seus fills. I per tant, també creiem que és just aplicar

determinades mesures a unes exempcions, algunes

bonificacions, les que el Govern cregui més convenient, que

s’apliquin a partir de l’any 2017 en els pressuposts i que puguin

minorar, en la mesura del possible doncs la pressió fiscal sobre

aquests colAlectius més vulnerables.

Jo crec que és una proposta que avui fem de cara que es

pugui tenir en compte en els pressuposts del 2017, que van

precisament en aquesta línia, ajudar aquells que més malament

ho van passar durant la crisi econòmica. Donar un suport, en

aquest cas en forma d’exempcions fiscals o d’una tributació

més equilibrada, a aquelles persones que més han sofert

situacions de vulnerabilitat que ha provocat la crisi econòmica.

Esper que els partits d’esquerres, que diuen ser tan sensibles

amb les persones més necessitades i amb aquells que més

malament ho passen, avui siguin també sensibles i aprovin

aquests dos punts.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

a menor, tret del grup a què pertany el president del Govern, el

qual intervendrà en darrer lloc. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Martínez,

per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Sr. Portaveu del Partit Popular. No sé si la definició de classes

mitjanes, classes baixes que tant li agrada al Partit Popular seria

el més adequat, nosaltres pensem que seria més adequat de

persones de classes desposseïdes, per exemple, majors de 50

anys que no tenen feina, universitaris i universitàries que

emigren a Londres per treballar a l’hostaleria, joves en atur

continu i amb treball precari mal pagat, infants empobrits,

dones doblement explotades, immigrants que moren, gent gran

que mantenen els seus fills, filles, néts i nétes, famílies que no

poden pagar el rebut de la llum, aquestes són les classes cap on

han d’anar dirigides les polítiques públiques.

Tenir més ingressos consisteix en reinvertir, parlant

d’ingressos públics, de fiscalitat, consisteix en reinvertir

aquests doblers en despesa social, en educació i en sanitat per

a aquestes classes desposseïdes. És molt fàcil parlar de classes

mitjanes i baixes, però quan no es té ben clar, és crear una

definició que no està molt clar cap on va. 

I aquestes classes, i ara parlem de les classes treballadores,

no sé si ajuda baixant imposts, com és la proposta que fa el

Partit Popular, sinó augmentant els salaris i millorant les

condicions laborals que el Partit Popular, el seu partit, ha mal

fet amb la darrera reforma laboral. Si s’ajuda aquesta gent, les

classes treballadores, protegint els treballadors dels

acomiadaments improcedents, en poques paraules garantint la

seva dignitat.

I com vostè diu, la gent no ha sofert per la crisi, no ha sofert

per açò, Sr. Camps, Sr. Portaveu del Partit Popular, sinó per les

polítiques regressives i ineficients del Partit Popular durant la

darrera legislatura. I també s’ha oblidat dins la proposta dir per

què no augmentar el tram retributiu a les rendes més altes, no

només a les baixes. Està ben clar per a qui governa o per a qui

vol governar el Partit Popular.

Pensam que s’han de fer polítiques de retorn dels doblers

recaptats als ciutadans i ciutadanes en forma de millora de

serveis socials, d’educació i de sanitat. D’on treuran els doblers

que necessitem per tenir aquests serveis? Si disminueixen els

imposts, es disminueixen els ingressos i augmentarà el dèficit.

No té sentit aquesta proposta si no va complementada

d’ingressos alternatius.

I per aquesta raó i moltes més, votarem en contra de la

proposta que ha presentat el Partit Popular.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martínez. 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. Nosaltres també votarem en contra de la

proposta.

Respecte del primer punt, la progressivitat de l’IRPF, aquí

es fa molta demagògia amb aquest tema, vull dir, podríem

posar un tipus més baix i l’any que ve podríem defensar amb

els mateixos arguments una proposició en el mateix sentit, vull

dir quin és el límit? Aquí aquest Govern, a l’any 2015 hi va

haver una rebaixa en els trams més baixos de l’IRPF i el

Govern l’any passat la va mantenir, i nosaltres creiem que tenen

actualment els trams de les rendes més baixes, tenen uns trams

adequats. I per tant, no té sentit plantejar més rebaixes. 

El que sí va fer aquest Govern va ser augmentar la

progressivitat de les rendes de més de 70.000 euros. I el que ha

fet la pujada d’imposts a què es referia el Sr. Camps, en el 99%

afecta les rendes més altes, amb l’excepció de les taxes que es

paguen quan s’empra un servei concret, fins i tot el servei que

empra tothom, que és la renovació de la targeta sanitària,

aquest es va llevar. Evidentment les taxes tenen el seu sentit i

no creiem que les taxes siguin un element tampoc que tenguin

molt d’efecte sobre la renda de les persones.

El que sí va fer aquest Govern va ser recuperar, ho dic

respecte del punt dos, dels beneficis fiscals per al tema de

famílies amb discapacitats, el que sí va fer el Govern va ser

recuperar precisament una bonificació per a les persones, per

a les famílies amb discapacitat. És vera que el PP la va llevar

aquesta bonificació, però va introduir l’increment del mínim

personal i familiar per a persones amb discapacitat o per a

famílies nombroses o per a majors de 65 anys. El Govern per

al pressupost del 2016 va mantenir aquest mínim personal i

familiar que va introduir el Partit Popular i, a més, va recuperar

aquesta bonificació a l’article 6 del Decret legislatiu 1/2014,

aquesta bonificació per a persones amb discapacitat, que existia

abans i que el Partit Popular va llevar quan va ficar aquest

increment del mínim personal.

Per tant, el Govern crec que du una política d’aplicar els

imposts que està en consonància amb el que es va pactar, vull

dir, nosaltres, a diferència del Partit Popular, com ha dit el Sr.

Camps, que ho va fer en contra segurament del seu programa,

ell ha dit -segur, jo no dic segurament, sinó segur-, ara els

partits que estan en el Govern, al contrari, els partits que estan

en el Govern estan aplicant les mesures fiscals que varen

preveure en els acords de governabilitat.

I per què?, per dedicar a crear nous drets a la ciutadania, per

a aquelles persones precisament que tenen manco, aquelles

persones més desfavorides, aquelles persones que no tenen cap

ingrés: la renda social o, per exemple, les beques de menjador.

I per complir compromisos també, entre d’altres alguns que

havia ja assumit el govern anterior que no sabem ben bé com

els volia complir, com per exemple la carrera professional,

sense un augment dels ingressos.

Aquest govern vol complir amb les persones més

necessitades, vol complir amb el rescat ciutadà, amb la renda

social, augmentar les beques, vol millorar els serveis públics i

vol complir també amb els treballadors públics, amb els

compromisos que té de retorn de paga extra, de carrera

professional, i per tant creim que la política que du no engana

ningú i és la que es va pactar en els acords de governabilitat.

Per tant no donarem suport a la proposta, perquè entenem

que el Govern el que fa és el que vàrem pactar els partits que

havia de fer.

EL SR. PRESIDENT:

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

PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. Sr. Camps,

coincidim amb la major part d’aquesta iniciativa, sobretot quan

es diu que qualsevol augment dels imposts repercuteix sempre

sobre el conjunt de la població, perquè vénen a dir que no, que

els imposts es pujaren per a la classe alta, però allò cert és que

tots pagam més doblers de taxes, que Balears és de les

comunitats on més car és morir-se, i que som l’autonomia que

paga més imposts. 

Segons aquesta informació d’Última Hora publicada el

passat mes de gener cada ciutadà de Balears enguany paga una

mitja de 5.049 euros en imposts. Si agafam, segons l’Institut

Nacional d’Estadística, el sou mitjà de Balears, que és de 1.700

euros, cada ciutadà destina tres mesos del seu sou a pagar

imposts. Tenim un dels trams autonòmics d’IRPF més alts de

l’Estat, no només a les classes altes, que l’apujaren, també en

el tram que guanya de 15 a 25.000 euros l’any. 

Avui els ho demana el Partit Popular amb aquesta iniciativa,

però ja el portaveu del meu partit ho va fer en el debat

d’esmenes a la totalitat dels pressuposts de l’any passat. Per

què no baixen el tram autonòmic a les classes baixes o mitges?

Ara que preparen els comptes per al 2017 i que suposadament

l’economia millora, siguin valents i aprovin aquesta proposició

no de llei, redueixin la pressió fiscal de les rendes més baixes.

El que no es pot plantejar és fer més imposts, perquè hi ha

d’haver polítiques socials i s’ha de pagar compromisos, però

també hi ha d’haver polítiques econòmiques que facin que se

superin les crisis i que entrin doblers al Govern, perquè no

s’enganin, saben que tots els imports repercuteixen en els

usuaris per molt verds que siguin. I també els diré que això de

voler posar imposts verds no és una pràctica únicament

d’esquerres; els record que les empreses d’envasos ja

s’enfrontaren a l’expresident José Ramón Bauzá pel mateix

motiu.

Només faré un incís. L’impost a les estades turístiques sí

que és gradual segons el lloc on es fa la pernoctació, no es

discrimina pel nivell de renda, però una família de pocs
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recursos tampoc no anirà a un hotel de cinc estrelles. Per tant

nosaltres sí que donarem suport a aquesta iniciativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. 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. He de reconèixer que en moltes

ocasions qued totalment sorpresa amb algunes iniciatives del

Partit Popular. A primera vista la PNL que avui ens porten és

polida, és solidària; ara bé, cal tenir una miqueta de memòria,

i és que la legislatura de Rajoy s’ha saldat amb més de 15.000

milions en IRPF i 24.000 en IVA; en nombres, més de 23.000

milions d’apujades d’impostos i més de 5.000 milions de

davallades; total, més de 17.000, un càlcul total. Les rendes de

les famílies han patit un retrocés d’un 5,5% des de 2011; és el

ciutadà senzill, que no pot fer enginyeria fiscal, qui apuntala

l’economia. 

Diu el Sr. Camps que és de justícia reduir la pressió fiscal

per a les rendes baixes, i no li diré que no, però el que realment

necessitam és millorar les condicions de feina, tombar una

reforma laboral que ha precaritzat el món laboral, que els

nostre treballadors cobrin un salari digne. Fóra bo que aquestes

propostes les fessin també a Madrid; fóra bo que aquesta

preocupació per les rendes baixes l’haguessin tinguda sempre,

i més quan la gent més patia, en comptes d’estrènyer com ho

van fer. Avui mateix el ministre d’Economia en funcions, Luis

de Guindos, ha anunciat als seus colAlegues europeus que a

Espanya es recaptaran 6.000 milions d’euros més per ajustar el

dèficit; però com ho faran?, molt fàcil, apujant els impostos.

Açò ho ha dit ell. Sí, ho ha dit.

(Se sent de fons el Sr. Camps i Casasnovas de manera

inintelAligible)

Per açò és sorprenent aquesta preocupació per les rendes

baixes, quan durant la passada legislatura, del 2011 al 2015, el

canvi va ser dràstic; o que durant l’any 2013 el govern del PP

va eliminar sis de les onze deduccions existents en aquells

moments. 

MÉS per Menorca votarà en contra. 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. Ho he dit avui matí i ho torn dir ara

també. Aquest constant referir-se al passat, al que ha fet l’altre,

etc., jo els vull recordar només de passada que una de les frases

més glorioses que va dir la presidenta del Govern en el seu

discurs d’investidura és que no miraria al passat; ho va dir fa...,

bé, juliol de l’any passat. Idò no només ella no s’atura de mirar

al passat sinó que tots els grups que donen suport a aquest

govern fan exactament el mateix. Els que hem arribat aquí per

primer pic o som nous, etc., ens agradaria bastant que aquest

recurs..., no em vull fer ilAlusions, ja sé que aquest recurs no

serà un recurs d’un dia per l’altre, però que com a mínim

anéssim veient una certa progressivitat en això, però a la baixa,

que a poc a poc anés desapareixent d’aquests debats.

Bé, dit això, tant l’exposició del Sr. Camps com una cosa

que jo trobava a faltar a la proposició no de llei, que era un poc

tota aquesta..., les dades, una certa quantificació de tot això,

però la m’ha donada ara també la Sra. Sureda amb la seva

intervenció, amb més precisions. Nosaltres és evident que hem

defensat sempre que les classes mitges, i especialment allà on

hi ha tots aquests sectors més productius, els emprenedors, els

autònoms, etc., s’havien de fer polítiques que afavorissin la

seva productivitat, i per tant que també des del punt de vista de

la fiscalitat estiguessin com menys gravats millor. Per tant... i

ja també famílies, etc. Per tant estam evidentment a favor que

disminueixi aquesta pressió fiscal, i també, en el segon punt, a

favor d’aquestes mesures per via de bonificació de les famílies

nombroses o amb discapacitat, és a dir, aquells casos que són

més extrems en aquest mateix terreny i que reclamen una

atenció per part d’aquest govern.

Són mesures socials. Jo no sé si som d’esquerres, si som de

dretes, però són mesures socials, i a vegades, quan ens fixam

molt en els que estan més fora, per dir-ho així, de la normalitat,

més als extrems del benestar, o sigui més faltats de tot, està

molt que ens hi fixem i està molt bé que feim les polítiques que

feim, però no hem d’oblidar aquells que són a dins, aquells que

són a dins i que també realment tenen dificultats, i que a pesar

que la seva situació és molt millor en termes comparatius que

la d’aquests altres també mereix que des del Govern se li presti

atenció.

En resum, nosaltres també votarem a favor d’aquesta

proposició no de llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

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

deu minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Sr. Pericay, és que és un temptació parlar del passat, perquè

com ha començat la intervenció el Sr. Camps?, dient “és que

vam haver d’apujar els imposts, encara que apujar els imposts

va en contra del nostre ADN”; tal vegada ens podrà explicar a

la segona intervenció perquè el Sr. Bauzá, quan era batle de

Marratxí de l’any 2007 al 2011, va apujar un 148% l’IBI o un

200% les plusvàlues. O com el Sr. Delgado a la mateixa

legislatura, 2007-2011, va apujar un 80% l’IBI i un 150% les

plusvàlues. “Està en el nostre ADN”. És que només baixen

quan hi ha any electoral i un parell de mesos abans. Això és

estadística, Sr. Camps.

El seu argumentari, repetit insistentment dia sí i dia també,

els ho fa dir, per exemple, altres argumentaris del Partit



742 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 30 / 11 d'octubre de 2016 

 

Popular: el pacte de progrés ha augmentat les rendes...

fiscalment, la pressió fiscal, a les classes mitjanes. Ja li he dit

un parell de vegades en el Plenari, li repetesc aquí, les classes

mitjanes, escolti, segons la declaració que varen fer els

diputats, -tal vegada algú va mentir perquè el Sr. Bauzá també

havia mentit i s’havia equivocat en teoria, jo no sé si algú ha

mentit o no-, però segons la declaració que vàrem fer tots i que

és pública, no hem pujat els imposts a cap diputat. Sí, a alguna,

però en posterioritat per a mi.

(Algunes rialles i remor de veus)

Bé, a cap diputat li han pujat els imposts, què vol dir això?

Que vostè diu indirectament que els diputats són classe baixa,

és clar, si hem pujat a les classes mitjanes els diputats no ens

hem pujat els imposts, per tant, som classe baixa. M’agradaria

veure’l defensar això a segons quins àmbits, m’agradaria veure-

ho. Algú pot interpretar, el que vol és que com es considera

classe baixa vol baixar-se els imposts. Clar, sé que és absurd,

però és que és el seu argument, és el seu argument. Vostè diu

que hem crucificat les classes mitjanes quan als diputats no els

hem pujat els imposts, per tant, devem ser classe baixa, devem

ser classe baixa.

Això és exactament, aquesta proposició és exactament el

que hi havia en els acords pel canvi i exactament el que vàrem

fer l’any passat, on vostè va dir que era un desastre, el que

havíem fet era un desastre, això ho vàrem fer l’any passat.

Nosaltres l’any passat vàrem recuperar deduccions que vostès

havien llevat, vostès l’any 2013, quan ja feia dos anys que

governaven, varen llevar 6 de les 11 deduccions existents en

aquells moments; nosaltres vàrem recuperar una deducció del

15%, fins a 300 euros, de lloguer d’habitatges per part de joves

que tenguin discapacitat o de famílies nombroses; nosaltres

vàrem recuperar una deducció de l’IRPF entre 80 i 150 euros

per a famílies nombroses i famílies amb persones amb

discapacitat. No ens ha d’ensenyar com es fa, ja ho hem fet, ja

ho hem fet, nosaltres vàrem incrementar la progressivitat,

perquè a les rendes altres, entre les quals no hi havia cap

diputat, li repetesc, ja els vàrem pujar l’IRPF. Això és

exactament el que vàrem fer i que vostè va criticar.

Per això em sorprèn, la meva capacitat de sorpresa, ja li

vaig dir un dia, és com l’univers, està en constant expansió

quan vostè parla, però és això, em sorprèn que faci aquest tipus

de... evidentment és una PNL política que vostè no està ni

d’acord amb aquest anunciat. Si vostès governassin no ho

farien, no ho farien perquè no ho han fet mai, vostès pujarien

els imposts que és el que saben fer, és el que saben fer, i

després posarien en marxa tota la seva campanya mediàtica

amb argumentaris dia sí i dia també, tertúlies a la televisió,

ràdio, mitjans dient que nosaltres hem hagut de pujar els

imposts, però nosaltres justament és que volem baixar els

imposts. Vostès no ho han fet mai estadísticament, digui’m

quan han baixat un impost que no sigui a mitjan any abans

d’eleccions. Si em diu.. a mitjan any abans d’eleccions en

baixen prou.

Les taxes, les taxes, la pressió fiscal de taxes en aquesta

comunitat enguany ha baixat, ha baixat, vostè que diu que hem

pujat un 20%. Nosaltres vàrem recuperar les taxes de l’any 14,

perquè vostès l’any 2015, anys d’eleccions, les havien

baixades, i nosaltres les vàrem recuperar i, a més, vàrem

eliminar la taxa de la targeta sanitària. En global, la pressió

fiscal de taxes va baixar, això són dades, és estadística pura i

dura, dos més dos. Ara, que vostè no ho vol veure? O no sap

fer els números, no ho sé, ja li he dit tantes vegades que tal

vegada és que s’equivoca sumant, també podria ser, però

m’estranya, m’estranya. Vull pensar que políticament el seu

argumentari, els seus caps li impedeixen dir segons que i és que

les taxes, la pressió fiscal ha baixat, malgrat que evidentment

n’hem pujades, però també n’hem eliminades. I en global, la

pressió fiscal pel que fa a taxes a baixat, ha baixat.

Que aquí es paguen més imposts que a cap altra banda? Són

els imposts que vostès varen deixar, són els imposts que vostès

varen deixar. I si tenguéssim un sistema de finançament com

toca es podria començar a parlar, a mirar. Per això,

evidentment, a cada PNL, o almanco a les que jo redact, aprofit

per ficar que reclamam un finançament just, només faltaria,

sempre, perquè després tal vegada es podria fer una altra

política fiscal diferent, però mentre no el tenguem estam

obligats a establir recursos.

És cert que l’impost turístic no és progressiu, però ho és

indirectament, perquè l’hotel de cinc estrelles paga més que una

pensió, és una progressivitat indirecta, diguem-ho així, no sé ni

si el terme existeix, però evidentment un de classe baixa, com

un diputat, no solem anar als hotels de cinc estrelles, jo no hi

vaig almanco, no sé si vostè hi va, jo no hi vaig, però un que té

menys possibilitats econòmiques no anirà al de cinc estrelles i

en canvi anirà al d’un o de tres. Això passa, indirectament hi ha

una certa progressivitat. Ara, si ve algú milionari i vol anar a un

de cinc estrelles haurà de pagar 2 euros per dia, 2 euros per dia.

En fi, si...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

No, no, no és proporcional, tal vegada s’hauria de pujar, és

que tal vegada té raó Podem i s’hauria d’acabar pujant perquè,

evidentment, no ha afectat la demanda, no ha afectat la

demanda, això és més que evident, perquè no hi havia hagut

tants de turistes mai, per tant, això sí que són sota, cavall i rei.

No hi havia hagut tants de turistes mai, per tant, a la demanda

vull pensar que no defensarà que ha afectat.

Per tant, nosaltres votarem en contra d’aquesta proposició

no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

grup proposant per un temps de cinc minuts. Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, senyors, primer de tot,

agrair el posicionament en positiu a aquesta proposta per part

d’El Pi i de Ciutadans.

Després, en certa manera, idò, mostrar la meva decepció

davant la postura dels partits que es diuen d’esquerres i que
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avui votaran en contra, precisament, d’aquelles famílies amb

les rendes més baixes, votaran en contra de les famílies

nombroses i votaran en contra de les famílies amb

discapacitats, que és el que posa exactament els dos punts de la

proposició no de llei.

En qualsevol cas, és a dir, el que està molt clar és que, i no

ho diem nosaltres, ho diuen les estadístiques, és que Balears és

la comunitat on es paguen més imposts. Si Balears és la

comunitat on es paguen més imposts, no hi ha un marge per

poder reduir? No hi ha algunes fissures per on puguem gratar

alguna cosa i poder reduir aquesta pressió fiscal que és la més

alta de l’Estat?

Mirin, enguany Balears recaptarà entre 260 i 300 milions

d’euros més, més, del pressupostat gràcies, precisament, a

l’activitat econòmica, tendrà molts més doblers dels que havien

previst i dels que van tenir l’any passat. No és un bon marge de

confiança per reduir, ja que tenim aquesta activitat econòmica

que ens dóna recursos, de reduir la pressió fiscal de sobre els

ciutadans?

La Sra. Patrícia Font deia: la proposta del PP és molt

polida, però hi votarem en contra, però hi votarem en contra.

Bé, si és polida... perquè és clar, és molt polida, però Rajoy fa

açò, és molt polida, però la reforma laboral fa açò altra. Bé, si

la proposta és polida, la voti a favor, la voti a favor. Si la

proposta va en sentit positiu, en sentit positiu de donar una

certa alegria, un cert alleujament econòmic a determinats

colAlectius més vulnerables. Jo estic disposat a pactar amb el Sr.

David Martínez tots aquells colAlectius que ell ha anomenat,

que són els que per a ell són els que tenen més dificultats, i els

posam, si m’ha de votar a favor, els posam avui sobre la

proposta. Jo estic disposat a arribar fins allà on Podemos vulgui

arribar en aquesta qüestió, escolta, si hem d’afegir famílies

nombroses, famílies amb discapacitat, dones embarassades,

dones que... gent que no pot pagar la llum, és a dir, els

colAlectius que vulgui els podem afegir aquí i que el Govern,

idò, concreti mesures de beneficis fiscals i bonificacions i

exempcions per aquests colAlectius. Estic disposat a poder

negociar amb Podemos fins on faci falta perquè aquesta

proposta almenys es pugui aprovar.

Parlaven també, una qüestió important, d’aquests 6 milions

que sembla ser, deia la Sra. Font, que augmentaran els imposts

d’Espanya a 6 milions per poder reduir el dèficit... no, no, són

6 milions, 6.000 milions...

(Se sent una veu de fons inintelAligible) 

... idò, recaptaran 6.000 milions de l’impost de societats, però

no és que pugi l’impost de societats sinó que el que faran és

avançar la recaptació de l’impost de societats per tenir, abans

que acabi l’any, 6.000 milions, i açò es farà bàsicament a grans

empreses que en aquest moment, i afortunadament, per què no

dir-ho?, tenen una gran liquiditat i per tant ho poden fer, i si ho

poden fer els podem recaptar per avançat aquests 6.000

milions, perquè l’Estat acabi en unes condicions de dèficit

adequades de cara a Europa.

Mirin, deia el Sr. Alcover que no hem apujat la fiscalitat les

classes mitges i baixes, i ha dit que tots els diputats, llevat

d’una persona, som classe mitja, en aquest parlament. Idò jo,

que som de classe mitja, jo que som de classe mitja, avui he

pagat 1 euro, 1 euro, de impuesto turístico; jo avui he pagat 1

euro que fa un any no pagava. Per tant aquesta pressió fiscal...

1 euro, 1 euro avui, 1 euro la setmana que ve, i no sé a l’any

què resultarà. Però en qualsevol cas a mi... a mi particularment

se m’ha apujat 1 euro, per tant a mi se m’ha apujat la pressió

fiscal...

(Remor de veus)

...vulgui o no vulgui a tots els ciutadans de Balears, siguin de

classe mitja, siguin de classe baixa, vagin a un hostal o vagin a

un hotel de cinc estrelles, ens ha apujat la pressió fiscal. Tots

avui pagam molt més del que pagàvem fa un any, i aquesta és

una realitat inqüestionable, una realitat inqüestionable.

I clar, vostès diuen “no, no, és que nosaltres demanam un

finançament just”, però, clar, mentre no arribi aquest

finançament just el que farem és cruixir a impostos els

ciutadans. No, no, no, és a dir, com que no tenim aquest

finançament just, que també el demanam nosaltres i que de fet

al punt anterior l’hem demanat, mentre açò no es produeixi, a

massacrar a impostos els pobres ciutadans, que paguin imposts

a rompre. Açò no és la qüestió, açò no és la qüestió. En aquests

moments jo crec, primera, perquè tenim recaptació suficient,

perquè tenim activitat econòmica suficient, crec que és el

moment de retornar a aquells que van sofrir els embats de la

crisi, aquestes famílies de rendes baixes, sobretot, retornar un

poc aquell esforç que van fer en el seu moment. I com retornam

aquell esforç que van fer en el seu moment?, reduint la seva

pressió fiscal. 

Avui, per tant, si es compleix el que cada portaveu ha dit,

avui no s’aprovaran aquests dos punts. Avui el Parlament dirà

que no a reduir la pressió fiscal...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, ha d’anar acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...a les rendes més baixes. Em sembla, em sembla -sí, vaig

acabant, Sr. President- em sembla realment lamentable que

avui, sobretot els partits d’esquerra, avui facin aquest flac favor

a la societat balear, facin un flac favor a les famílies amb menys

renda, i facin un flac favor a aquells colAlectius més

vulnerables.

I, repetesc, estic disposat a pactar amb Podemos aquesta

millora del punt número 2. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Bé, hi ha una proposta del portaveu del

Partit Popular d’obrir una negociació si es considera que és pot

arribar a algun tipus d’acord.

(Remor de veus)
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D’acord. No és factible, pel que s’expressa per part del

portaveu del Grup Parlamentari Podemos.

Per tant passam a votació de la Proposició no de llei núm.

12557/16.

Vots a favor? 

(Rialles i remor de veus)

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. VICEPRESIDENTA:

Queda rebutjada per 4 vots a favor i 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

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