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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió d’avui i en primer lloc els demanaria
si es produeixen substitucions.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Carlos Saura substitueix Salvador Aguilera.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Olga Ballester substitueix Xavier Pericay.

I. Proposició no de llei RGE núm. 12577/16, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a devolució de les
bestretes pendents als consells insulars.

EL SR. PRESIDENT:

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en el
debat de la Proposició no de llei RGE núm. 12577/16, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la devolució de les bestretes
pendents dels consells insulars.

Per a la seva defensa té la paraula l’Hble. Sr. Camps per un
temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Duim a debat d’aquesta
comissió una proposta que crec que no és desconeguda. En
aquests moments el Govern té un deute pendent amb els
consells insulars en el que són les bestretes i aquells pagaments
a compte que es feien d’una futura llei de finançament dels
consells insulars, s’anaven fent unes bestretes, i en aquests
moments es deu als consells insulars ni més ni menys que 144
milions d’euros. 

Les bestretes van ser unes partides extrapressupostàries que
es van anar posant als pressupostos de 2008, 2009, 2010, 2012
i 2013. M’he saltat 2011 perquè lògicament el 2011 no hi va
haver pressupostos, o sigui, el govern anterior va ser incapaç en
aquell moment de fer uns pressupostos i per tant els consells
insulars es van perdre les bestretes d’aquell any, i seran
irrecuperables per culpa d’un “malmenament” del govern
d’aquell moment. La Llei 3/2014, de 17 de juny, precisament
la Llei de finançament definitiu dels consells insulars, diu a la
disposició addicional segona que en la mesura de les
possibilitats econòmiques que tengui la CAIB, la comunitat
autònoma, s’han d’anar imputant a les successives lleis de
pressupostos aquestes bestretes que encara romanen pendents
als consells insulars.

Quan tindrem disponibilitats econòmiques suficients per
poder posar alguna partida, per petita que sigui, en els
pressupostos perquè es puguin anar tornant aquestes bestretes?
L’any 2013, que va ser l’any que menys disponibilitat
econòmica hi va haver, evidentment no es van pagar les
bestretes, però el 2017, que tenim 1.064 milions d’euros més
per poder gastar que els que teníem l’any 2013, no és una
disponibilitat suficient per poder posar una petita partida per
pagar o retornar aquestes bestretes? Quan tindrem aquesta

disponibilitat econòmica suficient? Jo crec que ja l’any passat,
el 2016, ja hi havia d’haver anat una partida per tornar aquestes
bestretes, i el 2017 amb molts més motius, perquè hi ha molta
més disponibilitat econòmica, ja s’han de posar i s’ha d’aprovar
una partida econòmica per començar a retornar aquests doblers
als consells insulars.

Dia 23 de febrer la consellera Cladera va dir, a una pregunta
parlamentària que li vaig fer, que estava elaborant un calendari
de pagaments, 23 de febrer. Les darreres vegades que li he anat
demanant ara ja diu que no hi ha cap tipus de documentació
sobre les bestrets, que el govern del PP -lògicament sempre la
culpa és del govern del PP- no va deixar cap tipus de
documentació, que ells no saben què han de pagar, que ells no
saben res i que ho han trobat res. Però diu que s’estan
elaborant, s’està fent feina per liquidar-ho, per fer les
liquidacions i saber el que hem d’anar pagant als consells
insulars. La realitat, no obstant això, és que en els pressupostos
de 2017 no hi ha ni un euro. Què ha passat des de dia 23 de
febrer, que estaven fent un calendari de pagaments, fins ara?,
què hi ha hagut? Per què els que ara hem de demanar que es
paguin aquestes bestretes som el Partit Popular, quan a
l’anterior legislatura era quan hi havia molta menys
disponibilitat econòmica, eren els partits que en aquell moment
eren a l’oposició i que ara governen? 

És a dir, és una qüestió de justícia tornar a aquell allò que
se li deu. Són 144 milions d’euros que el Govern hauria d’anar
posant en els pressupostos a poc a poc. Nosaltres enguany feim,
com vam fer l’any passat, una esmena als pressupostos per
dedicar 3 milions d’euros. El Sr. Alcover va dir que era una
quantitat mínima, ridícula i tal, i per açò hi votaven en contra;
en fi..., però 3 milions d’euros em sembla que és molt menys
ridícul que fer-ho; és a dir, amb 3 milions d’euros és evident
que no ho pagues tot, és evident que no ho liquides tot, i és
evident que si pagam 3 milions d’euros estarem molts d’anys a
pagar, però val més això que res. 

Idò crec que avui el que nosaltres demanam és que el
Parlament de les Illes Balears insti el Govern de les Illes
Balears que en els pressupostos de la CAIB -hem de pensar que
aquesta proposta fa estona que està feta- ara tenim
l’oportunitat, en el període de tramitació de la Llei de
pressupostos, que es pugui aprovar l’esmena que nosaltres feim
o l’esmena que creguin convenient, i si és molt poc 3 milions
i n’hem de posar 10, idò 10; i si és molt 3 milions i n’hem de
posar 1, 1, però que es vegi la voluntat del Govern per anar
saldant aquells deutes que té amb els consells insulars.

Per tant la proposta que feim és molt senzilla: que als
pressupostos s’inclogui una partida per retornar aquests doblers
que es deuen als consells insulars. Crec que és una proposta
sensata, és una proposta de justícia, és el mateix que
demanaven els partits d’esquerres a l’anterior legislatura, i per
tant el que feim és recuperar aquella iniciativa que tenien els
partits d’esquerres l’anterior legislatura, la posam a dia d’avui,
on hi ha molta més disponibilitat econòmica que la que hi havia
l’anterior legislatura, i que per tant es pugui aprovar una partida
destinada a aquesta qüestió. Nosaltres mantenim l’esmena que
ja hem presentat perquè es dediquin 3 milions d’euros a aquesta
qüestió; ja veurem després en el tràmit parlamentari si es manté
aquesta partida, podem ampliar-la o reduir-la, però en
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qualsevol cas nosaltres mantenim la nostra proposta perquè el
Govern a poc a poc vagi pagant aquesta qüestió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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, segons l’article 80 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears.

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Saura per un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres entenem que sí, que hi ha
un deute i que això s’hauria d’anar pagant. El que passa és que
crec que fent política s’ha d’elegir, i si pagàssim els 144
milions o una quantitat inferior però també important hauríem
de veure com feim els pressuposts d’aquest any, que són, en el
cas del Govern, els pressuposts més socials de la història, i en
el cas dels consells, com el Consell de Mallorca, doncs també,
molt a pesar de la situació que no s’estan pagant les bestretes.

Nosaltres entenem que s’ha de calcular aquesta liquidació
segons la Llei de finances, i que després s’ha de començar a
pagar aquest deute, deute que per exemple a nivell estatal no
defensa el Partit Popular que es pagui a nivell estatal el deute
històric amb les Illes Balears.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sí, té qualque cosa a veure, perquè sempre parlam de
qüestions de reduir dèficit, de minorar el deute, però les
polítiques del Partit Popular són una màquina de produir deute,
precisament, i crec que les polítiques de... Vostè parlava de
moments de manco disponibilitat econòmica. Bé, quan hi ha
manco disponibilitat econòmica tu pots elegir: pots elegir fer
retallades, retallar a educació, retallar a serveis socials, retallar
a la sanitat, o fer més inversió pública als sectors més febles,
perquè l’economia es dinamitzi i canviï la inèrcia d’una situació
econòmica que ha afectat sobretot les majories socials.

Nosaltres entenem la voluntat del Govern i entenem que
aquesta voluntat manifesta que es vol pagar aquest deute,
aquestes bestretes, però que s’ha de calcular i que s’ha de fer
correctament, i ara és un moment de recuperació econòmica,
d’intentar redistribuir  la riquesa i s’ha elegit això en lloc
d’altres coses. Nosaltres, evidentment, des de les Illes també
allà on som, idò, evidentment es demanen aquestes bestretes i
jo esper que de cara a l’any que ve puguem començar a pagar
aquest deute.

Res més, bé sí, una qüestió, entenc que hi ha una esmena als
pressuposts sobre aquesta circumstància. No entenc per què
hem de venir aquí a discutir una qüestió que discutirem també
a la ponència la setmana que ve i després a comissió. Crec que
això és perdre el temps. Quan nosaltres vàrem plantejar
incloure als pressuposts una partida de transició energètica ho
vàrem fer mesos abans de parlar de pressuposts. Això de venir

aquí a parlar d’una esmena en concret que tenen els pressuposts
quan en parlarem la setmana que ve i la propera, idò, em
sembla perdre el temps.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies, president. Primer començam pel darrer que deia
el Sr. Saura, hi ha una qüestió més de forma que entenc que, bé,
la proposta es va registrar el 12 de setembre, en aquell moment
el Govern no havia presentat el pressupost, però clar, la
proposició no de llei el que fa el Parlament és instar el Govern
de les Illes Balears a incloure en els pressuposts de l’exercici
2017 quan el Govern ja ha presentat aquest pressupost i, per
tant... també s’han rebutjat les esmenes a la totalitat, per tant,
l’única manera que el Govern compleixi és que no s’aprovàs
aquest pressupost o hi ha una altra via, que és que s’aprovi
l’esmena, però en aquest cas no és el Govern que vota les
esmenes. Per tant, és un tema que haurem de debatre els grups
parlamentaris i no instar el Govern pel que fa a la inclusió en el
2017.

D’altra banda, també es podria reconèixer aquest pagament
per via extrapressupostària, no té per què estar dins els
pressuposts. 

El que sí volia és deixar clara una cosa, aquí hi ha un deute
que nosaltres entenem que s’ha de reconèixer i s’ha de liquidar
i s’ha de fer de forma pactada, entenem, amb els presidents dels
respectius consells insulars, presidents i presidentes. Nosaltres
tampoc no acceptam que es qüestioni el compromís del govern
actual amb els consells insulars, sobretot tenint en compte que
ja sabem que per una llei que es va aprovar la legislatura
passada, de finançament dels consells insulars, però no només
per aquesta llei sinó perquè la política pressupostària
impositiva que ha duit a terme el Govern ha permès que aquests
dos darrers anys s’hagin augmentat els pressuposts dels
consells, l’aportació, entre un 9, 10, 11% cada un dels anys.
Vull dir, un increment d’una mitjana d’un 20% en dos anys
això no crec que hi hagi cap administració que hagi rebut
aquest increment. 

Això, evidentment, hi ha una llei de finançament dels
consells insulars que va fer el Partit Popular, però sobretot això
és el continent, però el contingut, els euros, vénen del
pressupost de la comunitat autònoma i de la política impositiva
que ha duit a terme aquest govern. Per tant, nosaltres no
donarem suport a la proposta amb aquest redactat, nosaltres
entenem que és un tema que el Govern ha de treballar, que ha
de pactar amb els consells insulars i que s’ha de liquidar dins
els propers anys.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Font, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Compartim la preocupació del Grup
Popular davant el deute del Govern amb els consells amb
matisos. Abans, però, vull recordar que es varen aprovar per
unanimitat dues propostes en el debat de política general, una
del PP, la número 46, i l’altra d’El Pi, l’11, sobre el pagament
de les bestretes. 

Ara bé, farem una mica d’història, 2 d’abril de 2013, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a abonar dins aquesta legislatura tot el deute que el
Govern de les Illes Balears té pendent amb els diferents
consells insulars. Aquest és un acord unànime i al qual no es va
donar compliment atesa la proposta que ens du avui el Grup
Popular. 

El deute acumulat amb els consells insulars ascendeix a 144
milions d’euros, el 2012 i el 2015 hi hagué dos acords del
Consell de Govern, però en tota la legislatura no hi va haver
cap dotació pressupostària i només un pagament de 2 milions,
d’un total de 108,5 milions d’euros a pagar entre 2011 i 2015.

Cal recordar que la Sindicatura de Comptes ha posat cada
any una incidència a la comunitat sobre aquest tema. El Govern
ens ha informat que a finals d’any disposarà de la liquidació de
les bestretes, d’acord amb la nova llei de finançament de 2014.
El camí a seguir hauria de ser, una vegada coneguda la xifra
corregida de les bestretes, procedir a pactar un calendari amb
els consells insulars i posteriorment que es pressupostin.
Aquest serà el procediment que s’haurà de seguir atesa la
situació financera actual i l’escassa voluntat de millorar el
sistema de finançament. Hem de recordar la voluntat de
complir amb la Llei de finançament dels consells ja que aquest
govern és el primer que va incorporar als pressuposts de 2016
aquesta normativa. 

Per acabar, s’ha de tenir en compte que la disposició
addicional segona de la Llei de finançament dels consells
insulars permet reconèixer la imputació de les seves bestretes
als pressuposts de manera regressiva, tal com pretén actuar el
Govern.

A mi m’agradaria que poguéssim trobar un altre redactat
que ens permetés votar favorablement a aquesta proposició.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Olga Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Bueno, yo creo que si hay una deuda
pues se tiene que pagar, además no olvidemos que los consells
también tienen muchas competencias de servicios sociales y se
necesita. Quiero comentar que si la Sra. Cladera estaba
elaborando un calendario de pagos para liquidar estos
anticipos, pues, realmente nos gustaría saber por qué no lo
aplica, si lo estaba elaborando, ya quedan un par de años

solamente para la legislatura a lo mejor lo pone en marcha en
el cuarto año. Nos gustaría que no fuera como el Plan de
Infraestructuras Educativas o como el Plan de Salud, como
todos los planes que están diciendo que van a hacer, pero al
final no llega ninguno.

Además, también considero que si era un... si son unas
bestretes que ahora ustedes, que están en el Gobierno, el PSIB
y MÉS, estaban reclamando tampoco se entiende por qué ahora
que incluso tenemos un mayor presupuesto al menos no dan
una parte de lo que se debe. No se entiende que partidos que
estaban reclamando con tanto ahínco que se pagara esta deuda
ahora no lo hagan, y más partidos soberanistas que le están
reclamando lo mismo al Estado, que me parece muy bien, pero
que haga lo mismo el Govern con los consells porque a fin de
cuentas viene a ser lo mismo y no se entiende esta actitud. Por
lo tanto, sí que apoyaremos esta proposición.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Alcover, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Si un escolta el Sr. Camps sembla
com si la legislatura passada no hagués estat diputat. A mi i a
tots els ciutadans de Balears ens hagués agradat que la mateixa
argumentació i passió a defensar aquest deute, que és real, no
ho neg, l’hagués posat a defensar els fons estatutaris que el Sr.
Rajoy ens ha furtat durant anys, i són cents de milions d’euros,
i estan en una llei orgànica, Sr. Camps, una llei orgànica que el
mateix Rajoy va votar a favor, que és el nostre Estatut
d’Autonomia. 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

No, ah!, no, no, el fet que no posi quantitat, que aquí
tampoc no en posa, no vol dir que no es degui. Però com que
és cert que hi ha un deute jo li anava a proposar una transacció
a veure si hi ha voluntat d’arribar a un acord, que crec que resol
el problema i tothom s’hi podria sentir còmode. 

La llegiré, per si un cas: “el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a calcular la liquidació de
les bestretes, d’acord amb la Llei de finançament dels consells
insulars i a iniciar la liquidació de les quantitats resultants en
l’exercici pressupostari en què s’acordi aquesta liquidació”. 
“Iniciar la liquidació de l’exercici pressupostari que hi hagi
aquesta liquidació”. Vull dir, si és de l’any 2017 que es
comenci per l’any 2017, si és de l’any 2018 que es comenci per
l’any 2018, però com que fins i tot la mateixa PNL del Partit
Popular diu que, i ho diu la llei, es pot pagar en un parell
d’anys, idò, que s’iniciï quan hi hagi la liquidació. 

Evidentment, parlar de pagar quan no se sap com es liquida
fins i tot és possible (...) que hi hagi qualque consell insular que
sigui liquidació negativa és un poc arriscat posar una quantitat
al pressupost. Evidentment s’haurà de treure, s’haurà de treure
qualque quantitat per iniciar el pagament i s’haurà de fer el
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pagament en el pressupost en què es faci aquesta liquidació
que, com que és previsible, molt previsible, es faci dins l’any
17. Indirectament compliríem amb l’objecte de la PNL, si hi
hagués bona voluntat es podria acceptar aquesta transacció
perquè entenc que el resultat seria similar. Aquí no parla de
quantitats que s’han de pressupostar, reduït a l’absurd podria
ser un euro, però és clar, seria reduït a l’absurd, entenem que
no parlam d’això, sinó que quan se sàpiga exactament quines
quantitats s’han de liquidar, idò... començar a fer un pla de
pagament, un calendari, començar a pressupostar, es treguin
d’on es treguin, evidentment si és dins l’any 2017, per poca
quantitat que sigui sempre la primera anualitat, s’haurà de
treure d’altres partides, això és evident, però l’any 2018 sí que
ja hauria de preveure una quantitat al pressupost inicial per anar
continuant amb aquest pla de pagament d’aquest calendari que,
evidentment, entenc que també s’hauria d’intentar, almanco,
consensuar amb els consells insulars.

I aquesta és la proposta que faig, que esper que pugui tenir
èxit.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula per contradiccions el grup proposant per un
temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. És clar, el Sr. Alcover es
treu un as de la manga, que no em sembla malament, però que
no queda complet i li ara li diré.

Diu que hauríem d’esperar que es calculi la liquidació de les
bestretes, em sembla lògic, no?, primer hem de saber què hem
de pagar, però és que duim un any i mig de legislatura calculant
la liquidació de bestretes, escolti, què necessitam per calcular
aquestes bestretes?, un any més?, i si aquest càlcul s’arriba a
concloure l’any que ve i l’any que ve ja diu que haurien de
pagar, no seria lògic tenir ja una partida pressupostària al
pressupost 2017 per preveure aquest resultat de la liquidació de
les bestretes?, perquè per exemple a la nostra esmena són 3
milions d’euros, no crec que amb 3 milions d’euros... no crec
que la liquidació que surti del càlcul que està fent la conselleria
sigui inferior a 3 milions d’euros. Segurament el càlcul global,
si no són 144 milions, seran 130 o seran 150, jo no ho sé, el
que sigui.

Per tant, que dins els pressuposts de 2017 hi hagi una
partida de 3 milions d’euros... ja que hi ha voluntat per part
dels partits que donen suport al Govern que aquest càlcul de la
liquidació es pugui fer el més prest possible i que dins el 2017
es pugui ja pagar aquesta liquidació, jo crec que al que ens
hauríem de comprometre avui aquí és a, molt bé, accept
l’esmena que fa el Sr. Alcover, però, coma, i aprovarem una
esmena siguin 3 milions, siguin 5, siguin 10, la quantitat la
podem pactar, s’aprovarà una esmena als pressupostos per
incloure una partida per poder anar pagant aquestes bestretes,
perquè si no, perdem el temps. Si no... és a dir, feim castells
enlaire.

Per tant, jo acceptaria açò sempre i quan hi hagi el
compromís de tots de, a l’esmena que hem presentat nosaltres
o a la que es pugui presentar entre tots, m’és ben igual, i la
reformam, segurament la baixa no ens agradarà o l’agafam
d’una banda, és igual, però que al menys s’accepti aquesta
esmena perquè, com deia la Sra. Ballester, aquests 3 milions
d’euros que nosaltres proposam, que poden ser més o manco,
es van als consells insulars, no van a dinars i sopars, no,
segurament aniran a política social també -segurament aniran
a política social-, no són uns doblers que es lleven o es resten
a política social, són uns doblers que segurament aniran
destinats també a polítiques socials que duen directament els
consells insulars i que tal vegada podran redundar també a
polítiques socials que faran els ajuntaments amb els convenis
que puguin tenir entre els consells i els ajuntaments.

En fi, ja dic, acceptam l’esmena que fa el Partit Socialista
sempre i quan s’afegeixi el compromís d’incloure una partida
pressupostària als pressupostos 2017, si no... és a dir, és una
esmena que no té... que per a mi no té cap tipus de credibilitat.

Si hi ha el compromís real que dins el 2017 es comencin a
pagar les bestretes, que hi hagi una partida pressupostària i si
no, ... idò, escolti..., no acceptaríem aquesta proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. A la vista de la proposta d’esmena i contraesmena
donam un recés de tres minuts per veure si som capaços
d’aconseguir un text consensuat.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha consens, no hi ha acord entre les propostes que
s’han ofert, per tant, passam a la votació.

(Se sent de fons el Sr. Alcover i Ordinas de manera
inintel·ligible)

Sr. Alcover, té la paraula.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Simplement és per explicar el sentit de no acceptar aquesta
transacció, és que és tan indefinida com la mateixa PNL que
diu l’any 2017, però sense... jo dic: si aportàssim 1 euro
compliríem escrupolosament aquesta PNL i això arribat a
l’absurd... ens du a això, a l’absurd. 

Per tant, per arribar a l’absurd, aprovem una cosa amb què
tothom estaria d’acord, que si és l’any 2017 es pugui començar
a liquidar l’any 2017 amb els acords i amb les quantitats que
puguin consensuar els consells insulars i, en fi, que es comenci
a pagar l’any 2017 perquè entenc -i així ho ha dit de vegades la
consellera- que serà aquest any quan es liquidarà el deute
pendent, però és que la lectura de la PNL ens du exactament a
l’absurd, o sigui amb 1 euro complim escrupolosament aquesta
PNL... dirà, d’acord, ja complim, 1 euro...

(Remor de veus)
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És clar, però... això passa per redactar la PNL com està, no
l’he redactada jo, jo propòs una transacció...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alcover, ha acabat la intervenció?... Té la paraula.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

No... és a dir, si el problema és la indefinició de la proposta
que feim nosaltres, posam una partida de 3 milions d’euros, que
és l’esmena que nosaltres feim o si vos agrada més 4 milions,
4 milions, o 2 milions, 2 milions, és a dir... jo no...,
evidentment 1 euro no, jo no discutiré la xifra, però si el
problema és la indefinició de la xifra establim a la proposició
no de llei que avui presentam una coma i que s’aprovi una
partida de 3 milions d’euros per dedicar a les bestretes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Volen tres minuts per parlar entre vostès a veure si
són capaços d’aclarir tot això?

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació la Proposició no de llei RGE núm.
12577/16.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

3 vots a favor, 7 vots en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 12577/16, relativa a la devolució de les bestretes
pendents als consells insulars.

II. Debat de l'escrit de l'Agència Tributària de les Illes
Balears RGE núm. 10568/16, mitjançant el qual es tramet
l'Informe de funcionament de l'ATIB durant el 2015.

A continuació passam al debat del segon i darrer punt de
l’ordre del dia d’avui, relatiu a l’escrit de l’Agència Tributària
de les Illes Balears RGE núm. 10568/16, mitjançant el qual
tramet l’Informe de funcionament de l’ATIB durant el 2015.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Camps, per un temps de quinze minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Ni quinze, ni tres, seré molt
breu. És a dir, he pogut llegir -quasi en diagonal- l’informe que

fa l’Agència Tributària, el qual agraïm i jo crec que des d’aquí
hem d’agrair la feina que està fent ara i la que va fer l’anterior
legislatura. 

Hi ha unes qüestions que sí m’agradaria destacar, per
exemple quan parla de la recaptació dels impostos cedits a
l’Estat i gestionats per la CAIB, podem veure que hi ha un
increment de 19,18%, és a dir, un increment quasi de 100
milions d’euros, de l’any 2014 a l’any 2015 vam poder recaptar
quasi 100 milions d’euros més. I no gràcies a una pujada
d’impostos, sinó gràcies al creixement econòmic, el creixement
econòmic ens du a poder recaptar més. Pujades d’impostos
segurament a curt termini ens du a recaptar més, però és
possible que a llarg termini ens dugui a recaptar manco. I per
què? Perquè l’activitat econòmica es pugui veure deteriorada.
Per tant, açò és un bon exemple el que presenta l’Agència
Tributària de veure com amb l’activitat econòmica si mantenim
el creixement, si apuntalam el creixement econòmic, si feim
viable i sostenible el creixement econòmic, podem tenir més
ingressos per a les arques públiques. En aquest cas parla de 100
milions d’euros.

També he pogut mirar així per damunt, tota l’activitat de la
lluita contra el frau, totes les activitats que fa d’ajuda als
municipis, d’ajuda també a la recaptació d’impostos a
determinats municipis, bàsicament de Mallorca. I, per tant,
nosaltres el que hem de fer és encoratjar l’Agència Tributària
que continuï amb la seva labor, que millorin tots els protocols,
sobretot en tema de lluita contra el frau, i des del nostre punt de
vista animar-los a continuar endavant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Saura, per un temps de quinze minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Per comentar quatre coses. Es parla molt de l’estructura de
l’Agència Tributària, dels impostos cedits, etc., nosaltres
pensam que si estam en un debat d’un nou sistema de
finançament, també hem d’entrar en una qüestió d’autonomia
financera per part de les comunitats autònomes, que es
corresponguin també amb les necessitats territorials, perquè
aquestes necessitats les coneixen millor les comunitats
autònomes que l’Estat central.

Quant al que ha dit el Sr. Camps dels impostos cedits, bé,
aquesta doctrina “thatcheriana” de les empreses (...), si apujam
els impostos. No apujar els impostos en general, sinó a un 3%
de la població. 

I després seguidament una frase que és “apuntalar el
creixement”. A mi això em sona a retallades, el de sempre. Jo
crec que apuntar el creixement és fer que aquest creixement
arribi a tothom. I definitivament el problema del nostre Estat no
és un problema de despesa, és un problema d’ingressos, no
tenim suficients ingressos, estam 7 punts per davall de la Unió
Europea. I això té molt a veure precisament amb una cosa que
vostè ha comentat, que és la lluita contra el frau. És molt difícil
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lluitar contra el frau quan tens un inspector d’hisenda per a
cada 2.000 habitants, quan a França en tenen un per a 942 i a
Alemanya 740. Jo crec que aquesta manca de voluntat en lluitar
contra el frau s’ha de corregir i són necessaris molt més
recursos. I que aquests inspectors no vagin per als petits, sinó
que vagin pels grans defraudadors.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Reus, per un temps de quinze minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Dues qüestions molt ràpides. La primera és si ens hauríem
de plantejar un canvi a la Comissió de Reglament, s’hauria de
plantejar un canvi a aquests punts de la Comissió d’Hisenda,
allà on s’ha de donar compte de l’informe de l’ATIB, però tal
volta seria oportú modificar el Reglament i que el director de
l’Agència comparegués per ventura i li podríem plantejar els
dubtes que sorgeixin, de la mateixa manera que es fa amb la
Sindicatura per exemple, o amb els consellers quan
compareixen. Entenc que el Reglament diu el que diu, però tal
volta ens haurem de plantejar si hem de modificar el Reglament
en aquest sentit. 

A nosaltres se’ns plantegen una sèrie de dubtes, per
exemple dins les taules d’actes d’inspecció veim que per
exemple a la taxa del joc no es fa cap inspecció, o això ens ha
semblat. I d’altra banda veim que apareixen dades també
referents a actes que fa l’agència estatal sobre l’impost de
patrimoni i veim que apareix zero per tot. Tampoc no entenem
si li correspon fer a l’Agència estatal inspeccions sobre
l’impost de patrimoni, però en qualsevol cas sí que apareix a la
taula i, per tant, es suposa que té aquesta competència també.
Són dubtes que ens sorgeixen de l’informe que ens presenta i
que en tot cas ja les adreçarem per altres vies a la direcció de
l’Agència.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Font, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Seré molt breu. Respecte el tema del creixement, clar tenint
en compte que les nostres economies no depenen
exclusivament d’elles mateixes i sabent allò que ens arriba de
notícies des d’Alemanya, que ja estan preveient una nova crisi,
és molt complicat parlar alegrement de creixement.

I sí que coincidiria també amb el Sr. Saura amb la manca
d’ingressos, i aprofit per també rescatar les paraules
pronunciades aquesta setmana pel Sr. Catalán, persona gens
dubtosa supòs de ser ni comunista, ni coses d’aquestes, que ell
reclama la pujada de salaris. Jo crec que sense una pujada de
salaris i que la gent realment pugui fer una despesa, és molt,

molt complicat reactivar una economia. Perquè no podem
parlar només de macroeconomia, hauríem de començar també
a parlar de l’economia a peu de carrer, no a nivell d’empresa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Ballester, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Quiero comentar que el tema de la
comparecencia de alguna persona indicada responsable de este
informe, creo que ya se trató el año pasado, que todo el mundo
nos quejamos..., bueno estaba Xavier Pericay, pero me ha
comentado que hoy seguramente sí que habría alguien
compareciendo, fue una queja de todos los grupos, y siendo
también partícipe de la queja de los grupos que están en el
Gobierno, pues creíamos que se había solventado, pero parece
que no.

Yo tenía preparadas unas preguntas, por si al menos
compareciera la presidenta de la ATIB, me pudiera comentar
algo acerca de la recaudación del canon de saneamiento,
porque parece ser que comentan que sí se está pagando a los
municipios a los que se les debe, pero parece que los
municipios dicen que no. Y entonces, bueno, aunque solamente
la ATIB solamente recauda, si hubiera comparecido la
presidenta, nos hubiera podido explicar si se está pagando ese
canon a los municipios. Nos quedamos con la duda.

Y nada más que decir, porque el informe está hecho y ya
está.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Alcover, per un temps de quinze minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo també estic d’acord, estaria bé
canviar el Reglament i permetre que la directora de l’ATIB
pogués venir a explicar aquí l’informe i no només explicar
l’informe d’una anualitat, sinó fer-ho en comparativa amb altres
anys, amb altres comunitats, quines són les ràtios d’ingressos,
si nosaltres ingressam més en proporció que altres comunitats,
on ens situam, etc. Estaria bé tenir un debat i poder-li demanar
totes aquestes coses.

Simplement vull insistir que per a nosaltres és molt
important incidir en la lluita contra el frau. Crec que aquí hi ha
una borsa de recursos que es poden recaptar, així està previst
per part de la conselleria. Hem d’insistir per aquí. I poca cosa
més, a veure si l’any que ve ja poden comparèixer i li ho podem
demanar directament.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Bé, donada la duració de les intervencions, jo he de
demanar si algun grup o algun portaveu de grup vol fer ús del
torn de rèplica que preveu el Reglament?

Si és així, acabat el debat, anunciam que s’obre un termini
de 60 minuts, en el qual els grups parlamentaris podran
presentar davant la mesa de la comissió propostes de resolució
als informes i escrits debatuts en la sessió d’avui.

Per tant, ara hi ha prevista la suspensió de la sessió, però
crec que no és l’oportú.

Bé, no hi ha propostes de resolució per tant. 

Idò ara l’únic que cal és dir les paraules de sempre: no
havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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