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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?

No hi ha substitucions.

Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
12402/17, presentat per tots els grups parlamentaris,
mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la
directora de l’Agència Tributària de les Illes Balears, Sra.
Maria Antònia Truyols Martí.

Per tant, abans de passar al debat de les proposicions no de
llei previstes a l’ordre del dia d’avui, aquesta presidència
sol·licita a les senyores i senyors diputats, atès l’establert a
l’article 73.2 del Reglament del Parlament, l’alteració de
l’ordre del dia, en el sentit d’incloure un nou punt relatiu a
l’adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm. 12402/17,
presentat per tots els grups parlamentaris, sol·licitant la
compareixença de la directora de l’Agència Tributària de les
Illes Balears, Sra. Maria Antònia Truyols Martí.

Puc considerar aprovada per assentiment l’alteració de
l’ordre del dia?

Bé, idò es considera aprovada per assentiment la
compareixença de la directora de l’Agència Tributària de les
Illes Balears.

Sí Sr. Camps?

(Se sent de fons el Sr. Camps i Casasnovas de manera
inintel·ligible).

Sí, crec que és millor que es posi ulleres.

Es considera aprovada per assentiment l’alteració de l’ordre
del dia, efectivament. 

En conseqüència passam al debat de l’escrit RGE núm.
12402/17. Fixació de posicions? Torn de fixació de posicions
per a aquesta compareixença. Bé, idò en conseqüència queda
aprovat l’escrit RGE núm. 12402/17, sol·licitant la
compareixença de la directora de l’Agència Tributària de les
Illes Balears, Sra. Maria Antònia Truyols Martí.

1) Proposició no de llei RGE núm. 10131/17, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament de les
bestretes als consells insulars.

A continuació passam al debat de la proposició no de llei
RGE núm. 10131/17, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa al pagament de bestretes als consells insulars.

Per defensar-la, per part del Grup Parlamentari Popular, 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.
Una vegada més duim en aquesta comissió una qüestió que per
a nosaltres és una qüestió important i que sembla que per als
partits que en aquest moment donen suport al Govern és una
qüestió que no és important, a diferència que a l’anterior
legislatura era una qüestió important per a aquests partits que
ara donen suport al Govern. En aquell moment s’exigia al
Govern anterior, el Govern de l’anterior legislatura, el Govern
del Partit Popular, se li exigia la liquidació, ja no urgent, sinó
immediata de les bestretes als consells insulars, i avui aquesta
qüestió, que fa només tres anys era tan urgent, avui sembla que
no és tan urgent, i sembla que, fins i tot, vista la resposta d’avui
de la consellera i vistes també les esmenes que presenten els
grups que donen suport al Govern, sembla que és una qüestió
que es pot eternitzar eternament, valgui la redundància, i, per
tant, des del nostre punt de vista no veiem cap interès en què es
pugui resoldre de forma ràpida.

A l’exposició de motius el que hem fet és un poc una
cronologia, per veure també com la consellera d’Hisenda ha
mentit, ha tirat pilotes fora, ha posat excuses de mal pagador
per a no dir la realitat, i la realitat és que encara no han fet res.
I de fet, mirin, dia 8 d’octubre de 2015, parlam de fa més de
dos anys, a una visita que va fer la consellera a Menorca, doncs
va afirmar que les bestretes pendents s’havien de regularitzar
amb rapidesa, s’havien de regularitzar molt prest, el 8 d’octubre
de 2015, som avui el dia 17 d’octubre de 2017.

Dia 23 de febrer de 2016, veient que no es feia res, veient
que aquelles paraules semblava que eren buides, vam fer una
pregunta parlamentària a la consellera Cladera, per veure en
quina situació estava el pagament, o la liquidació d’aquestes
bestretes i ens va dir que s’estava confeccionant un calendari de
pagaments, 23 de febrer de 2016, la conselleria estava
confeccionant un calendari de pagaments, a fi de liquidar els
144 milions d’euros que queden pendents d’aquestes bestretes.

Però és que avui, dia 17 d’octubre de 2017, un any i 8
mesos després, ens diu, no ja que no hi ha calendari de
pagaments, no, no, que encara s’ha d’arribar a un acord amb els
consells insulars per veure quina liquidació s’ha de fer i que
després faran un calendari de pagaments. Per tant, dia 23 de
febrer de 2016, la conselleria Catalina Cladera va mentir al
Parlament, va dir una mentida a tots els parlamentaris i a tots
els ciutadans de Balears, perquè no hi havia cap calendari de
pagaments, no s’estava fent cap calendari de pagaments. 

Dia 14 de novembre de 2016, nou mesos després d’haver
anunciat aquest calendari de pagaments, canvia també de
discurs, canvia d’excusa i ens diu que s’estaven fent els càlculs,
a fi de liquidar les bestretes. És a dir, ja no tenim calendari de
pagaments, ara fem uns càlculs per veure què hem de liquidar
d’aquestes bestretes.

Dia 2 de maig de 2017, també fem una pregunta
parlamentària, tornam demanar sobre aquesta qüestió, perquè
si no ho demana el Partit Popular a la resta de partits sembla
que aquest tema no els interessa, parlam de 144 milions d’euros
que el Govern deu als consells insulars, tan insularistes que
eren a l’anterior legislatura i ara sembla que aquesta qüestió no
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té importància, i si no fos pel Partit Popular aquest tema ni
sortiria, doncs, dia 2 de maig de 2017, a una pregunta
parlamentària diu que havien passat una proposta de liquidació
de bestretes als consells insulars i que negociaven amb els
consells insulars aquesta liquidació. Exactament la mateixa
resposta que ha donat avui, però avui pràcticament mig any
després.

Quina és la sensació que tenim? La sensació que tenim des
del Partit Popular és que no s’ha fet res en aquesta qüestió, o
que el que s’ha fet ha anat a passes lentíssimes, parlam de què
duim dos anys i mig amb aquesta qüestió damunt la taula i tot
ha estat donar excuses, tirar pilotes fora, donar una resposta per
sortir del pas per a la pregunta que es feia en el Parlament, però
que no hi ha una constatació real que s’hagi fet res en aquesta
qüestió; no tenim ni calendari, no tenim liquidació, no tenim
càlcul, o el càlcul encara s’ha de negociar amb els consells
insulars, en fi...

I avui la consellera ens ha anunciat que ben segur aquest
acord amb els consells insulars es produirà a l’any 2018. Per
tant, té molt de sentit que si dins l’any 2018 hi ha d’haver un
acord amb els consells insulars per començar a liquidar les
bestretes, té molt de sentit el punt número 1 que nosaltres
proposam, que és que dins els pressuposts del 2018 hi hagi una
partida pressupostària per tal que de forma progressiva es
liquidin aquests 144 milions d’euros. Perquè si realment és cert
que a l’any 2018 hi haurà un acord amb els consells insulars i
es podran començar a liquidar aquestes bestretes, no té massa
sentit que no hi hagi una partida que doni suport a aquest acord
que es pugui produir amb els consells insulars.

Però, és clar, veient les esmenes que presenten el Partit
Socialista, MÉS per Mallorca i Podemos, doncs no veig cap
tipus de possibilitat que dins els pressuposts del 2018 es pugui
aprovar cap partida en concepte de bestretes.

Per tant, no em crec la consellera Cladera, no em crec que
el 2018 hi hagi acord amb els consells insulars, no em crec que
hi hagi voluntat real de pagar aquestes bestretes, no em crec la
consellera Cladera en res del que ha dit fins ara en la qüestió de
les bestretes. Per tant, si realment hi ha interès en pagar les
bestretes, si realment hi ha interès que dins el 2018, si ja hi ha
un acord amb els consells insulars i s’acordi el càlcul de les
bestretes i es liquidin les bestretes i es comencin a pagar les
bestretes, jo crec que el punt número 1 de la nostra proposició
no de llei s’hauria d’aprovar.

El punt número 2 diu que es constati un fet que jo crec que
és claríssim, com que les bestretes eren partides
extrapressupostàries, no hi havia unes partides pressupostàries
específiques, sinó que eren partides extrapressupostàries,
resulta que a l’any 2011 no hi va haver pressuposts. Com que
no hi va haver pressuposts es van haver de prorrogar els
pressuposts de 2010, i com que es van prorrogar els pressuposts
de 2010 i no hi havia pressuposts 2011 la partida
extrapressupostària de les bestretes ja no n’hi va haver, i per
açò només hi va haver bestretes l’any 2008, l’any 2009, l’any
2010, l’any 2012 i l’any 2013, el 2011 no hi va haver bestretes.
Per tant aquí volem fer notar que el fet que no es poguessin
aprovar pressuposts l’any 2011, que el segon pacte de progrés
no pogués aprovar els pressuposts 2011 va ser un greu

perjudici per a les arques públiques dels consells insulars,
perquè han perdut una quantitat de l’ordre dels 30 milions
d’euros de bestretes que evidentment s’haurien de sumar als
144 milions que sí que estan reconeguts en els pressuposts. Per
tant constatam aquesta qüestió.

El tercer punt és jo crec que també de sentit comú, és també
constatar un altre fet que crec que aquí ningú no hi pot estar en
contra, i és que la Llei de finançament definitiu dels consells
insulars ha estat una bona llei, és una bona llei, està donant
bons resultats; és una llei que no ha generat conflictes, és a dir,
amb aquest afany derogatori del Govern hi ha hagut poques
lleis que s’hagin salvat, poques lleis del Partit Popular que
s’hagin salvat de la crema, i una de les lleis que s’ha salvat és
precisament aquesta llei, que va rebre el vot contrari dels partits
que ara donen suport al Govern. Per tant és una llei que no ha
generat conflictes, és una llei que no ha generat gaires
discrepàncies i que ha consolidat i ha fer créixer de forma
mutable els recursos per als consells insulars, i per tant aquí el
que volem fer és constatar aquesta qüestió i que en aquest sentit
el Govern de les Illes Balears, en qualsevol cas, si ha de fer cap
canvi que sigui en benefici o en millora d’aquesta llei, no
derogar de forma completa la llei sinó simplement mantenir la
llei tal com està o si no en qualsevol cas millorar alguns
aspectes que ho requereixin.

I res més, simplement constatar aquestes qüestions,
demanar que hi hagi una partida pressupostària en els pròxims
pressupostos de 2018 per anar retornant aquestes bestretes, i
constatar per altra banda la poca eficàcia, el nul interès de la
conselleria a resoldre una qüestió que ja du, torn repetir per
tercera vegada avui, una qüestió que el síndic major en aquesta
mateixa sala, en aquesta mateixa comissió, va dir que era un
dels aspectes fonamentals de desquadrament...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, ha d’anar acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...dels comptes públics de la comunitat autònoma. Per tant
mantenim la proposició tal com està i esperam les rèpliques
dels grups que donen suport al Govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

S’ha presentat, conjuntament per part dels Grups
Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i Podem Illes
Balears, l’esmena RGE núm. 13673/17. Per a la defensa
d’aquesta esmena per part del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula l’Hble. Andreu Alcover, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que vàrem presentar
aquesta esmena per mirar de solucionar una redacció d’una
PNL que nosaltres trobàvem que no tenia molt de sentit. És
vera que hi ha un problema amb les bestretes dels consells; és
vera que ja fa molts d’anys, sobretot Mallorca, que les va
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reconèixer com a dret, que té un problema si les ha de donar de
baixa, perquè això evidentment afectarà el resultat
pressupostari; però el primer punt de la PNL del Partit Popular
diu: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incloure una partida pressupostària als propers
pressuposts...”; de la literalitat podríem fàcilment crear una
partida amb 1.000 euros i compliríem aquesta PNL, per tant no
té sentit, la literalitat no té gaire sentit.

A nosaltres ens semblava prou més interessant marcar una
fita temporal, en aquest cas l’any 18, i que qualsevol proposta
sigui acordada entre el Govern i el consell, que són els dos
actors implicats. Evidentment els consells i el Govern dins
l’any 2018 tendrien tot l’any per fer una proposta definitiva de
liquidació i un calendari; no vol dir que s’hagi de pagar tot en
un any, es pot fer un plurianual, evidentment, perquè parlam de
molts doblers, però ens sembla la redacció prou més afinada
que no la del Partit Popular.

També ens agradaria constatar en el punt segon el fet que
els anys 16 i 18 s’ha millorat prou el finançament dels consells
insulars i, per tant, instam a mantenir, a continuar millorant el
finançament dels pressuposts de l’any 18 de la mateixa manera
que s’ha fet els anys 16 i 17.

I la tercera també ve en contraposició a la seva tercera: no
només és la llei que sí que ho marcava, sinó la política fiscal
que ha dut a terme el Govern, la que ha possibilitat -i tan
criticada pel Sr. Camps- la que ha possibilitat un increment
substancial dels recursos de què ara disposen els consells
insulars davant dels que disposarien en cas de governar el PP,
si realment haguessin fet les polítiques que deien que havien
d’aplicar en el seu programa electoral, cosa que seria rar perquè
seria la primera vegada, sobretot en matèria fiscal.

Per tant per això presentam aquesta esmena, perquè creiem
que millora l’original i almanco té una fita temporal ben clara
i diàfana. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

També per a la defensa de l’esmena RGE núm. 13673/17,
per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Sr. Antoni Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Hem presentat conjuntament aquesta esmena perquè
entenem també, com deia el Sr. Alcover, que seria adient que
el Govern i els consells acordassin una proposta definitiva de
liquidació i un calendari per fer-ho efectiu, i també hem de dir
que evidentment és un tema que s’ha de resoldre i que potser
s’està tardant molt a resoldre, és un tema complex, però
evidentment la situació econòmica dels consells insulars no és
la mateixa tampoc ara que la que era fa tres anys, quan
evidentment el tema era molt més dramàtic. Afortunadament,
i ho recordava el Sr. Alcover i ho hem repetit ja diverses
vegades aquí, evidentment és fruit de la política impositiva que
ha duit a terme aquest govern, que s’han produït uns increments
importants, evidentment en aplicació de la llei, però també
sense aqueixa altra cama, no només la llei sinó la política
tributària que ha duit el Govern, no s’hagués produït aquest

augment. I no només per l’augment dels ingressos ordinaris,
sinó també, per exemple, amb figures impositives noves com
l’impost turístic, que molts dels projectes que s’hi presenten
financen també projectes dels consells insulars.

Per tant, tot reconeixent el problema de les bestretes i que
és un problema que s’ha de resoldre, i nosaltres en aquesta
esmena proposam que hi hagi el compromís del Govern i dels
consells insulars d’acordar una proposta definitiva dins l’any
2018, tot reconeixent aquest problema i proposant aquests
terminis també hem de reconèixer que la situació dels consells
insulars a dia d’avui no és la mateixa que era fa uns anys.

I sí que crec que hauríem de fer qualcuna... o em planteja
qualque dubte respecte..., el tema de la Llei de finançament,
com li afecta la regla de despesa, sobretot en un any com
enguany, on es dóna la paradoxa que a causa dels augments
dels ingressos ordinaris de la comunitat estam molt per damunt
del que marca la Llei d’estabilitat pressupostària, de la llei
orgànica de l’Estat que marca com a possible augment de la
despesa, clar, això dóna com a resultat que el finançament i la
capacitat de despesa dels consells insulars pujarà molt més que
la capacitat de despesa de la comunitat autònoma, no pujarà en
proporció. Clar, es podria donar la situació absurda, si segueix
aqueixa dinàmica, que arribem a un moment en què la despesa
de la comunitat autònoma no pugui pujar i en canvi la
comunitat autònoma es vegi obligada a pujar les partides
destinades als consells insulars i hagi de reduir, tenint ingressos
de sobra, tenint ingressos de sobra, hagi de reduir despesa
pública per encabir la pujada dels consells insulars dins la regla
de despesa. Per tant es pot donar..., enguany encara no es
dóna..., bé, de fet es dóna aquest problema, però aquest
problema pot arribar a ser complex, perquè es pot haver
d’arribar a retallar, en un escenari de no augment de la regla de
despesa es pot arribar a haver de retallar la despesa ordinària de
la comunitat autònoma per encabir la pujada que pertoqui als
consells en funció dels augments dels ingressos.

Per tant, aquest tema jo crec que l’hauríem d’analitzar a
veure si fa falta en aquest sentit fer un retoc, jo crec que... ho
fer un retoc a la Llei d’estabilitat perquè en qualsevol cas
aquests augments dels ingressos no haurien de computar a la
regla de despesa, o més que acomodar la nostra llei a la Llei
d’estabilitat pressupostària tal volta sigui la Llei d’estabilitat
pressupostària s’hauria d’acomodar, en aquest sentit, a aquesta
situació i no computar dins la regla de despesa aquelles partides
que van, en aquest cas, al finançament dels consells insulars, o
les que puguin anar, per exemple, als ajuntaments via fons de
cooperació.

Res més, per part nostra, defensam aquesta esmena que és
molt més... creiem que és més adequada i més en la línia de
solucionar el problema que la proposta del Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Igualment, per a la defensa de l’esmena RGE núm.
13673/17, per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
té la paraula l’Hble. Sr. David Martínez, per un temps de deu
minuts.
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EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats i
diputades, bona tarda. No repetiré els arguments dels meus
companys en l’esmena que hem presentat conjuntament amb el
Partit Socialista i MÉS per Mallorca, simplement comentar que
això és un problema d’infrafinançament, ja s’ha comentat en la
pregunta oral que ha fet avui el Sr. Camps al Ple del Parlament,
i es fa feina per revertir les polítiques que el Partit Popular va
aplicar en la seva legislatura quan va governar i es reverteix
aquest finançament infrafinançat als consells insulars i a la resta
de serveis del Govern balear. 

Per això li demanam, per què ara tanta insistència el Partit
Popular a demanar les bestretes i per què no ho han fet abans
quan governava i ho podia fer directament? Per què no varen
aplicar aquesta partida pressupostària quan vàreu governar? Li
deman, perquè no saben gestionar i ho demostren, perquè no
saben gestionar i ho demostren.

Nosaltres som responsables i sabem gestionar i ja té el
compromís, aquest matí la Sra. Cladera li ha comentat a la seva
pregunta oral, que es faria un calendari per a la liquidació l’any
que ve. Hi ha el compromís i avui si vostè accepta les esmenes
que presentam estarà per escrit i ja l’any que ve podrà dir, mira,
vàrem aprovar aquesta esmena a la Comissió d’Hisenda i estam
tots d’acord i ara... ho té súper bé per emprar-ho si no
s’acompleix el que es diu. Això estaria per escrit, seria una
resolució del Parlament, d’una comissió, i té molt de pes, molt
més pes que no la resposta de la consellera aquest matí.

Per això, li deman, Sr. Camps, que accepti les esmenes que
és més o menys el que vostè diu, més concret, més realista i
més constructiva que la que vostè fa. La proposta que fa vostè
és una mena... té un tuf de mala intenció, té de fons una mala
intenció que la proposta que nosaltres li fem i l’esmena que li
fem és propositiva i constructiva i crec que és molt més realista
que la que vostè fa. 

A més, crec que tothom està d’acord que es fan esforços en
positiu per millorar el finançament dels consells insulars, que
per a l’any que ve serà molt millor i augmentarà molt més que
la que hi va haver enguany. Per això es donen passes en positiu
i es millora el finançament dels consells insulars.

Per això, Sr. Portaveu del Partit Popular, nosaltres actuam
amb responsabilitat, li demanam que accepti l’esmena en un
compromís per escrit que l’any que ve hi haurà aquest calendari
del finançament dels consells insulars, de les bestretes que es
deuen als consells insulars, que hi ha d’haver un acord per part
del Govern i dels consells insulars i el que no fem és el que
vostès han fet, o el que estan acostumats a fer, que és
malbaratar els diners públics.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Torn de fixació de posicions. 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. Encara que al Sr. Camps sé
que li interessa poc la nostra opinió perquè ha dit: “escoltaré els
grups que donen suport al Govern”, per la qual cosa supòs que
no li interessa ni la nostra ni la de Ciutadans, però bé...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible i algunes rialles)

... dit això, ens posicionarem i li anunciam que votarem a favor
de la seva proposta. 

Aquí tots els grups parlamentaris reconeixen que hi ha un
problema, tothom en les seves intervencions ha reconegut que
hi ha un problema, per tant, si hi ha un problema l’hem
d’intentar solucionar. Entenc que la proposta del Partit Popular
encara és un poc... un poc més concreta que la que fa el
Govern, perquè almanco la del Partit Popular diu, en el
pressupost de 2018 començau a resoldre el problema, el que
diu el Govern és, feu un acord que ja veurem en quin calendari
-tal vegada serà el 2025- començarem a resoldre el problema. 

Bé, jo crec que des d’aquest punt de vista em sembla que la
del Partit Popular no està tan mal redactada, però bé, això és
una opinió. De totes maneres, l’important no és tant la literalitat
com la intenció, no?, quina és la filosofia? Arreglar aquest
problema reconegut per tothom. Per tant, des d’aquest punt de
vista no podem més que donar suport al primer punt.

El segon punt és conseqüència del primer, si hi ha un
problema aquest problema evidentment ha generat un perjudici,
reconèixer els perjudicis és de calaix.

I el tercer punt, estic un poc en la línia del Sr. Reus,
efectivament aquí li donarem suport amb el benentès que dóna
molt bons resultats per als consells, per als consells, el que
passa és que quan dóna tants bons resultats per als consells tal
vegada no el dóna tan bo per al Govern, perquè això són vasos
comunicants, per tant... i evidentment, dóna molts bons
resultats perquè hi ha un cicle econòmic que repercuteix en un
bon cicle de recaptació. És clar, al final tot està junt, perquè la
llei sense un bon cicle econòmic i sense una bona recaptació tal
vegada no donaria tants bons resultats, però bé, és evident que
així com han anat les coses la qüestió és que per als consells
insulars dóna molts bons resultats. Possiblement massa bon
resultat en relació amb el Govern de les Illes Balears perquè
està bé que els consells millorin el seu sistema de finançament,
però ho haurien de fer amb una proporció adequada a la millora
dels comptes del Govern de les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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, president, senyores i senyors diputats. Bé, jo crec
que al Sr. Camps l’hauríem de batejar ja com el Sr. Bestreta...
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(Algunes rialles)

..., perquè hem arribat a un punt de la legislatura en què
realment aquest és el seu tema, i jo entenc aquesta insistència
perquè, efectivament, quan a un no li fan cas és normal que
segueixi i que vagi endavant.

Des d’aquest punt de vista nosaltres creiem que aquesta
proposició no de llei té tota la raó de ser, primer de tot, perquè
els deutes s’han de pagar, en aquest cas estam davant d’un
deute intern, un deute de comunitat, però és igual, tant si és un
deute extern com si és un deute intern s’ha de pagar. I ens
trobam en una situació que... en fi, la dita ja la qualifica “Qui
dia passa, any empeny”. Som en aquest moment a l’any 2017,
sembla que els grups que donen suport al Govern a través de
l’esmena que han presentat l’únic que intenten és arribar al
2018, segurament perquè quan un arriba al 2018 llavors ja
s’acaba la legislatura, pràcticament, i si ho passam a l’any
següent, etc. 

En canvi, el Sr. Camps, com és natural, intenta que això no
passi i... en fi, jo ho entenc perfectament. També entenc les
limitacions que pot tenir en aquest moment el Govern per
limitacions econòmiques pressupostàries per pagar aquest deute
o per anar pagant aquest deute, però també és ver que la funció
d’un govern és administrar els doblers que té, encara que pugui
considerar que n’hauria de tenir més, que el finançament és un
finançament insuficient, etc., però de moment hi ha el que hi ha
i, si no hi ha doblers en aquest moment per pagar aquest deute,
vol dir que hi ha per fer altres coses, llavors vol dir que s’ha
prioritzat, s’han prioritzat unes altres coses per sobre d’aquest
deute.

Des d’aquest punt de vista nosaltres votarem a favor. Jo
tenc un poc més de reserva respecte dels punts 2 i 3, ho
reconec, per raons perquè, bé, bàsicament són constatacions de
fet, però són, com és natural ja que és el Sr. Camps qui presenta
això a major glòria del Govern, per dir-ho així, del govern
anterior, especialment el punt 3.

Ara com que som constatacions factuals, bé, no tenc cap
inconvenient també a votar a favor, és a dir, que la llei vagi bé
o que a l’any 2010 es prorrogassin els pressuposts i que això
fos realment la causa d’allò són fets i, per tant, tampoc no
podem estar-hi en contra.

Des d’aquest punt de vista, idò, per tant..., fins a la
pròxima..., fins a la pròxima proposició no de llei o pregunta
que pugui fer el Sr. Camps a la sessió de control o el que
tenguem, nosaltres votarem evidentment a favor perquè creiem
que és de justícia que tot això s’arregli d’una vegada, o es
comenci a arreglar, tampoc no estam dient que s’arregli així de
sobte, però sí que comencem a tenir un calendari i que aquest
calendari funcioni, que hi hagi ja una primera mostra..., el Sr.
Camps parla dels pressuposts que tenim a sobre perquè, és clar,
és el primer punt de referència on podem anar a parar perquè
això comenci, sobretot comenci als consells insulars, a saber
que s’està començant a arreglar un problema que ja ve de
massa lluny.

Res més, moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps de deu
minuts per la qual cosa deman al grup proposant si volen una
suspensió de la sessió o si podem continuar.

Bé, podem seguir. Per tant, un cop recomençada la sessió
tenim la intervenció del grup proposant per fixar la posició i
assenyalar si accepta l’esmena, per un temps de cinc minuts, Sr.
Camps. 

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Ho dia el Sr. Pericay ara
al final, és a dir, aquí el que pretenem és que es comenci a
arreglar aquesta qüestió, que es comenci a arreglar. I com
també molt bé deia el Sr. Melià, el punt 1 de la proposició no
de llei nostra és molt més concret que el punt 1 de la proposició
no de llei dels partits que donen suport al Govern.

Nosaltres demanam que hi hagi una partida als pressuposts
del 2018, però és que a més jo crec que té molta relació amb el
punt 1 dels partits que donen suport al Govern perquè, si ells
diuen que hi haurà un calendari i una liquidació dins el 2018,
jo entenc que s’haurien de començar a pagar al 2018, és lògic
que això vengui amb un suport d’una partida pressupostària.
Per tant, no té massa sentit..., és a dir, estar a favor del punt 1
dels partits que donen suport al Govern i no estar a favor de l’1
del Partit Popular, és a dir, és una cosa que no... una cosa no
casa amb l’altra.

Deien de la Llei de finançament dels consells insulars, deien
que està donant molts bons resultats, tal vegada massa i tot per
als consells insulars, però és que quan es va aprovar aquesta llei
els partits d’esquerres varen votar en contra d’aquesta llei, no
perquè creguessin que donaria molts bon resultats per als
consells insulars, no, no, sinó perquè trobaven que donaria
molts poc de bons resultats per als consells insulars, encara ho
trobaven poc, encara en volien més.

Per tant, crec que la llei en el moment que es va fer és una
molt bona llei, perquè a més va rebre el consens de tots els
consells insulars, malauradament no va rebre el consens dels
partits que donaven suport al Govern en aquell moment. Cert
és que ara sembla que hi ha un acord unànime que aquesta llei
és una bona llei. Per tant, no sobra constatar aquest fet, que
aquesta llei ha estat una bona llei, que si es vol millorar que es
pugui millorar. Per tant, no veig quin motiu hi hauria per no
votar a favor del punt 3.

I en qualsevol cas, si els partits que han fet les esmenes ho
consideren oportú jo sí que estaria d’acord que fossin esmenes
d’addició, la primera i la segona. Amb la tercera els diré que no
hi estic d’acord, és a dir, els consells insulars no reben més
gràcies a la gestió econòmica i pressupostària del Govern,
reben més precisament perquè hi ha una llei de consells insulars
que els empara, reben més perquè hi ha un creixement
econòmic i una activitat econòmica com no havíem tingut en
molts d‘anys i açò fa que tinguem més recaptació i açò fa, per
tant, que tenguin més ingressos.
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Per tant, no és gràcies a la gestió econòmica ni tributària, és
més, en determinades qüestions, com per exemple a l’impost de
successions pujant el tipus impositius recapten menys, recapten
menys, i si no mirin el darrer informe de l’Agència Tributària
i segurament la directora de l’Agència Tributària ens ho
explicarà, és a dir, pujant els impostos recapten manco. Per
tant, no és una qüestió de pujar més imposts per recaptar més,
sinó perquè hi ha creixement econòmic, es recapta més i per
tant, els consells insulars reben més doblers.

Jo certament... ja dic, estaria a favor que els punts 1 i 2
fossin d’addició, no de substitució, si estiguessin d’acord en
açò nosaltres donaríem suport al punt 1 i al punt 2 i si no poden
ser d’addició evidentment rebutjam l’esmena.

Consideram que els tres punts que posam són punts de
sentit comú, és a dir, si realment hi ha una voluntat real de
voler liquidar les bestretes, idò que es posi als pressuposts, que
hi hagi una partida, però és que és més: a l’any 2017, als
pressuposts de 2017 en què hi havia esmena de 3 milions
d’euros del Partit Popular i que va ser també aquesta esmena
rebutjada pels partits que donen suport al Govern, ja ens varen
dir: no, no, és que hi haurà un acord dins el 2017, ja veurem
amb els consells, ja liquidarem, etc., el mateix que ara ens
prometen per al 2018 ens ho prometien per al 2017.

No m’ho crec, que al 2018 hi haurà aquest acord, no m’ho
crec, però si vostès accepten que aquesta esmena sigui
d’addició nosaltres la votarem a favor i comprovarem -com
deia el Sr. Martínez- si realment s’ha complert o no, però
evidentment no de substitució, és a dir, concretem les coses, si
hi ha voluntat concretem-ho.

I res més, mantenim per tant la nostra proposta, els tres
punts, i en tot cas si els partits que donen suport al Govern que
han presentat l’esmena volguessin, d’addició com a quart i
cinquè punt, el primer i el segon de la seva proposta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Volen vostès un recés de cinc minuts per intentar
pactar un document únic? No?

Sr. Camps, no hi ha possibilitat d’acord. 

Bé, idò passam a la votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 10131/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

(Remor de veus)

Tornam començar la votació. Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

6 vots.

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

6.

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 6 vots en contra; abstencions, cap.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Atès l’empat a la votació, ens hem de remetre a l’article 95
del Reglament del Parlament en què es parla que si s’esdevé
empat en alguna votació se’n realitzarà una segona i si l’empat
persisteix la presidència podrà suspendre la votació durant el
termini que es consideri raonable. Una vegada transcorregut el
termini es repetirà la votació i si novament es produeix un
empat passam al punt 3 d’aquest article 95 en què, en tractar-se
d’una proposició no de llei... l’empat anterior serà dirimit
sotmetent la qüestió a la decisió del Ple. 

Per tant, passam a fer una segona votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 6 en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Donam un temps de cinc minuts..., no estan d’acord els
portaveus a donar un temps de cinc minuts? Donam un temps
de...

(Remor de veus)

...un minut, un minut abans de procedir a la tercera votació.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, reprenem la sessió i procedim
a la tercera votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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EL SR. SECRETARI:

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

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

He consultat si era procedent considerar que el vot que ha
aparegut de nou, amb la presència de la Sra. Patricia Font,
portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, i s’ha
considerat que s’havia de deixar votar perquè així ho disposa
el Reglament en el moment que se suspèn una votació. No és
que estigués en marxa la votació, sinó que estava suspesa.

Per tant, en conseqüència queda rebutjada la Proposició no
de llei RGE núm. 10131/17, relativa a pagament de les
bestretes als consells insulars.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7872/17, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
amnistia fiscal, enginyeria fiscal i societària i empreses
turístiques.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
7872/17, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a amnistia fiscal, enginyeria fiscal i societària i
empreses turístiques. Per defensar-la per part del grup
parlamentari proposant té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Reus,
per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Bé, aquesta proposició no de llei la
vàrem presentar el mes de juny passat, mes de juny en què
varen coincidir diverses notícies, va sortir la notícia que el
Tribunal Constitucional havia declarat inconstitucional
l’amnistia fiscal decretada pel Govern d’Espanya, pel ministre
Montoro. Una sentència prou dura, entre altres coses, i llegesc
textualment, deia que l’adopció d’aquestes mesures “supone la
abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el
deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos
públicos, viene así a legitimar como una opción válida la
conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su
deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica,
colocándolos finalmente en una situación más favorable que
la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su
obligación de contribuir”.

Una amnistia fiscal que s’havia previst en principi que es
recaptaria un 10%, dels 40.000 milions que es varen
regularitzar al final només se’n varen pagar uns 1.200, per tant,
va ser envoltant d’un 3% el tipus definitiu que va resultar. 

Va coincidir, com deia, aquesta notícia del juny d’enguany
amb una altra notícia també de juny, que deia “los dueños de
Meliá atesoran 76 millones en una firma controlada desde
Curaçao, Gibraltar y Panamá”. Això és com un segon episodi
del que es va conèixer com a papers de Panamà, allà on es
donava a conèixer aquesta informació, allà on la família
Escarrer controlava a través de societats de Luxemburg,
Gibraltar, Curaçao i Panamà un capital important. A més,

coincidia amb el nomenament del patriarca de la família
hotelera com ambaixador honorari de la marca Espanya, en
reconeixement de la seva tasca pionera en l’extensió
internacional de l’hoteleria espanyola.

Proposam aquesta proposició perquè creiem que l’Agència
Tributària estatal arran de tots aquests fets ha de fer, com va fer
per exemple el Ministeri d’Economia, que sí que va fer una
tasca a través del SEPBLANC, que és el Servei de Prevenció
de Blanqueig de Capitals, que a través d’informacions de què
ha disposat sobre societats offshore, sí que ha fet una actuació
evidentment respecte de capitals que suposen la comissió..., o
que estan relacionats amb la comissió d’altres delictes, com
puguin ser blanqueig de capitals, com pugui ser el narcotràfic,
el tràfic d’armes, etc.  Però la diferència del Ministeri
d’Economia i el SEPBLANC, sembla que el Ministeri
d’Hisenda no està fent aquesta feina des del punt de vista
tributari.

Per tant, la nostra proposició no de llei va en el sentit, per
una banda, de reiterar, crec que ja hem aprovat altres
proposicions en aquest sentit, però reiterar el rebuig a aquestes
pràctiques empresarials que, mitjançant l’enginyeria financera
i societària i els anomenats paradisos fiscals, permeten a grans
corporacions cometre frau, evadint les seves obligacions fiscals
i eludint impostos necessaris per al sosteniment dels serveis
públics.

En segon lloc, instar l’Agència Tributària de l’Estat que
acrediti si la declaració del model 750 per part de la família
Escarrer es va realitzar de forma veraç i completa mitjançant la
seva verificació.

I el Parlament insta el Govern de l’Estat a fer públic el nom
dels contribuents i empreses que s’acolliren en el seu moment
a l’esmentada amnistia fiscal.

I finalment que el Govern de les Illes Balears insta
l’Agència Tributària de les Illes Balears, així com els governs,
consells insulars i ajuntaments a estudiar fórmules jurídics i
legals per excloure dels processos de contractació, concessió i
subvenció pública aquelles empreses que participin d’entramats
destinats a l’evasió de les seves obligacions fiscals amb
l’administració.

Un poc això és la proposició no de llei, com dic, és un tema
que ja hem debatut altres vegades, però en aquest cas venia
arran de quan la vàrem presentar el juny del 2017, d’aquestes
dues notícies d’aquell mes de juny, allà on coincidia la
declaració d’inconstitucionalitat d’aquesta amnistia fiscal, per
la qual ningú per cert ningú ha assumit cap responsabilitat
política i les noves informacions respecte a societats opaques
per part de famílies relacionades amb les Illes Balears.

Això és la proposició no de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

S’han presentat per part del Grup Parlamentari Socialista
les esmenes RGE núm. 13665 i 13666/17. Abans de donar la
paraula al portaveu, aclarir que l’esmena 13665 inclou l’inclòs
dins l’esmena 13666, per tant, consider que és un error de

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201707872
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201713665
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201713666
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transcripció i que, per tant, el que és correcte és el que està dins
l’esmena 13666 i la primera part de la 13665.

Té la paraula per a la seva defensa per tant, l’Hble. Sr.
Andreu Alcover, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, a nosaltres en principi la PNL
ens sembla bé en termes generals, crec que no hem de dubtar a
l’hora de lluitar contra el frau fiscal, és una xacra de tota la
societat. Ara bé, hem presentat dues esmenes, una per substituir
el punt segon, a nosaltres no ens sembla bé assenyalar
directament una persona, encara que no sabem si és l’única o
la més important, no ho sabem, per tant, ens semblaria injust
assenyalar-la. Per tant, proposam la substitució per aquest punt
més genèric, però també insta l’Agència Tributària de l’Estat
a incrementar els esforços contra el frau fiscal, de manera que
s’augmenti l’eficàcia en aquest camp.

I després ens agradaria afegir una altra paràgraf, manifestant
el suport a la tasca tributària de les Illes Balears, tota la que fa
en contra del frau fiscal, i insta a seguir potenciant els seus
serveis d’inspecció per detectar i combatre l’incompliment de
les obligacions tributàries.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sobre la proposició no de
llei que avui ens presenta MÉS per Mallorca, m’agradaria fer
quatre qüestions importants.

La primera qüestió és que jo crec que és una evidència que
tots, ja siguin del PP, de Podemos, de MÉS, del PSIB, d’El Pi,
Ciutadans, és a dir, tots volem pagar els mínims imposts
possibles, açò és una evidència. I a més, cercam dintre de la
legalitat les fórmules que ens permeten pagar manco impostos.
El que digui que no ho faci que aixequi el braç. I tots recordam,
per exemple, el Sr. Monedero, que intentava pagar menys
imposts; o el Sr. Echenique, que ni tan sols pagava la Seguretat
Social al seu assistent; o el Sr. Jarabo, que el tenim més a prop,
que no va declarar una renda de lloguers d’una casa. En aquests
casos, aquests tres casos feien il·legalitats, aquests casos volien
pagar menys però il·legalment.

Jo parl que, dintre de la legalitat, tothom intenta pagar el
menys possible. I de la mateixa manera que el Sr. Jarabo, el Sr.
Monedero i el Sr. Echenique volien pagar el menys possible,
heu d’entendre que hi hagi empreses, grans empreses, en aquest
cas, que avui ens presenten el Grup Melià, que intentin, dintre
de la legalitat, pagar el menys possible. Açò és de sentit comú,
i açò és lògic. Si l’enginyeria financera i societària està dintre
de la legalitat és que no hi ha res a dir; si la legalitat permet
determinades qüestions no hi ha res a dir. Si aquesta enginyeria
financera i societària està fora de la llei, idò que l’Agència

Tributària actuï amb tota la contundència possible, sempre dins
el marc de la llei, perquè alguns parlen de la llei quan els
interessa, només, eh?

Segona qüestió que m’agradaria també deixar clara: sortir
als papeles de Panamá, tenir comptes als paradisos fiscals, de
per si, de per si, no implica ni frau fiscal ni evasió de capitals.
El Sr. Pablo Iglesias, sense anar més enfora, tenia un compte a
un paradís fiscal, allà rebia els doblers que li enviava el règim
veneçolà, a les illes Granadinas -hi ha una sentència que així ho
corrobora- i no per açò evadia doblers; no ho sabem, tal vegada
sí. És a dir, el fet de tenir un compte a les illes Granadinas i que
rebi doblers del règim veneçolà de per si no és evasió fiscal ni
frau fiscal, sempre que aquests doblers tributin a l’Estat
espanyol. Per tant si en el cas del Sr. Pablo Iglesias ja és curiós
que tengui comptes a les illes Granadinas, perquè, que jo
sàpiga, res no té a veure amb les illes Granadinas, en canvi un
grup com Melià, que té hotels a més de quaranta països, em
sembla lògic que pugui tenir comptes a països estrangers, em
sembla lògic, perquè de fet el volum de negoci del Grup Melià,
la major part del seu volum econòmic, està fora de Balears i
fora d’Espanya. Per tant en els casos de grups d’empreses
multinacionals entenc que hauria de ser normal que
s’utilitzessin totes les possibilitats que permet la llei per
intentar, dins cada país on tenen activitat, pagar el menys
possible. Crec que és lògic.

Tercera qüestió. No -des del meu punt de vista- no es poden
presentar o en aquest cas no es poden accelerar PNL perquè un
determinat discurs d’una determinada persona o d’un
determinat president d’un grup hoteler faci un discurs a la
inauguració del Palau de Congressos. Que dia 29 de setembre,
tres dies després d’inaugurar el Palau de Congressos, es passi
aquesta PNL, que estava per anar a Ple, es passi a la Comissió
d’Hisenda perquè vagi més ràpida em sembla que no és gaire
elegant, demostra poca tolerància a la crítica, demostra que la
llibertat d’expressió és per a segons qui, i en aquest cas el Sr.
Escarrer sembla que no pot tenir llibertat d’expressió per
expressar precisament la seva postura en qüestions tan evidents
i que li toquen tan de prop com per exemple l’ecotaxa. Per
personalitzar una PNL en la família Escarrer, marcar la porta
del Sr. Escarrer com feien els nazis, em sembla que és una
pràctica mafiosa impròpia d’alguns que es diuen demòcrates.
És a dir, que en una PNL es vagi en contra d’una família en
concret i d’una persona en concret em sembla que és una
pràctica mafiosa i una pràctica feixista. I presentar una proposta
per demanar a l’Agència Tributària que investigui un
contribuent en concret des del nostre punt de vista és totalment
rebutjable i demostra un tarannà totalitari. Aquest ens molesta,
aquest ens critica, ¡a por él!; exprópiese, com deia Hugo
Chávez; o inspecciónese, com diu el Sr. Negueruela,
inspecciónese. Açò crec que no és gaire democràtic, o demostra
poca tolerància a la crítica, i crec que els que som aquí hauríem
de saber tolerar les crítiques que ens puguin..., i sobretot quan
vénen de persones amb l’experiència del Sr. Escarrer.

Quarta qüestió de la qual també m’agradaria deixar
constància, és que m’agradaria fer un al·legat en defensa i
agraïment, i fer des d’aquí un just homenatge a tants empresaris
de Balears que amb molt de sacrifici, amb molt d’esforç,
renunciant a estones amb la seva família, han aixecat una
empresa i han creat molts de llocs de feina. Des del Govern,
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des de determinats posicionaments de determinats partits
polítics que donen suport al Govern, s’està dimonitzant
l’empresariat de Balears, i açò avui és intolerable, perquè
aquesta gent està fent uns grans esforços per mantenir les seves
empreses i per mantenir molts de llocs de feina. El model
hoteler balear és un exemple d’èxit a tot el món, i hauria de ser
un motiu d’orgull per a tothom. És una llàstima, per tant, veure
com alguns es mouen, en canvi, per enveja i per rancor, perquè
açò és... aquesta PNL és enveja i rancor, i aquesta certament no
és una manera d’incentivar la iniciativa privada ni d’encoratjar
tants d’empresaris que passen dificultats o que volen optar a fer
o a impulsar nous reptes o tenen il·lusió d’internacionalitzar la
seva activitat.

Nosaltres, en referència als punts de la PNL, el primer punt
el votaríem a favor.

El segon punt el votaríem a favor, sempre que s’acceptés
una esmena que ara diré, la llegiré textualment: “El Parlament
de les Illes Balears insta l’Agència Tributària de l’Estat a
continuar amb la revisió exhaustiva dels contribuents i les
empreses de les Illes Balears que es van acollir a l’amnistia
fiscal a través de la declaració del model 750", és a dir, llevam
allò de la família Escarrer, llevam allò de..., és a dir, llevam la
personalització cap a una persona que té aquest punt. En
qualsevol cas l’esmena del PSIB, si s’acceptés, també ens
semblaria bé i també la votaríem a favor.

I faríem una esmena al punt 4, a la 4, és a dir, en el sentit
següent: “El Parlament de les Illes Balears insta l’Agència
Tributària de les Illes Balears, així com al Govern, els consells
insulars i els ajuntaments, a estudiar fórmules jurídiques i legals
per excloure dels processos de contractació, concessió o
subvenció pública aquelles empreses sancionades amb
infraccions molt greus o delictes fiscals”, perquè tal com està
redactada no queda prou clar; és a dir, “aquelles empreses que
participin d’entramats destinats a l’evasió de les seves
obligacions fiscals...”, açò és molt mal de concretar, açò és
molt mal de fer, un llistat d’empreses que actuïn d’aquesta
manera; en canvi sí que és molt més clar i molt més lògic que
siguin aquelles empreses que han estat sancionades amb
infraccions molt greus o delictes fiscals.

Si aquestes dues esmenes s’aprovessin o s’aprovés l’esmena
del Partit Socialista nosaltres donaríem suport al punt número
1 i al punt número 2; votaríem en contra del punt número 3, i
amb l’esmena aquesta del punt número 4 també el votaríem a
favor; i en qualsevol cas a l’esmena d’addició del PSIB també
hi votaríem a favor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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. Crec que és evident que
Hisenda no som tots, i això no ho diu cap revolucionari
comunista sinó que ho va dir l’advocat de l’Estat del cas Nóos,

va dir que això que Hisenda som tots era un simple eslògan
publicitari. Jo volia demanar al Partit Popular que condemnés
enèrgicament les pràctiques d’enginyeria fiscal i l’evasió
d’impostos al nostre estat, però després d’escoltar el Sr. Antoni
“Trump” fer un discurs incendiari i un discurs proclamador que
això de pagar impostos s’ha de tractar d’evitar com es pugui,
idò em fa un poc de vergonya demanar-li això.

(Se sent un veu de fons inintel·ligible)

Crec que Melià i Riu han reconegut a la premsa que sí van
robar a les Illes Balears, que sí tenien comptes en paradisos
fiscals i que s’han acollit a la vergonyosa amnistia fiscal que el
Partit Popular va fer, que va ser declarada inconstitucional. A
més el Sr. Escarrer, a un acte d’inauguració del Palau de
Congressos, no va fer cap menció als més de 120 milions
d’euros de doblers públics que ha costat el Palau de
Congressos, i, bé, és aquesta mena de subvenció que demanen
els ultraneoliberals com el Sr. Camps de doblers públics perquè
es beneficiïn butxaques privades, i com ha dit el Sr. Antoni
Reus s’ha reconegut que Melià té 67 milions a Curaçao,
Panamà i Luxemburg, i fer el principal responsable d’això
ambaixador de la marca Espanya no és un accident, és realment
simptomàtic; fer ambaixador una persona que no paga els seus
impostos aquí és simplement seguir amb el discurs del Sr.
Camps, és a dir, que qui vulgui no pagar impostos, que ho faci
i que ho faci de la millor manera possible i més beneficiosa a
nivell personal.

s I diu vostè, Sr. Camps, que Hisenda actuï, que Hisenda
investigui si té proves d’alguna cosa, ja, però és que a Espanya
hi ha un inspector d’hisenda per a cada dos mil habitants, i som
a la cua d’inspectors d’hisenda, i això demostra que no tenen la
intenció d’investigar determinades riqueses al nostre país,
determinats empresaris del nostre país, els grans evasors. I de
fet, no només tenim pocs inspectors d’hisenda, sinó que els
posen a treballar a perseguir el petit frau fiscal, no el gran frau
fiscal que es produeix al nostre país i fa, per exemple, que El
Corte Inglés no pagui imposts durant una sèrie d’anys o que les
grans empreses paguin un 5% d’imposts mentre les petites i
mitjanes empreses paguen molt més.

I això obeeix a una ideologia molt concreta i és que si fos
per vostè, Sr. Antoni Camps, no hi hauria imposts; de fet, no sé
si hi hauria estat perquè si no hi ha imposts no hi ha estat, el
que em deman és per què es presenten vostès a les eleccions?
Supòs que per fer el treball als neoliberals que no creuen en
l’estat, deixen fer als grans i... trepitgen els petits. 

Després, dir això de perseguir ciutadans concrets, quina
barra!, després que hem sabut moltes vegades que han posat a
treballar institucions i comandos paral·lels a perseguir
ciutadans concrets, en concret del meu partit, quan la justícia ha
demostrat una vegada rere l’altra que no hi ha absolutament res,
que Podem es finança amb els doblers de la gent, no com el seu
partit que deu 153.000 euros a la ciutadania i que no els vols
pagar i no els vols retornar a la ciutadania.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

I és clar, és aquest tipus de patriotisme el que defensen
vostès i per això no m’estranya aquest homenatge que fa vostè
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als grans empresaris perquè no l’he escoltat mai cap paraula
cap a les cambreres de pis, cap als cambrers, cap als
treballadors dels SPA dels hotels ni cap a cap treballador
d’aquestes illes que fan que augmentin els comptes dels grans
empresaris i dels hotelers.

I acabam amb una frase, sé que aquests dies... i perquè vaig
a les manifestacions i ho veig, es diu molt la frase “els carrers
seran sempre nostres”, en el cas del Partit Popular el carrer serà
sempre vostre, no nostre, serà sempre vostre.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula l’Hble. Sr. Diputat Josep Melià, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, seguint un poc el fil del
que deia el Sr. Camps, estic d’acord que sobretot els punts
primer i quart d’aquesta proposició no de llei no distingeixen
l’enginyeria o l’evasió, diguem-ho així, dit amb termes
col·loquials, legal i la que és il·legal, és clar, i mescla això...
sense fer aquesta necessària separació d’una cosa de l’altra. I
això genera evidentment dificultats perquè, al contrari del que
diu el Sr. Camps, que en això no estic gens d’acord, perquè si
hi ha enginyeria dins la legalitat, en això no hi ha res a dir, bé,
nosaltres sí que tenim a dir, perquè si hi ha enginyeria dins la
legalitat el que hauríem de fer és canviar la legalitat. Ja sé que
ara estan en fase de no tocar la legalitat, però bé, en algun
moment es pot tocar la legalitat i intentar evitar que hi hagi vies
d’escapament, vies d’abús de gent que hauria de pagar molt
més imposts dels que paga. Per tant, sí que hi ha alguna cosa a
dir, no és que no hi hagi res a dir.

Ara bé, no es poden mesclar les dues coses, i la redacció de
la proposició no de llei les mescla. I així com el primer punt al
final és un rebuig -diguem-ho així- més polític entre cometes,
i per això nosaltres li donaríem suport tot i que no ens acaba de
satisfer la redacció, el punt quart és una concreció més... més
jurídica, no?, és: escolti, el senyor que faci això no pot rebre
subvencions, no pot tenir una contractació pública. No, bé...
aquí sí que clarament només si fa evasió il·legal, perquè, és
clar, el que no podem fer és no donar-li una contractació
pública perquè no ens agrada que s’hagi acollit a un sistema
d’enginyeria que és legal, però, és clar, això és inviable
jurídicament. Per tant, al quart punt si no es canvia la redacció
nosaltres ens abstindríem per aquestes raons.

Al segon punt no li podem donar suport, estam en la línia
del Sr. Alcover, nosaltres pensam que no es pot personalitzar
i que el discursos et poden agradar o et poden no agradar, però
el que no pots fer és una iniciativa parlamentària perquè un
discurs no t’ha agradat. Això és que no es pot fer. Escolti’m,
s’ha de revisar en general a tots els contribuents?, ens sembla
molt bé, el que diu l’esmena del PSOE, ara concretar en una
persona i relacionar-la amb un discurs que ha fet ens sembla
sincerament que no és una bona pràctica política.

I Sr. Saura, vostès s’ho haurien de fer mirar perquè, és clar,
vostè aquí ens fa un al·legat del beneficis que van a les

butxaques privades, són els seus governs els que els han donat
la concessió, a aquest Sr. Escarrer. Per tant, són vostès els que
han incentivat que els beneficis vagin a les butxaques privades,
reflexionin, és clar!,... no, perdoni, vostès governen a
l’Ajuntament de Palma...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., vostès no governen a l’Ajuntament de Palma?, no, no, no...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., vostès governen a l’Ajuntament de Palma, i això és un
consorci, i vostès han donat al Sr. Escarrer la concessió. I ara
vénen aquí: oh, mira quina pràctica tan dolenta, estam donant
beneficis a les butxaques privades! No, vostès donen beneficis
a les butxaques privades, des d’aquest punt de vista, que jo no
ho trob tan escandalós, però ja que vostè ens du a aquest
discurs, jo no puc deixar de dir-ho, perquè són vostès, amb el
seu govern o amb el seu suport al Govern els que han donat
aquesta concessió, aquesta explotació al Sr. Escarrer. Per
tant..., no ho sé, s’ho haurien de fer mirar una miqueta.

Al tercer punt, i per acabar, evidentment li donarem suport
perquè ens sembla que allò de l’amnistia fiscal ha estat un
fiasco i està molt bé que es faci publicitat dels que han tengut
el privilegi d’acollir-s’hi.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Que en aquesta comissió haguem de
debatre cada any proposicions no de llei sobre l’evasió fiscal en
aquest país diu molt de com funciona l’Estat espanyol i
justament per açò votarem a favor de la proposta de MÉS per
Mallorca. 

Avui parlam dels papers de Panamà, però casos en tenim
molts. Els mal anomenats paradisos fiscals són territoris que
constitueixen caus fiscals per a no residents i que funcionen
com a plataformes de negocis opacs en els quals es paguen
impostos reduïts o cap, i les seves particulars lleis offshore o
extraterritorials permeten el secret bancari que converteix en
anònims desconeguts els titulars de comptes corrents i dipòsits.
Però els diners no dormen en aquests territoris i el flux de
negocis és continu.

Les seves lleis permeten crear empreses pantalla, sucursals
i filials bancàries, fideïcomisos, fundacions i altres formes
jurídiques que utilitzen bancs, grans empreses, fons d’alt risc,
fons de pensions, (...) especials d’inversió, grans fortunes i la
mateixa corrupció política i que serveixen com a fosques i
secretes plataformes d’evasió i elusió fiscal per al comerç i
l’especulació. També són un mitjà perfecte per rentar el diner
negre de narcotraficants, traficants d’armes, màfies i
organitzacions terroristes. 
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L’evasió fiscal a un país la trobam tant per part dels que no
declaren el que haurien de declarar, com per part dels que
treuen els seus doblers fora per no pagar.

Per tant, les empreses que decideixen posar els seus doblers
a paradisos fiscals demostren una gran manca de responsabilitat
social i ètica.

La realitat és que a l’any 2015 no es va detectar el 90% de
l’evasió fiscal i el cert és que l’Agència Tributària té un gran
forat pel qual s’escapa el frau i demostra un gran d’ineficiència
molt gran. Per què? Doncs perquè s’ha triat destinar els
recursos a investigar els petits contribuents en comptes de les
grans fortunes.

Una altra dada: el 97% de l’evasió fiscal continua amagada,
però tot i açò el Sr. Montoro va considerar que seria bona idea
fer una amnistia fiscal que va resultar ser un frau i que el
Tribunal Constitucional ha tombat, açò sí, sense exigir la
regularització dels doblers d’aquests defraudadors defensors de
la marca Espanya.

Amb aquesta amnistia s’esperava recaptar 2.500 milions
d’euros, però no va arribar ni a la meitat, Hisenda se’n va dur
només 1.191 milions d’euros dels 40.000 milions d’euros que
es varen regularitzar amb l’amnistia fiscal, en comptes del 10%
els defraudadors perdonats per Montoro només varen pagar al
fisc un 3% de mitjana, és a dir, pagam més per una barra de pa.

Montoro va reconèixer que la recaptació d’impostos i taxes
gestionades per l’Agència Tributària es troba per davall de la
recaptació del 2007, de fet els mateixos tècnics creuen que
aquest problema ha crescut per la caiguda de l’impost de
societats.

Ara bé, segurament les peticions d’aquesta proposta, en cas
de sortir aprovada, cauran en el no res just arribar al Gobierno
de España més preocupat a desmantellar la inspecció dels
grans defraudadors de l’Agència Tributària que a aplicar una
autèntica justícia tributària. Decepció absoluta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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, president. Bé, Ciutadans des del primer moment,
diguem, que vàrem tenir incidència en la política, la política
espanyola, ens hem manifestat absolutament en contra
d’aquesta amnistia fiscal de l’any 2012. No només això, també
hem reclamat, és ver que sense èxit, que el Govern, com a
mínim, abans que acabassin els quatre anys d’aplicació de la
llei, recuperàs aquell 10% per inicial, que després va rebaixar
a un 3%, de retenció sobre les quantitats aflorades a través
d’aquesta amnistia. No va servir de res, hi havia una qüestió
d’ajust en aquell moment també econòmic i haver d’incorporar
aquests doblers, diguem, en el pressupost pel que fos no va
convenir al Partit Popular.

Dit això, i respecte de la proposició no de llei que se’ns
presenta, bé, el primer punt el votarem a favor. El segon punt,
un poc pels mateixos arguments que ja han sortit, creiem que
no ens correspon a nosaltres fer, diguem, aquesta fiscalització
d’un cas concret, tal com està plantejat en aquesta proposició
no de llei, per tant, el votarem en contra. El tercer punt, si ens
atenem a la legalitat aquest anonimat, aquesta informació és
reservada i, per tant, creiem que l’exigència de fer-la pública
evidentment no és pertinent, en tot cas s’hauria de modificar de
qualque manera la legislació, per tant, també el votarem en
contra.

I en el darrer punts ens abstendrem perquè, bé, bàsicament
ho acaba de dir el Sr. Melià en la seva intervenció també,
evidentment una cosa és el fet que un utilitza un canal que sigui
reprovable des de dos punts de vista, tal com es fa en el punt 1,
i l’altra cosa és que legalment se’l pugui privar dels mateixos
drets que tenen, diguem, o que tenen totes les empreses i totes
les persones físiques també quan participen d’un procés de
contractació, concessió o subvenció pública. Creiem que aquí
hi ha un problema d’ajust que fa que no puguem votar a favor
d’aquest quart punt.

Això és tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps de deu
minuts, per la qual cosa es demana al grup proposant si vol una
suspensió de la sessió o podem continuar. Podem continuar?

Un cop recomençada la sessió, passam a la intervenció del
grup proposant per fixar la posició i assenyalar si accepta les
esmenes i si vol la votació separada per punts. Per tant, per
aclarir aquestes consideracions té la paraula el Sr. Antoni Reus,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí. En primer lloc, vagi per endavant que nosaltres,
evidentment, respectam la llibertat d’expressió, llibertat
d’expressió que té tothom, tant la té el Sr. Escarrer per fer les
manifestacions que va fer, com la tenim nosaltres per criticar
les manifestacions que va fer i per dir, per exemple, que trobam
que s’han de tenir quadrats per ser una persona que, en paraules
del Tribunal Constitucional per haver-se acollit a l’amnistia
fiscal, forma part d’aquells que, i cit textualment la sentència,
“incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su
capacidad económica” i a la vegada criticar la política
tributària. Evidentment, també és una opinió nostra que s’han
de tenir quadrats per, havent fet el que ha fet, manifestar
aquestes opinions. Evidentment, també és la nostra opinió,
igual que té llibertat d’expressió ell la tenim nosaltres.

El que no tenim nosaltres són visions i no veiem les coses
a tres mesos vista, això desgraciadament, ni tampoc no podem
viatjar en el temps perquè aquesta proposició de llei està
registrada, com tendran vostès si la tenen impresa, el 19 de juny
de 2017, per tant, que vulguin fer veure que això és una
represàlia quan és una proposició que està presentada tres
mesos abans és que evidentment vàrem considerar que era un
tema d’actualitat. Si el Sr. Escarrer trobava... parlava
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d’imposts, evidentment, nosaltres tenim aquesta proposició no
de llei que fèiem comptes debatre a qualque moment, que es
torbava molt, i vàrem trobar que era d’actualitat tractar-la en
aquest moment, però en tot cas ja està registrada, no l’hem
modificada, estava presentada feia tres mesos. 

Està presentada arran, tal vegada és una errada concretar en
el Sr. Escarrer, però és que les informacions periodístiques que
varen sortir feien referència concretament que després d’haver-
se fet la declaració del model 750, posteriorment declarat
inconstitucional, i després d’haver sortit el tema dels papers de
Panamà, encara va sortir una altra informació que donava a
entendre que aquesta regularització que va fer en el seu
moment no hauria estat completa.

En tot cas, i perquè... vull dir, perquè vegi que no hi ha
tampoc cap intenció en aquest sentit, jo li acceptaré la
transacció que ha fet al punt segon, vull dir, no tenc cap
problema. La del Partit Socialista tal vegada és més genèrica a
la proposició que ha fet vostè i un poc en consonància en el que
han demanat els diferents grups, jo li acceptaria el redactat que
ha llegit vostè in voce del punt 2, fora cap problema.

Després, és clar, és evident que les empreses i dins el món
capitalista, idò, les empreses es mouen a fer doblers i
evidentment a pagar manco impostos. El Sr. Melià deia que el
que s’havia de fer en tot cas era canviar aquesta legalitat. És
clar, aquí la legalitat es va canviar, però no es va canviar la
legalitat perquè allò que era il·legal, perquè allò que no estava
bé passés a ser legal sinó perquè allò que era il·legal passés a
ser legal, que és el que es va fer amb l’amnistia fiscal, i per això
l’ha tombada el Tribunal Constitucional. O sigui, aquí hi ha que
miren d’evitar pagar el manco d’impost per les vies legals i n’hi
ha que ho proven per les vies il·legals i es fa una llei a posta
perquè les vies il·legals es converteixin en legals.

Dos comentaris més respecte de diferents punts. El primer
punt, evidentment fa referència, i ho diu crec que clarament, a
les grans corporacions per cometre frau, per tant, entenem que
el punt és clar. Al punt segon acceptaríem el que ha llegit el Sr.
Camps.

El punt tercer, és cert que tal vegada, com ha dit el Sr.
Pericay, no està ben afinada la redacció en el sentit que no seria
tant un tema de voluntat com un tema de fer un canvi legislatiu,
com es va fer ja en el seu moment, de fet es va fer a l’any 2015
un canvi legislatiu de cara a poder publicar les dades dels grans
deutors amb l’administració pública. Per tant, en aquest sentit
seria, tal vegada seria bo precisar “instar el Govern de l’Estat
a fer els canvis legislatius necessaris per tal de publicar els
noms dels contribuents”, tal vegada seria més adequat així. En
tot cas, és vera que hauria de ser en aquest sentit.

I el punt 4, sí que és vera que es pot donar a entendre que
pot haver-hi coses que siguin legals, però és que amb aquests
temes hi ha coses que són legals, hi ha coses legítimes, hi ha
coses que són convenients per a l’interès públic i altres que no
són convenients per a l’interès públic, però que poden ser
legals. De la mateixa manera que dins els (...) de contractació
pública es poden demanar criteris socials...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Reus, ha d’acabar.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, acab, només la darrera puntualització del punt 4. No
acceptaríem l’esmena del punt 4. Sí acceptaríem l’esmena
l’addició que ha presentat el Grup Socialista, perquè de la
mateixa manera que clàusules socials, clàusules mediambientals
no vol dir que una empresa que no compleixi aquesta clàusula
mediambiental faci coses il·legals, però les meses de
contractació poden valorar, per exemple, millores ambientals,
que no són estrictament necessàries legalment, per tant,
empreses que els seus beneficis reverteixen més en la societat
que altres que intenten evadir-los, evidentment és un tema
d’interès general que encara que no sigui legal es pot tenir en
compte a una mesa com la que tenen en compte criteris socials
o criteris mediambientals. Per tant, mantendríem aquest punt tal
com està. 

EL SR. PRESIDENT:

Bé, abans de procedir a la votació, don per entès que la
votació per separat l’accepta?

EL SR. REUS I DARDER:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

El punt 4 estaria amb la inclusió de l’esmena d’addició del
Partit Socialista com a punt 4 bis?

EL SR. REUS I DARDER:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

I els punts 1 i 3 així tal qual estan?

EL SR. REUS I DARDER:

El punt 3, bé, jo no sé si puc proposar una esmena o no...

EL SR. PRESIDENT:

No..., i el punt 2 és on han fet una esmena in voce, que com
a esmena in voce necessitam dues coses: una, que ens passin el
text tal com queda, i, segona, que sigui acceptada per tots els
portaveus per ser incorporada.

Havia de fer alguna consideració respecte del punt 3, Sr.
Reus?

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, jo volia fer una consideració, però no sé si la puc
proposar jo o no. En tot cas, arran del comentari que ha fet el
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Sr. Pericay, sí que estic disposat a acceptar una transacció si els
altres grups..., posposam la sessió si els altres grups (...).

EL SR. PRESIDENT:

Volen cinc minuts de recés per intentar... escriure totes les
propostes aquestes?, perquè tenim dos punts canviats, el 2 i el
3, i per tant, segons la darrera presa de paraula seva... Per tant,
cinc minuts de recés per tractar d’aclarir tot això.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, recomençam la sessió. Sr. Reus, té la
paraula per dir com han quedat els punts número 2 i número 3
abans de procedir a la votació.

EL SR. REUS I DARDER:

Com han quedat, en tot cas, si cap grup no s’hi oposa, això
és la proposta que faig. El punt 2 seria el redactat que ha llegit
abans el Sr. Camps i que pas a llegir un altre pic: “El Parlament
de les Illes Balears insta l’Agència Tributària de l’Estat a
continuar amb la revisió exhaustiva dels contribuents i les
empreses de les Illes Balears que es varen acollir a l’amnistia
fiscal a través de la declaració del model 750".

I en el punt 3 proposaria un canvi que seria canviar la
primera frase, que passaria a dir: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de l’Estat a realitzar els canvis
legislatius necessaris per tal de fer públic el nom dels
contribuents i les empreses que s’acolliren en el seu moment a
l’esmentada amnistia fiscal”.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Estan d’acord la resta de portaveus amb
aquestes dues redaccions? Sí?

Per tant, el punt número 1 queda tal com ve a la PNL, i el
punt número 4 quedaria igual amb un altre apartat, que seria un
quart bis, que és l’esmena del PSOE.

Per tant passam a votació. Punt número 1.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

13 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant aquest punt queda aprovat.

Punt número 2.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

13 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat.

Punt número 3.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

13 vots a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovat per unanimitat.

Punt número 4. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor; cap en contra i 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant el punt número 4 també queda aprovat però no per
unanimitat.

En conseqüència queda...

Bé, hi ha votació separada... Jo considerava 4 i 4 bis.
Passam a votació el punt 4 bis, per tant.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

També queda aprovat per unanimitat.

En conseqüència queda aprovada en tots els punts, 1, 2, 3,
4 i 4 bis, la Proposició no de llei RGE núm. 7872/17, relativa
a amnistia fiscal, enginyeria fiscal i societària i empreses
turístiques.

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