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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, diputats i diputades. Començarem la sessió, si
els va bé, d’avui. En primer lloc demanaria si hi ha
substitucions.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Som en Sebastià Sagreras.

LA SRA. PRESIDENTA:

Na Tania Marí, sí. Sagreras, molt bé.

Alguna... alguna substitució més? No?

Proposició no de llei RGE núm. 5723/19, presentada
conjuntament pels Grups Parlamentaris Socialista i MÉS
per Mallorca, relativa a modificació de la Llei 14/2013,
de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització.

Idò passarem al debat de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
Proposició no de llei RGE núm. 5723/19, presentada
conjuntament pels grups parlamentaris Socialista i MÉS per
Mallorca, relativa a la modificació de la Llei 14/2013, de 27
de setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització. 

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Garrido, per un temps de cinc
minuts. Sra. Garrido, té la paraula.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ara fa sis anys el ministre
Montoro va crear, amb l’excusa de pal·liar la crisi econòmica
que hi havia en aquell moment i tenir més ingressos, la
fórmula dels permisos automàtics de residència a estrangers
que comprassin a tocateja una casa que costàs més de
500.000 euros. 

Transparència Internacional, en el seu informe, el que
planteja és que los programas migratorios para
inversionistas conocidos como visas doradas engloban
serios riesgos de corrupción, de acuerdo con el Informe
europeo d’aquesta entitat i de Global Witness. Los riesgos
provienen de la insuficiente diligencia debida, de la
exigencia de conflictos de interés y de un amplio margen de
discrecionalidad por parte de los estados. Se otorgan a los
extranjeros a cambio de inversiones sustanciales en el país.
En los últimos diez años la Unión Europea ha concedido
más de 6.000 ciudadanías y 100.000 residencias a través de
los programas de las visas oros. España, por ejemplo, es
uno de los países que más ha otorgado visas doradas,
especialmente residencias, junto a Hungría, Letonia,
Portugal y Reino Unido. Desde 2013 hasta abril de 2018
España aprobó 24.755 residencias a inversionistas y sus
familias. D’aquesta mesura s’han beneficiat bàsicament
ciutadans xinesos, russos, indis i veneçolans, que tenen el gran

incentiu de poder circular lliurement per tota la Unió Europea,
no únicament per Espanya. Els ingressos de l’Estat espanyol
no han estat cap meravella, després del que hem vist, per
aquests visats or, perquè únicament han estat de 900 milions
d’euros.

El problema que provoca sobretot a una comunitat
autònoma com la nostra és de distint calat. El primer és que es
converteixen en una inversió atractiva per a fortunes d’origen
dubtós, com ens deia Transparència Internacional, i a vegades
corruptes; així ho diu Transparència Internacional, ja que amb
aquestes inversions es lleven de sobre o s’eviten moltes
sospites sobretot per als països d’origen. Al mateix temps es
fa una simplificació indecent dels terminis de tramitació de
les autoritzacions de residència, el que suposa un greuge
inacceptable davant de persones sense mitjans econòmics. La
Constitució Espanyola, a l’article 14, parla de la no-
discriminació, també per raó d’origen, i en aquest cas sí que
es fa una discriminació per raó d’origen i, a més, per raó
econòmica. I a més també va directament en contra de la
política de quotes d’estrangeria que s’ha pactat i es ve pactant
entre Estat i comunitats autònomes, i que es basa bàsicament
en el fet que s’ofereixen com a visat de treball i de residència
únicament en funció de la disponibilitat del mercat laboral.

Ja per últim aquests visats or suposen un nou focus
d’especulació sobre el nostre mercat immobiliari. 500.000
euros per un habitatge no és un habitatge normal, ho
reconeixem, però tampoc no és un habitatge de luxe, sobretot
a la nostra comunitat autònoma. Suposa una pressió i un efecte
induït sobre el nostre mercat immobiliari que no ens podem
permetre, sobretot si tenim em compte que els beneficis que
s’extreuen d’aquesta mesura no som capaços de trobar-los
enlloc.

Per aquest motiu sol·lic itam que es revisi la idoneïtat
d’aquests visats or i que per tant es derogui la seva regulació,
tornant a la tramitació administrativa ordinària quant als
permisos de treball i de residència dels estrangers.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Garrido. També per a la seva defensa
té veu el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Ferrà,
per un temps de cinc minuts, té la paraula.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta, molt breument. Des de MÉS per
Mallorca, des que aquesta mesura va entrar en vigor
evidentment el nostre posicionament polític ha estat sempre
diametralment en contra. Creiem que és una mesura que fins
i tot amb els paràmetres... del Partit Popular, és a dir, dins dels
paràmetres econòmics pels quals aquesta mesura es va aprovar
per part del Sr. Montoro -hem de recordar que era una mesura
dins un paquet de mesures per reactivar l’economia- creiem
que no ha tengut ni l’impacte desitjat, és a dir, ni s’ha atracat
a l’impacte desitjat. Per tant, és una mesura que fins i tot dins
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aquest paradigma del Partit Popular no ha estat significativa.
Al contrari, per a l’esquerra sempre l’hem vista com a una
mesura que evidentment genera una discriminació i
incrementa la desigualtat social amb els nouvinguts.

Evidentment és una mesura elitista, i si bé és vera -la Sra.
Garrido hi ha fet referència- que un habitatge de 500.000
euros no és un habitatge de luxe, segurament desgraciadament,
és a dir, estam davant, avui en dia, uns preus d’habitatge
desorbitats, no contribueix en res a abaixar els preus dels
habitatges; al contrari, al contrari, si un habitatge
probablement valia 470 acaba valent-ne 500.000 si hi hagués
hagut una oferta, que tampoc no hi ha estat, tampoc no hi ha
estat, però és una mesura insubstancial, i que si s’ha de
sustentar en qualque cosa és amb efectes negatius.

Per tant nosaltres hem subscrit aquesta proposició no de
llei. Pensam que feim tard, que ja s’hauria d’haver retirat, però
és bo que s’hagi tornat a debatre en aquesta cambra; no és la
primera vegada que es debat aquesta mesura, aquesta mesura
ha estat a altres debats durant els darrers anys, i... i res més,
Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. S’han presentat pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos les esmenes RGE núm. 6649
i 6650/19. Per a la defensa d’aquestes esmenes té la paraula
el Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Bona tarda, Sra. Presidenta. Estamos de acuerdo, como
Grupo Parlamentario Unidas Podemos, con la PNL presentada
por el Partido Socialista y por MÉS per Mallorca. Eliminar
artículos relativos al permiso de residencia concedidos en
base a la compra de bienes inmobiliarios en cualquier lugar de
España no hace más que establecer un criterio económico a la
hora de acceder a esta residencia, estableciendo una
discriminación muy clara con respecto a personas solicitantes
de esta misma condición pero que no disponen de recursos
económicos. Estamos por tanto frente un agravio comparativo
que hay que corregir con presteza, y por ello entendemos que
hay que eliminar estos artículos a la mayor brevedad posible.

No obstante hemos planteado dos enmiendas, porque
consideramos que se puede incidir algo más en el espíritu que
mueve la sección segunda, de la movilidad internacional, de
esta ley. Toda esta sección está enfocada a la otorgación de
residencia a personas extracomunitarias que respondan a un
perfil determinado y a unos cuantos requisitos básicos de
obligaciones administrativas. Estos perfiles son inversores,
emprendedores, profesionales altamente cualificados,
investigadores, c ientíficos, técnicos, profesores,
profesionales en general, desplazados..., y en general, perdón,
profesionales desplazados por traslado intraempresarial.
Todas estas personas necesitan para entrar en el país  de un
visado o de un permiso de residencia y cumplir ciertos
requisitos en relación con el montante de las inversiones, el

tipo de empresa y el volumen de negocio, grado de formación
y especialización del personal de características más técnicas. 

Pero si nos fijamos detenidamente en estos perfiles nos
preguntamos por qué hay que regalar visados o permisos de
residencia a inversores o emprendedores extranjeros en
función de su aportación económica cuando en realidad
podrían acceder al país mediante las normas generales
contempladas al efecto. En cuanto al personal altamente
cualificado, como directores o gerentes de empresas
extranjeras, así como personal directivo sometido a movilidad
intraempresarial, entendemos que también podrían regirse por
la norma general sin necesidad de tanta especificación.

Por otra parte, y por ultimo, entendemos que por qué
tenemos que atraer a profesores, a científicos y a
investigadores de alto nivel, mientras expulsamos fuera de
nuestras fronteras a montones de jóvenes bien preparados que
deben buscarse la vida en el extranjero, que también podrían
ser de alto nivel si se les diera una oportunidad, al tiempo que
se desperdician los recursos económicos puestos por el
Estado o por sus familias.

Por ello en la enmienda uno, pedimos una ampliación del
punto tal como está expuesto, después de “63 i concordants”
poner “així com revisar per tal de derogar la resta de visats
que estableix el títol d’internacionalització de la llei”.

Y luego la siguiente tendría esta justificación, este
siguiente contenido: ¿cuál es el objeto de esta ley por la que
presentamos también una esmena, una enmienda de
modificación?

Entendemos que habría que estudiar con profundidad esta
ley con el objeto de derogarla, es una ley, a nuestro entender,
con un profundo sesgo ideológico, que pone en la iniciativa
privada la solución a todos los problemas económicos y
sociales que puedan afectar a una sociedad, y para ello quiere
impregnar a esta misma sociedad del espíritu emprendedor
que entiende como principio básico para el desarrollo de las
potencialidades individuales, y lo pretende organizar desde la
primera enseñanza, desde la misma enseñanza quiero decir,
perdón, desde la primaria y la secundaria hasta llegar a la
universidad.

En tiempos en los que se habla tanto de adoctrinamiento
deberíamos ver en estos enunciados el adoctrinamiento en los
principios básicos del sistema económico imperante. De
hecho, se habla para estas etapas educativas de incorporar
objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación
de la formación orientados al desarrollo y afianzamiento del
espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para
la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas,
estamos hablando de niños, y donde se obliga al profesorado
que imparte las enseñanzas que integra el sistema educativo a
adquirir las competencias y habilidades relativas al
emprendimiento, la iniciativa empresarial, la igualdad de
oportunidades en el entorno empresarial y la creación de
desarrollo de empresas, a través de la formación inicial o de
la formación permanente del profesorado; es decir, se obliga
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al profesorado a hacer determinadas cosas al margen del
currículum profesional. La iniciativa privada, por lo tanto,
prácticamente considerada en esta ley como casi un precepto
religioso.

No nos gusta esta ley que favorece a los que más tienen,
que permite la entrada en el país de capitales dudosos, de
personas a las que por tener dinero se las considera más
importantes aun sin conocer el origen de sus capitales, de
empresas a las que se pide un determinado volumen de
negocio, pero de las que no conocemos ni su composición ni
su tributación exterior ni sus implicaciones en determinados
negocios.

Y sobre todo no nos gusta esta ley por su fe ciega en lo
privado, que jamás atenderá las necesidades de la población
por la lógica implacable de la acumulación de los beneficios,
y su negación también ciega de lo público, que muestra que
nuestro grupo, contrariamente, considera el eje fundamental
para unas políticas sociales y ambientales para... pensadas para
el conjunto de esta misma población y, por ello, por ello
pedimos en el punto... tal, que sería más un añadido al punto 1,
en un añadido al punto 1, que sería una esmena de
modificación que diría: “estudiar en profundidad la totalidad
d’aquesta lle i amb l’objectiu de la seva possible
derogació”.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Ara passaríem al torn de
fixació de posicions, per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Sagreras. Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres votarem en contra de les
esmenes, de la proposta i de tot el que toqui...

(Remor de veus)

Us ho intent explicar breument, la situació econòmica que
es va rebre després del darrer mandat llarg socialista, després
de la legislatura 2008-2011, va ser dramàtica en tots els
termes, en termes de feina, i va deixar l’Estat quasi en fallida;
s’havien tancat 220.000 petites i mitjanes empreses; 250.000
autònoms varen haver de tancar els seus negocis; l’Estat va
acumular un deute comercial, factures dins els calaixos,
factures sense pagar, per un valor de 82.000 milions d’euros;
o 3.514.100 -que es diu aviat- d’espanyols varen perdre la
feina, molts d’aquests dones; el nombre d’aturats entre 16 i 24
anys es va incrementar més d’un 54%, es va passar de 574.000
persones al segon trimestre del 2008 fins als 884.100 al final
del 2011.

Malgrat que, després, al final in extremis els socialistes
varen congelar les pensions, varen baixar el sou als funcionaris
més d’un 5% i es varen retallades socials molt grosses com
les prestacions per fill a càrrec o el pla d’acció per la

discapacitat, que es varen reduir un 80%, així i to t encara
estava en risc el mateix estat del benestar. Va ser en aquest
context, com crec que algú de vosaltres fins i tot ho ha
explicat, que es varen escometre una sèrie de reformes
estructurals fiscal, laboral, energètica, etc., amb l’objectiu de
posar ordre a totes aquestes coses, als comptes públics,
recuperar la credibilitat del nostre país a l’exterior i millorar
la competitivitat per recuperar el creixement i tornar
recuperar llocs de feina.

És dins aquestes mesures que s’emmarca la Llei 14/2013,
de 27 de setembre, per donar suport als emprenedors i la seva
internacionalització, el seu objectiu era l’emprenedoria i
reorientar les nostres empreses perquè venguessin la
producció a l’exterior per compensar la caiguda de la demanda
interna fins que es recuperàs.

Tot això va tenir èxit, totes aquestes mesures varen tenir
èxit, varen aconseguir recuperar el país, només unes dades de
les mesures d’aquest èxit, entre el gener del 2012 i el maig
del 2018 es varen crear 138.000 petites i mitjanes empreses;
190.000 autònoms varen començar a posar en marxa els seus
propis negocis; o 2.764.921 espanyols varen trobar feina;
222.810 menors de 25 anys varen trobar feina; o varen
recuperar tots, tots els llocs de feina femenins que s’havien
destruït en temps de la crisi i se situava la bretxa salarial en
mínims per davall de la mitjana europea.

Dins l’objecte dels articles del 63 al 67 de què parlam
avui, és regular determinats supòsits en els que per raons
d’interès econòmic es facilita i s’agilita la concessió de visats
i autoritzacions de residència amb l’objecte d’atreure inversió
i talent... -com és talent en mallorquí- i talent a Espanya.

La mesura es dirigeix a inversors, a emprenedors, a
treballadors que fan moviments entre empreses, professionals
altament qualificats i investigadors, així com a les seves
parelles i als fills més grans a través d’un procediment àgil i
ràpid amb una única autoritat i per un termini variable en
funció dels diferents casos que es contemplen. Aquestes
autoritzacions de residència tenen validesa en tot el territori
nacional, és per a tots..., és perquè tot això va aconseguir els
seus objectius d’atreure inversió estrangera. 

Des que es va aprovar la inversió estrangera a Espanya,
excloent les empreses de tinença de valors estrangers, ha pujat
tots els anys a unes taxes molt elevades, els primers dos anys
a un 20%, i només a l’any 2019, davant la irresponsabilitat del
Govern socialista, la incertesa que genera amb tots els seus
anuncis es torna preveure una davallada d’inversió en el nostre
país.

És per tot això que creiem que no s’ha de suprimir tot el
que ha funcionat bé i menys dins un context com és el
d’aquests darrers mesos on es tornen veure símptomes de
desacceleració...

(Remor de veus)

... i creiem que el que s’ha de fer és incentivar situacions (...)...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

... i l’emprenedoria, no posar travetes.

Ja he acabat, no tenc pus (...), idò ja...

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. 

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Duia un parell de coses més, però...

(Rialles de l’intervinent i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al Grup Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el
Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Hola, buenas tardes. Bueno, a mí, de entrada el Grupo
Ciudadanos votará en contra de todo obviamente, porque esto
nos parece una PNL totalmente ideológica, que no tiene
ningún fundamento real, es una opción que esté aplicada en 13
estados de la Unión Europea. Entonces, no somos ningún tipo
de marciano para nada. Unidas Podemos dice “agravio
comparativo” porque tiene más o menos dinero, también se
admite, se dan visados a personas altamente cualificadas. Pues
con respecto a mi, también el agravio comparativo, porque yo
no podría pedir un visado de esos.

El PSOE dice que se dan permisos automáticos y yo leo
esto, se quejan de que hay permisos discrecionales; entonces,
o son automáticos o son discrecionales, pero no puede ser una
cosa un día y otra cosa otro.

Aspectos económicos, pues sí, son inversores, aportan
dinero y crean puestos de trabajo. ¿Presión sobre el mercado
inmobiliario? Pues no lo creo, yo no me puedo comprar una
casa de medio millón de euros, o de un millón de euros, o la
media que hay que son novecientos y pico mil, entonces,
presión no.

¿Qué atraen corruptos, como dice el documento? Pues, me
parece un poco absurdo, por una razón muy sencilla, y es una

razón lógica, dice que estas operaciones atraen corruptos,
pero es que para comprar, para pedir visado por compra de una
casa, la casa tiene que haber sido comprada antes. O sea que
esto no da ninguna facilidad, si hay corrupción es el banco
central, los notarios, o la autoridad bancaria.

¿Inversiones sobre títulos? También tienen que ser
anteriores; ¿bonos de estado?, también tienen que ser
anteriores. Entonces, pues me parece un poco raro.

Luego dicen que hay presión sobre el mercado de trabajo,
no lo hay, esta gente no puede trabajar y tiene que presentar
prueba de que tiene fondos propios para poder sobrevivir ellos
y su familia durante todo el periodo, además tienen que
presentar prueba de que tienen seguro médico para todo el
tiempo del visado. O sea que, en realidad, ¿problema?, pues
no. 

Entonces, pues ya que estamos, aquí sí que hay un agravio
comparativo, están ustedes discriminando entre europeos con
dinero y no europeos con dinero, entonces pues me parece
que es un absurdo y obviamente votaremos que no.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, moltes gràcies Sr. Benalal. Ara passarem al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula
el Sr. Melià. Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Això no va d’europeus, no
va d’europeus, perquè els europeus tenen llibertat de
moviments i d’inversió . Hem de saber què votam, almanco
hauríem de saber el que votam, i no va d’europeus aquesta
iniciativa, perquè, evidentment els europeus tenen la llibertat
d’inversió total i absoluta que els donen els tractats europeus.
Per tant, això va d’una altra cosa, ho dic per clarificar el tema.

El nostre grup parlamentari entén el context en què es va
fer aquesta normativa i per ventura en aquell context
extraordinari tenia un sentit, però això no vol dir que s’hagi de
mantenir indefinidament, perquè al final aquesta normativa és
una desigualtat per condicions econòmiques i això és
innegable. ¿Què de vegades s’ha de fomentar per part d’un
govern la inversió estrangera a través de mecanismes
extraordinaris? Sí, de vegades sí, però no per principi sempre
s’ha de fomentar la desigualtat de condicions econòmiques.

Per tant, nosaltres així com està plantejada inicialment la
proposició no de llei li donaríem suport.

Ara bé, a la vista de les esmenes de Podem, si són
incorporades, és clar, nosaltres derogar tota la llei no ens
sembla bé, que és el que, en definitiva, proposa Podem. Per
tant, en el seu cas demanaríem votació separada. Però, si
s’inclou el punt que es vol modificar, al punt 1, és l’esmena de
modificació del punt 1, tampoc ens semblaria correcta perquè
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una altra cosa és que estiguem en condicions i que Espanya
necessiti incorporar talent. I això crec que encara és una
necessitat i, per tant, encara té sentit mantenir aquesta mesura
extraordinària.

Per tant, nosaltres a la versió original de la proposició no
de llei li podríem donar suport, si és modificada demanaríem
votació separada i votaríem abstenció en el primer punt i en
contra del punt segon.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Passarem al Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. “Cuando tienes dinero puedes
montar lo que quieras en cualquier lugar del mundo”, amb
aquesta frase, dita per un jove veneçolà que va demanar la visa
d’or, es resumeix perfectament què és el visat daurat. La
qüestió radica en què els  països no tenen problemes amb
l’entrada de gent d’altres països, sempre i quan aquests duguin
la bossa carregada de doblers. En el món occidental, més que
parlar de racisme hem de parlar de “burofòbia”, a occident li
fa oi la pobresa.

Un exemple de discriminació entre estrangers benvinguts
i estrangers que abusen del sistema és el visat d’or. Aquests
visats es van vendre com a mesura d’emergència per fer front
a la crisi, quan el Govern de Mariano Rajoy va aprovar a l’any
2013 un programa que permet concedir la residència exprés
a Espanya a estrangers rics. La venda d’aquests visats d’or està
restringida als inversors que compren un habitatge de luxe,
almenys 500.000 euros, es gasten almenys 2 milions d’euros
en deute públic espanyol, posen 1 milió d’euros en dipòsits
bancaris, accions o  fons d’inversió, o bé desenvolupen un
projecte empresarial d’interès general.

Quin era l’objectiu inicial? O, millor dit, com ens ho van
vendre? Per atreure inversió estrangera en un moment
econòmicament difícil. Què hem vist? Després del primer
examen a fons d’aquesta mena de règims, la Comissió Europea
ha avisat del greu risc que es converteixin en una porta
d’entrada per al crim organitzat, la corrupció i el blanqueig de
diners a la Unió Europea. La falta de transparència en la gestió
dels programes i la falta de cooperació entre els estats
membres agreugen encara més aquests riscs.

L’Informe de Brussel·les destaca tres motius principals de
preocupació pels visats d’or: en primer lloc, les normes de la
UE exigeixen una sèrie de controls de seguretat abans
d’expedir un permís de residència a inversors estrangers, amb
la finalitat de garantir que no suposen una amenaça. L’executiu
comunitari es queixa que no té suficient informació sobre els
controls que fan els països en el cas dels visats d’or i tem una
excessiva màniga ampla per facilitar la vida a aquests
inversors. La Comissió denuncia, a més, que els estats

membres no exigeixen als titulars d’aquests permisos el
requisit de residència física en el seu territori, açò permet als
inversors adquirir l’estatus de resident de llarga durada a la
Unió Europea, sense complir la condició d’haver viscut 5 anys
en territori comunitari, i pot, fins i tot, oferir una via ràpida a
la ciutadania nacional i, per tant, de la Unió Europea.

Finalment, l’informe ressalta la falta de transparència i
supervisió dels sistemes, no hi ha estadístiques completes
sobre el nombre de persones que han comprat visats d’or. Fins
i tot l’FMI, poc sospitós de ser d’esquerres, tot i que no
qüestiona aquests programes com una via per obtenir recursos
fiscals, ha posat de manifest que ateses les quantitats de
doblers que es mouen amb els visats d’or, és imprescindible
garantir que no amaguen operacions de rentat de doblers. Però
també destaca que són fluxos d’ingressos molt volàtils, que
poden tenir conseqüències a les arques públiques i que són
molt permeables per a persones relacionades amb negocis poc
transparents.

Nosaltres veiem bé les esmenes presentades i tot i així,
votaríem a favor d’aquesta proposta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Si els sembla bé, ara podríem
suspendre la sessió per deu minuts, però trob que no hi ha cas,
no? D’acord, per tant, passaríem a fixar les posicions per part
del proposant. Té la paraula la Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, agrair
el suport dels grups que han manifestat el seu suport. En segon
lloc, intentaré donar una mica de raons a aquells que ens han
dit que no, a veure si s’ho pensen una mica.

Sr. Sagreras, jo  no entraré en aquest “hooliganisme”
popular del qual avui ha presumit; després del panorama
apocalíptic que ens plantejat o que ens ha mostrat, gràcies a
Déu que va arribar aquesta llei de suport als emprenedors i la
seva internacionalització  per salvar els comptes de l’Estat
espanyol, tant de bo que va arribar aquesta llei, jo don gràcies
cada vespre. Però si vostè mira una mica més lluny del títol i
mira la llei, veurà que aquesta llei de l’únic que no parla és
d’emprenedors ni de la seva internacionalització, parla de tot,
de tot el que pot parlar, llevat d’emprenedors i llevat
d’internacionalització d’aquests emprenedors; no parla
d’emprenedoria, se’n va per tot, se’n va a estalviar IVA a
segons quin tipus d’empreses, se’n va a donar aquests visats,
se’n va a qualsevol banda menys a fomentar l’emprenedoria,
que això sí que ho veuríem bé, si fos una llei que fomentàs
l’emprenedoria, i no ho fa aquesta llei.

Aquesta llei no va tenir el suport de cap grup polític en el
Congrés dels Diputats, també crec que és un símptoma, de cap
grup polític en el Congrés, bé del Partit Popular, del Partit
Popular, de l’únic, del proposant va tenir el suport, però no va
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tenir el suport de cap grup i, a més, va ser una llei que no es va
consensuar ni amb el sector ni amb les comunitats autònomes,
quan entrava en competències de manera directa, sobretot amb
les quotes que es fan a l’hora de donar els visats . No es va
consensuar ni amb comunitats  ni amb el sector ni amb cap
grup polític.

A més, aquests 500.000 euros són 500.000 euros del
2013 i del mercat immobiliari de 2013, no són, no és el
mercat immobiliari del 2019, ni s’hi acosta, hi ha hagut un
increment brutal, sobretot de comunitats autònomes com la
nostra. 500.000 euros ara jo tampoc no em puc permetre un
habitatge de 500.000 euros, però no és un habitatge de luxe,
eh!, li puc assegurar, no és un habitatge de luxe per a res un
habitatge de 500.000 euros.

Miri, aquesta PNL és ideològica, sí, és a dir, som un grup
polític i feim ideologia, però el que en realitat és ideològic és
la proposta, és la mesura que fa aquesta llei perquè el que és
ideològic és: si vénen pobres no els vull, i els pos moltes
traves, perquè els costarà anys i anys poder treure un permís
de residència; ara, si en ve un amb 500.000 euros i es compra
una casa, estora vermella.

I vostè plantejava, Sr. Sagreras, aquí parlava que això havia
ajudat moltíssim a l’economia espanyola, 900 milions
d’euros. Jo no sé quins ingressos té l’Estat espanyol, ho
podem cercar, però crec que 900 milions d’euros sobre tots
els ingressos de l’Estat espanyol és una, permeti’m la paraula,
una pixarada.

I vull acabar dient que el que fomentam és l’elitisme, però
l’elitisme moltes vegades més caspós i més ranci.

Acceptam les esmenes de Podem. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Garrido. També té torn de paraula el
Grup Parlamentari MÉS, per cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

No en farem ús, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

No en farà ús, molt bé. Idò, així tenim les esmenes
acceptades, votaríem tres punts, no? El primer amb l’esmena
incorporada, el segon i un tercer nou. 

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Presidenta, perdó, perdó, una cosa, és que n’havíem parlat
amb el Sr. Jiménez i ni ell ni jo hem pensat a dir-ho, i és que
l’esmena posa “externalització” per error, que toca ser
“internacionalització”, que és el títol de la lle i; la primera
esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, la primera esmena. 

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Tít o l  d’"e xternalització" quan tocaria ser
"internacionalització", no és així? És que no hem pensat a dir-
ho cap dels dos en el moment que tocava.

LA SRA. PRESIDENTA:

En el punt nou seria el tercer, també hem d’afegir que el
Parlament insta..., no? Sí, fem un recés perquè l’esmena 2 del
nou punt no està ben redactada tampoc, li falta..., D’acord?
Fem un recés. 

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, ja finalitzat el recés, ha quedat clar. Passarem a
votació, hi ha un primer punt que seria talment la redacció de
la proposició no de llei a la qual s’hi afegeix, després de
“concordats”, “Punt i seguit. Així com revisar per tal de
derogar la resta de visats que estableix el títol
d’internacionalització de la llei”.

Després hi hauria un segon punt, que seria el de l’esmena,
on diria: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a estudiar amb profunditat la totalitat d’aquesta llei
amb l’objectiu de la seva possible derogació”.

Després hi hauria un tercer punt, que seria el 2 talment de
la proposició no de llei. 

Volen que ho votem tot junt? 

(Remor de veus)

Podem votar-ho tot junt. 

Vots a favor? 7 vots a favor.

Vots en contra? 4 vots en contra.

Abstencions? Cap. 

Queda aprovada. 

Molt bé, moltes gràcies. La setmana que ve si els sembla
bé, mantindrem..., a les cinc, perquè també la de Salut té una
proposició només.
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