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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui i en
primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. ALEMANY I MOYÀ:

Isabel Alemany substitueix Josep Melià.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Margarita Mercadal substitueix Joan Boned.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Marc Pons.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2587/10, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
reforma fiscal.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2588/10, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
fiscalitat de les societats.

Passam al debat del primer punt de l’ordre del dia que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 2587/10 del
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa
a reforma fiscal. Per defensar-la...

Si tots els grups hi estan d’acord, m’informen que es
produiria un debat conjunt de les dues proposicions no de llei
presentades pel BLOC per Mallorca i PSM-Verds, si tots hi
estam d’acord es faria aquest debat conjunt i la votació
separada. D’acord?

Molt bé, per tant, intervé en primer lloc el BLOC per
Mallorca i PSM-Verds.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc voldria agrair als
grups aquest acord per fer el debat conjunt de les dues
proposicions no de llei que són d’una matèria molt semblant,
tracten de distints aspectes de fiscalitat, però al cap i a la fi és la
mateixa matèria i com que tenim una comissió de tres
proposicions no de llei, això ens permetrà fer la feina d’una
manera més eficaç.

Vivim com tots sabem en un moment de crisi econòmica, en
un moment de dèficit públic i això dóna lloc que hi hagi retalls
a la despesa pública, com és de sobres conegut en aquest
moment. I d’aquests retalls en despesa pública en pateixen
polítiques tan essencials com puguin ser les d’educació, sanitat,
polítiques socials, i moltes altres, però particularment ens
preocupa que en aquests capítols de polítiques essencials
bàsiques la crisi, els retalls i el dèficit originin uns pitjors
serveis als ciutadans. Nosaltres entenem que des d’una
perspectiva progressista com la que nosaltres sempre volem

defensar, és important que la crisi no repercuteixi o repercuteixi
el mínim possible en les polítiques socials, que la crisi no
repercuteixi en aquests serveis bàsics com els que he esmentat,
educació, sanitat i polítiques socials, habitatge també; i també
tenim la preocupació que la crisi no la pateixin les persones més
vulnerables, perquè si hi ha minva pressupostària en aquestes
matèries, lògicament les persones que tenen una situació més
difícil seran les que més dificultats tendran per afrontar la crisi.

Dit això, nosaltres entenem que davant d’un problema de
dèficit en els comptes públics, hi ha la perspectiva de retallar
despesa i també hi ha la perspectiva de millorar ingressos. Allò
adequat, nosaltres entenem, és que es faci una combinació de les
dues coses i també veim que en aquest moment l’actuació dels
governs, en aquestes dues proposicions no de llei, parlam
sobretot de política estatal, per tant, sobretot l’actuació del
Govern estatal, del Govern central de Madrid s’adrecen
bàsicament, darrerament hi ha hagut actuacions en altres sentits
i que després comentaré, s’adrecen sobretot a la qüestió de
retallar despeses, però s’ha fet molt poc esforç per millorar els
ingressos. Nosaltres entenem que hi ha d’haver un equilibri en
aquests dos camins, un equilibri entre l’esforç de contenció,
l’esforç d’austeritat, que indubtablement hi ha de ser, però
també que els poders públics disposin de les partides
pressupostàries necessàries per fer aquestes polítiques socials i
també perquè en un moment de crisi, les polítiques
econòmiques accentuïn aquell sentit redistributiu de la riquesa.
Per tant, nosaltres entenem que des de l’esquerra és
perfectament defensable, per això ho defensam, una política
fiscal que permeti més recursos per fer polítiques socials i que
també vagin a favor d’una redistribució més equitativa de la
renda, en favor d’una igualtat d’oportunitats. 

En aquest sentit presentam aquestes dues proposicions no de
llei que tenen el mateix fons. La primera bàsicament se centra
en la fiscalitat sobre la renda de les persones. I la segona se
centra sobre alguns aspectes de la fiscalitat de les societats. No
intenten ser un programa complet d’actuació en matèria fiscal,
queden fora altres capítols que per a nosaltres tendrien molt
d’interès i que poden ser matèria de tractament en una altra
ocasió, com és el tema de la fiscalitat ecològica, però sí
presenten algunes propostes que en aquest moment de crisi i en
aquest moment de necessitat de recursos per fer polítiques eren
importants.

Passant a la primera de les dues proposicions no de llei, que
tracta -com deia- de la fiscalitat sobre les persones, el primer
punt proposava que es recuperàs la progressivitat de l’IRPF, de
l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. L’IRPF, com
és sabut, és progressiu, ho ha de ser perquè la mateixa
Constitució Espanyola fixa que la fiscalitat ha de tendir a la
redistribució i, per tant, ha de ser progressiva, però també és
veritat que en els darrers anys hi ha hagut una tendència
continuada a perdre progressivitat. I aquesta és una tendència
que han seguit tant governs del Partit Popular com governs del
Partit Socialista. Recordem que abans de 2003 hi havia un tipus
màxim del 48% i aquest tipus màxim ha anat baixant i en
aquests moments és del 43%, o sigui que hi ha hagut un descens
important de 5 punts en aquest tipus màxim. Ara mateix, de cara
a la llei de pressuposts, el Govern central, el Govern de
Zapatero a Madrid proposa una petita pujada, pujar al 44% per
a les rendes de més de 120.000 euros i al 45% per a les rendes
de més de 175.000 euros. Això seria una mica de caràcter
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general perquè després en funció del tram autonòmic de cada
comunitat autònoma, s’acaba de concretar amb una xifra
concreta.

Per a nosaltres, això va en la línia de permetre més ingressos
i de fer la renda sobre les persones més redistributiva, però és
una mesura insuficient, en el sentit que la seva incidència és
petita. És una mesura -entenem- condicionada pel context
d’arribar els dies anteriors a una vaga general, però la veritat és
que el seu poder de recaptació és petit, segons xifres del mateix
Govern se situa entorn dels 300 milions d’euros. L’esforç que
es demana a aquestes persones de rendes altes tampoc no és
immens, la vicepresidenta del Govern va parlar d’una mitjana
de 300 euros per contribuent, per tant, la valoram com a
limitada. Allò que proposava la nostra proposició no de llei era
simplement recuperar la progressivitat anterior a les reformes de
2003 i 2006. En qualsevol cas aquests petits increments que ara
es produiran són positius.

I el segon punt d’aquesta proposició no de llei parla d’allò
que algunes vegades s’ha parlat, el mateix Govern de Madrid
alguna vegada ho ha manejat com a globus sonda o com a
possibilitat, i és allò que es diu impost sobre les grans fortunes.
Un impost sobre les grans fortunes que és un impost separat de
l’IRPF, és un capítol al marge de la progressivitat que puguin
tenir els trams de l’IRPF. En certa manera aquest impost sobre
les grans fortunes vendria a recuperar aquell impost de
patrimoni que s’ha suprimit, per cert aquesta supressió de
l’impost de patrimoni també és un element de pèrdua de
progressivitat del sistema. I en aquest cas sí que és un element
on es produeix una pèrdua de recaptació molt important. La
xifra que entorn als 2.000 milions d’euros que es podria recaptar
de més si en aquest moment existís l’impost de patrimoni, 2.000
milions d’euros que són per exemple el que el Govern s’estalvia
baixant un 5% el sou als funcionaris públics, o sigui que parlam
d’una quantitat molt significativa. 

En aquest cas la proposta és allò que se’n diu un impost
sobre les grans fortunes, queda per determinar què és una gran
fortuna, es podria parlar de 500.000 euros, es podria parlar d’1
milió d’euros. Evidentment és una xifra a determinar. Una mica
el model que existeix a França, es diu "impost de solidaritat
sobre les grans fortunes"; en aquest cas les fortunes que tenen
més de 790.000 euros paguen aquest impost, és un impost
progressiu, és un percentatge petit entre 0,5 i 2%. Però
lògicament se suma a l’impost sobre la renda, és un impost a
part de l’impost sobre la renda. La idea de fons, lògicament i per
expressar-ho d’una forma gràfica, és que un senyor com
Cristiano Ronaldo que té uns ingressos de 13 milions d’euros no
tributi igual que un senyor que en guanyi 175.000, que ja són
molts, però en aquest moment és allà on se situa el llindar del
tram més alt. Crec que és bo d’entendre amb aquest exemple,
són fortunes d’una magnitud especial que requereixen al nostre
entendre un tractament especial.

I la segona proposició no de llei tracta d’una qüestió
complementària i és la fiscalitat sobre les societats. També en
aquests darrers anys hi ha hagut una tendència a baixar la
pressió fiscal i també a baixar la progressivitat, l’any 2007 el
tipus més alt va passar del 35 al 30% i actualment les que tenen
una base imposable de menys de 120.000 euros tenen un 20%,
la resta tenen un 25%. La recuperació d’un tipus del 35% podria
fer possible segons alguns càlculs una recaptació de més de
5.000 milions d’euros i que lògicament és una xifra molt
important. Sobre aquest tema de fiscalitat a les societats i a les
empreses s’ha parlat d’altres possibilitats, que hi hagi figures
especials per a les companyies elèctriques o per a institucions
financeres que són societats que han tengut beneficis molt
importants en els darrers anys i que molta gent considera que
podrien fer un esforç important de contribució. Han sortit altres
propostes, com aquelles propostes que ja s’haurien de situar més
en el marc internacional, com són les taxes sobre les
transaccions financeres, sobre aquesta qüestió de les taxes sobre
transaccions financeres tenim una altra proposició no de llei que
supòs que es veurà en una altra comissió, aquesta ha estat motiu
d’actualitat perquè el president Zapatero n’ha parlat a la Cimera
d’Objectius del MilAlenni a Nova York, en qualsevol cas és un
altre tema que se situa -com dic- més en el marc internacional.

De totes aquestes coses no en parlam, parlam d’algunes
coses més bàsiques, com la recuperació del tipus anterior de
l’impost de les societats, sí que feim una referència a la fiscalitat
de les SICAV, a les societats d’inversió de capital variable, que
són instruments teòricament d’inversió colAlectiva, però que són
utilitzats per part de fortunes individuals per colAlocar-hi les
seves fortunes i rebaixar així la seva tributació. També és veritat
que la Llei de pressuposts actual Zapatero endureix la seva
fiscalitat, no rebaixant el seu tipus, però sí endurint els
mecanismes pels quals poden ser utilitzades per evitar imposts,
però en qualsevol cas la proposta que nosaltres tenim i la que
recull la idea, i si algú té alguna proposta per matisar-la la
podem estudiar, és evitar que aquestes SICAV siguin un
instrument perquè les grans fortunes evitin el pagament dels
imposts amb què han de contribuir al bé comú.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Passam ara al torn de fixació de
posicions.

Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.
Alemany, per un temps de deu minuts.

LA SRA. ALEMANY I MOYÀ:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Com tots sabem,
l’actual conjuntura econòmica ens ha obligat a totes les
institucions públiques a adoptar polítiques austeres i de
contenció de la despesa pública. Cada institució dins els
diferents àmbits, estatal, autonòmic i municipal, ha adoptat
mesures amb més o menys fortuna per fer front al dèficit, a
l’atur i en definitiva, a la recessió econòmica. 
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Les proposicions no de llei que avui ens ocupen fan
referència a la reforma fiscal i volen englobar-se dins el darrer
paquet de mesures aprovada pel Govern central per reduir el
dèficit. Sobre aquest paquet de mesures vull fer certes reflexions
que donen a aquestes mesures el caràcter d’improvisades, de
falta de planificació i de falta de responsabilitat. El paquet peca
d’improvisat per la falta de coherència en les mesures que el
conformen, falta de planificació per la poca consonància amb
les mesures dutes a terme fins ara i falta de responsabilitat
perquè condicionen el dia a dia de les altres institucions, encara
que des d’Unió Mallorquina creim que hi ha d’haver un pla més
ample i reflexionat que no es marqui objectius inassumibles, ja
que al contrari es converteix en allò que tots anomenam
demagògia. 

Per centrar-se en la qüestió de fons d’aquestes proposicions
no de llei, des d’Unió Mallorquina creim que augmentar els
tributs no és la millor forma de sortir de la crisi actual, ja que
l’augment dels imposts penalitza el consum i frena l’economia.
I en lloc de frenar l’economia des d’Unió Mallorquina el que
volem és dinamitzar-la. Unió Mallorquina creu que això de
gravar els ciutadans amb més recursos és un argument
demagògic per la progressivitat del nostre actual sistema
tributari i no hem de confondre la necessitat de recaptació amb
la injustícia tributària. Des d’Unió Mallorquina sempre hem
defensat la tesi que a major recaptació de tributs, hi ha manco
doblers en moviment. I ara més que mai el que necessitam és
moviment de doblers. 

Per tant, votarem en contra d’aquesta proposició no de llei
relativa a la reforma fiscal, així com també pel que fa a la
relativa a imposts de societats. Si volem una vertadera reforma
fiscal, hem de posar damunt la taula tot el sistema tributari
espanyol i construir sobre la justícia tributària i no sobre la
necessitat puntual de recaptació de l’Estat.

També vull afegir una reflexió conceptual a aquest debat que
no s’ha tengut en compte a l’hora de redactar aquesta proposició
no de llei. Aquesta crisi econòmica només la superarem si som
més productius, si cream riquesa, si som capaços de generar
llocs de feina. I per a Unió Mallorquina els principals agents
generadors de llocs de feina, els principals agents creadors de
riquesa i els principals agents productius són les empreses.
Espanya és un dels estats que manté l’impost de societats més
alt de la Unió Europea, fet que fa que les nostres empreses
siguin menys productives que les que tributen a altres estats i
Espanya sigui dels estats que els costa més sortir de la crisi. Des
d’Unió Mallorquina no veim l’empresari com un enemic, sinó
com un creador de producte i com un productor de riquesa. I en
aquests moments el que més necessitam és ser productius i crear
riquesa.

Per tant, des d’Unió Mallorquina votarem en contra
d’aquestes proposicions no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam al Grup Parlamentari Socialista i té la
paraula el Sr. Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc dir que nosaltres
votarem afirmativament aquestes dues proposicions no de llei
perquè consideram que s’ha de fer aquest esforç, en aquest
sentit, tributari. Però no volia deixar de fer certes reflexions. 

En primer lloc compartim la imperiosa necessitat d’un pla
que sigui realista, que sigui creïble de reducció del dèficit públic
i de reducció del deute públic. En els pròxims anys s’haurà
d’afrontar el considerable volum que ha adquirit el deute públic
de totes les administracions, per tant farà falta prendre mesures
al respecte. Dèficit i deute públic que vull remarcar que en el
cas de l’Estat central ha estat absolutament justificat, ja que s’ha
generat a causa d’una voluntat política clara de donar resposta
a la greu crisi econòmica internacional que el món pateix des de
mitjans de 2008. En aquest sentit vull reconèixer que el Govern
central va actuar d’una manera decidida, amb un pla molt potent
d’inversió pública, d’unes magnituds jo diria que històriques,
per tal de compensar la caiguda provocada de la inversió i del
consum privat. Per altra banda aquest deute i aquest dèficit
també s’ha generat per una clara voluntat política de no deixar
ningú sense les ajudes socials imprescindibles. I en aquest sentit
s’ha fet el màxim esforç en els darrers anys en polítiques
socials, precisament a favor dels més desfavorits. 

També vull recordar que el Govern central havia fet els
deures durant els anys de bonança, al contrari del que varen fer
altres, jo diria que moltes altres administracions. Com exemple
s’ha de recordar que l’exercici 2007 l’Estat central el va tancar
amb un superàvit pressupostari per primera vegada en
democràcia. I, efectivament, tal com assenyala aquesta
proposició no de llei, el Govern central també va aprofitar
aquells anys de bonança per reduir la pressió fiscal.
Contràriament també al que varen fer moltes altres
administracions. També es varen aprofitar aquests anys de
bonança econòmica per millorar els sous dels funcionaris, les
pensions i tot tipus de prestacions socials. Però, i retornant a la
crisi econòmica, tothom ha de reconèixer que aquesta ha afectat
greument els comptes públics i no queda altra cosa que
reaccionar. Cal retrobar un cert equilibri i cal aplicar mesures de
sostenibilitat. Es ralla de sostenibilitat moltes vegades des de
l’àmbit de l’ecologia, però s’ha de rallar també i aplicar criteris
de sostenibilitat dins l’àmbit de l’economia. Vull recordar que
tot el que no és sostenible, per definició tard o prest cau.

Per tant i com que per a nosaltres és molt important l’estat
del benestar de què ens hem dotat i perquè volem unes
institucions fortes, estables i duradores, cal prendre mesures per
corregir els desequilibris pressupostaris i corregir la debilitat
econòmica que suposen aquests alts percentatges d’endeutament
que han assolit les diferents administracions públiques. Estic en
desacord amb l’afirmació que es fa la proposició no de llei que
el marge d’actuació sigui ample, ja que la situació econòmica
actual és molt complicada, la situació política també, i és
evident que per afrontar aquesta situació calen decisions molt
difícils. S’ha hagut d’actuar en l’àmbit del mercat de treball,
s’ha hagut d’actuar en l’àmbit dels sous dels funcionaris
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públics, s’han hagut d’aplicar criteris molt estrictes d’austeritat,
s’haurà d’actuar en el tema de les pensions i també en altres
prestacions socials, i també, com assenyala aquesta proposició
no de llei, s’haurà d’actuar de la banda dels ingressos.

I vull també aprofitar, ja que parlam d’ingressos, que s’ha de
reconèixer, i ho vull reconèixer una vegada més, a uns els
agradarà i a altres no però s’ha de reconèixer que el Govern de
Zapatero va reduir la pressió fiscal en els moments en què el
Govern central s’ho podia permetre sense afectar, en aquells
moments, la salut dels comptes públics. Ho va fer amb unes
reduccions o fins i tot eliminacions de figures tributàries, que a
uns agradaran i a altres no però, arribat aquest punt el que sí
compartim és que calen esforços des de tots els àmbits
possibles, i és per açò que donarem suport perquè s’analitzi el
fet que es puguin recuperar aquests ingressos fiscals que
s’assenyalen en aquestes dues proposicions no de llei. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carretero. I finalment, per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, el
debat de la política fiscal d’un estat és un debat de calat, és un
debat de fons, i no el podem circumscriure a temes com el sou
de Cristiano Ronaldo. Creim que açò és una simplicitat que no
té lloc i que no pot ser així.

Tampoc no entraré a esmentar ni a fer cap crítica a l’acció
del Govern de l’Estat que ha duit fins ara i per què ens ha duit
a aquesta situació. El que sí vull deixar clar és que avui, en el
dia que en el Congrés dels Diputats es debat una proposta del
Partit Popular que demana aplicar el tipus reduït, súper reduït,
de l’IVA, el 4%, al turisme, aquí estam parlant d’apujar
impostos. Açò posa de manifest que hi ha distintes formes de
pensar i de plantejar quines són les mesures adequades per fer
front a la crisi a través d’una política fiscal més o menys
encertada o adequada. El que està clar és que el Partit Popular
optaria, opta per una política fiscal totalment distinta. És a dir,
es posen de manifest les diferents..., l’existència de distintes
polítiques fiscals a fer per les distintes formacions polítiques. 

En aquest cas el Partit Popular ja dic que votarem en contra
de les dues proposicions no de llei que es presenten avui de la
reforma de l’IRPF, anar a incrementar tipus màxims, dels
imposts sobre grans fortunes o tema d’impost de patrimoni, o de
recuperar el 35% de l’impost de societats o eliminar l’excepció
de l’impost de societats de l’1% de les societats d’inversió de
capital variable. Clarament ho he manifestat abans i que seria
una incongruència i que tots veim quina és la política que du
endavant, quan avui a Madrid es fa una proposta de reduir
l’IVA al sector del sector turístic, aquí estam parlant de tot el
contrari.

Avui consideram des del Partit Popular que una pujada
d’impostos no és més que un símptoma clar que el Govern ha
fet les coses malament, arribam a aquesta situació perquè les
coses no s’han fet bé. A més, al marge de considerar que una
pujada d’impostos deprimirà encara més el consum, tampoc no
està clar que una pujada d’impostos vulgui dir a la vegada
incrementar la recaptació fiscal. No sempre açò és així, i hi ha
experts que diuen que quan hi ha més impostos, quan es pugen
els impostos, quan no es redueix suficientment la despesa
pública, quan hi ha burocràcia, més burocràcia i més
intervencionisme, i un intervencionisme que s’introdueix a
l’economia, més es perllongarà i més costarà sortir de la crisi.
I açò és el que fa l’actual govern de l’Estat.

Des del Partit Popular pensam clarament que per crear llocs
de feina, incentivar el consum i reactivar l’economia hi ha
d’haver incentius fiscals, tot el contrari del que pretenen
aquestes dues proposicions no de llei que van encaminades a
pujar impostos. Amb un increment d’impostos es limita la
capacitat econòmica dels ciutadans, motivada també, o ja amb
una certa dificultat, pels ajuts salarials que hi ha hagut i per la
inestabilitat laboral, i a més trasllada la capacitat de despesa a
l’administració i no a l’empresa, al sector privat, que és el que
nosaltres pensam que hauria de ser així, ja que s’ha demostrat
que des de l’administració no és suficient per fer front a aquesta
difícil situació que patim.

Al marge de la crisi econòmica que patim també és cert que
hem arribat a aquesta situació amb mesures com el xec bebè, els
400 euros, clarament propostes electorals, en el cas dels 400
euros va afectar o es van donar a 13 milions de contribuents, és
a dir, no es va tenir en compte en èpoques de bonança
econòmica que aquesta, entre cometes, despesa excessiva l’únic
que feia era dilapidar el superàvit de l’Estat, i ja ho vam dir en
el seu moment: mesures com aquestes, mesures de no-contenció
de la despesa pública ens durien a apujades d’impostos. I és
més, és quasi de delicte, entre cometes, per suposat, però és
quasi de delicte que açò es fes en una època en què encara es
creaven llocs de feina, dilapidar el superàvit de l’Estat, i ens ha
duit a la conseqüència d’avui debatre aquí apujades d’impostos
o que el mateix govern de l’Estat per als pressupostos de l’any
2011 plantegi apujada d’impostos. 

Vull recordar també que en aquest sentit ja es van apujar
impostos com és l’IVA, es va apujar l’impost d’IRPF llevant
allò dels 400 euros, i també s’han apujat impostos estatals.

El problema que hi ha hagut aquí és que no s’ha posat un
sostre a la despesa pública i ara pagam les conseqüències amb
apujada d’impostos, i jo no crec que, com he sentit aquí, les
coses s’hagin fet tan bé quan estam a les portes demà mateix
d’una vaga general, no en contra tan sols d’una reforma laboral
sinó que creim que en contra de tota una gestió d’un govern, del
Govern espanyol comandat pel Sr. Zapatero.
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Aquest govern en el darrer any, com ja he dit, ja ha apujat
altres impostos, veim que açò al final acaba no essent suficient
i es planteja d’apujada de nous impostos, amb la qual cosa es
demostra que no és allò adequat a fer; allò adequat és posar un
sostre a la despesa pública, prioritzar la despesa pública i anar
a mirar de quines maneres amb una política fiscal es pot influir
en el PIB de l’Estat, és a dir, de quina manera, que no té perquè
ser via apujada d’impostos, es pot influir perquè a través d’un
major consum hi hagi una major recaptació d’impostos.

Apujar els impostos..., també hem de pensar que apujar els
impostos, com ja he dit abans, no necessàriament..., o apujar,
millor dit, els impostos a les grans fortunes no necessàriament
voldria dir una major recaptació, perquè també hi ha ja informes
que diuen que apujar impostos a grans fortunes el que
provocaria seria una deslocalització de rendes cap a fora
d’Espanya. 

Crec que del debat sobre la política fiscal d’un estat és molt
més ampli, i afecta que hauríem d’analitzar temes com quins
impostos realment s’han d’apujar, quina és la despesa que
s’hauria de retallar, què hem de fer o què s’ha pensat fer en el
tema del deute públic de les administracions, o què hem de fer
amb el frau fiscal, un tema que curiosament aquí no ha sortit de
cap dels portaveus, però creim que és summament important
aquest tema també de cara a cercar un increment de la
fiscalització.

Tant per part de l’OCDE com també del Fons Monetari
Internacional es recomana mantenir els programes d’estímul
fiscal fins que s’iniciï una senda de recuperació sòlida, és a dir,
en el moment en què la recuperació econòmica encara no és
prou sòlida i hi podria haver una recessió dins aquests brotes
verdes que són els que veu, aquesta apujada d’impostos podria
donar que tornéssim una altra vegada cap enrere. 

Conseqüentment, per tot l’esmentat, i pensam que tampoc
l’apujada d’impostos no és cap perspectiva progressista, com ha
dit el portaveu del BLOC, pensam per tot l’esmentat i perquè
consideram que ja la política fiscal és un tema molt més ampli,
s’ha de fer sobretot en base a fer que el PIB pugui proporcionar
una major recaptació, en base a tot açò conseqüentment votarem
en contra d’aquestes dues proposicions no de llei perquè creim
que no és cap sortida favorable a la difícil situació econòmica
que patim. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. I per fer ús de la paraula per
contradiccions, té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Agraïm al Partit Socialista
el vot favorable, agraïm als altres portaveus les seves
intervencions; lamentam, en qualsevol cas, el vot contrari que,
si no em falla l’aritmètica, farà que aquestes proposicions no de
llei surtin votades en contra.

La Sra. Alemany ha començat amb una referència al paquet
de mesures del Sr. Zapatero... El que passa és que aquest tema,
el paquet de mesures, serà objecte de la següent proposició no
de llei, i en qualsevol cas no pretenien aquestes dues iniciatives
ser un tractament de conjunt de la política fiscal o econòmica
del Govern de Madrid. Ho dic perquè també s’ha fet referència
a l’apujada de l’IVA, s’ha fet referència al xec bebè, als 400
euros, mesures en què bàsicament nosaltres moltes vegades ja
hem manifestat el nostre desacord. En qualsevol cas aquest tema
del paquet de mesures, com dic, la pròxima proposició no de llei
el tracta de manera específica.

Després hi ha un tema més de fons, que també hi han fet
referència tant la Sra. Alemany com el Sr. Tadeo, que és aquesta
idea que l’augment d’impost allò que fa és paralitzar el consum,
paralitzar l’economia, paralitzar la generació de riquesa, que
fins i tot per aquest motiu fa que no augmenti la recaptació, que
és una idea que efectivament ha estat molt repetida i és
defensada per molta gent. El que passa és que amb aquesta idea
formulada en abstracte podríem eliminar pràcticament tots els
imposts, o reduir-los a la meitat, podríem fer qualsevol cosa,
no? D’allò que es tracta, al nostre entendre, és de trobar
l’equilibri sobre quin és el nivell adequat de pressió en cada
moment, i nosaltres entenem que en aquest moment de dèficit
públic i en aquest moment de dificultat social i en aquest
moment de problemes perquè l’Estat tengui ingressos per fer
polítiques socials que ha de poder fer, jo crec que sí que fa falta
un esforç més gran de contribució per part de totes les persones
i especialment de les que més tenen. 

Nosaltres pensam que és correcta la idea que la iniciativa
privada és la que genera l’activitat econòmica, però també
tothom entén que les rendes han de tributar, que els beneficis de
les empreses han de tributar, i que qui ha de tenir la capacitat de
despesa, per utilitzar una frase que ha dit el portaveu del Partit
Popular, és una cosa que es pot respondre de distintes maneres:
qui ha de tenir la capacitat de despesa a l’hora de generar
activitat econòmica lògicament són els actors econòmics
privats, però qui ha de tenir la capacitat de despesa per garantir
educació pública universal, per garantir atenció als problemes
socials universal, per garantir sanitat pública de bona qualitat
universal, això no ho resoldrà la iniciativa privada sinó que ho
han de resoldre els poder públics, o almanco aquesta és la
perspectiva que tenim molts que ens reivindicam d’esquerres.

Lògicament, per contestar una altra frase que ha dit la
portaveu d’Unió Mallorquina, nosaltres en absolut no veim
l’empresari com un enemic, al contrari, nosaltres pensam en el
paper fonamental que té en la construcció del benestar i en la
dinamització de la vida econòmica i en el fonament del
benestar, vull dir que en això no estam en posicions diguem...,
antigues, per dir-ho així, però sí que anam amb una proposta
que en aquest moment hi hagi més equilibri entre una
progressivitat que s’ha perdut i la que hauria de ser.

Dues frases més. Al Sr. Carretero ja he dit que li agraïm el
vot favorable. Ha fet dues reflexions més de caràcter general
moltes de les quals podríem entrar a discutir, amb moltes de les
quals podem estar d’acord; també és veritat que anant a
reflexions més de caràcter general també podríem dir que una
de les coses que s’ha d’escometre per resoldre el problema del
dèficit fiscals i els comptes públics és efectivament, com ha dit
el representant del Partit Popular, la qüestió del frau fiscal, de
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l’evasió fiscal, de l’economia submergida, que aquest és un gran
capítol en què tots els governs han fet massa poc respecte d’allò
que haurien de fer, o sigui que amb això sí que estam totalment
d’acord que és un problema que hem d’escometre i que hem de
resoldre. 

I per acabar amb en Cristiano Ronaldo, el Sr. Tadeo diu que
això..., no sé si ha dit que és demagògic, o si és molt fàcil... Jo
no sé si és demagògic o si és fàcil, però reiteraré la idea: una
persona que guanya 13 milions d’euros al nostre entendre no ha
de tributar en el mateix percentatge que una que en guanya
175.000, i dic 175.000 perquè ja és el tram més alt, o el que
quedarà ara com el tram més alt, i per tant la que tributarà igual
que Cristiano Ronaldo, i quan dic Cristiano Ronaldo no és una
qüestió de madridisme o no madrinisme; Messi deu guanyar per
l’estil i tampoc no ha de tributar igual, eh? Jo crec que això és
una idea que pot ser titllada fàcilment de demagògica o de fàcil
però és una idea que la gent entén i que té a veure amb la
justícia distributiva.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Passam a la votació de les
proposicions no de llei. 

En primer lloc votaríem la Proposició no de llei RGE núm.
2587/10. 

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor; 7 en contra. Queda aprovada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’altra votació, corresponent a la Proposició no de
llei RGE núm. 2588/10.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor; 7 en contra. Queda aprovada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

3) Proposició no de llei RGE núm. 2732/10, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
Pla de retallades socials del Govern espanyol.

Passam així al tercer punt de l’ordre del dia, que consisteix
en el debat de la Proposició no de llei RGE núm. 2732/10, del
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, contra el
pla de retallades socials del Govern espanyol.

Hem de destacar que s’han presentat dues esmenes, RGE
núm. 4665 i 4666/10, per part del Grup Parlamentari Popular.

En primer lloc per defensar la proposició no de llei té la
paraula el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds.
Sr. Barceló, quan vulgui.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament aquesta és una
proposició no de llei en relació amb el pla de retallades socials
del Govern espanyol, que a més el calendari parlamentari ha
volgut que es veiés un dia abans de la vaga general convocada
pels sindicats, que és bàsicament per la reforma laboral, però
que el primer dels punts que els sindicats varen posar damunt la
taula i que també ha fet mobilitzar en contra d’aquestes mesures
ha estat precisament aquest reial decret llei, 8/2010, de mesures
extraordinàries per a reducció del dèficit públic, que inclou tota
una sèrie de mesures que pràcticament entenc que tots els
presents coneixem.

Destaquen, per exemple, la congelació de les pensions; la
reducció de l’ajuda oficial al desenvolupament, la cooperació
internacional; la reducció salarial dels empleats públics, la
reducció de les inversions o la prohibició als ajuntaments que
acudeixin al crèdit per a l’any 2011. No afronta, en canvi, tot el
tema dels ingressos tributaris, la recuperació de la progressivitat
o l’actuació contra el frau fiscal, com precisament acabam de
debatre ara mateix a les dues proposicions no de llei que
anteriorment ha defensat el meu company el Sr. Llauger.

Els punts estan enumerats. En el primer demanam la retirada
del pla per tal de no fer recaure la crisi damunt qui no l’ha
generada, és a dir, persones dependents, treballadors del sector
públic, pensionistes, etc. En el segon punt, que es tenguin
presents els greuges en el finançament dels serveis públics que
patim a les Illes Balears i els costos de la insularitat, dues
qüestions que creim que cap govern central mai no ha tengut en
compte; aquí per exemple serveis públics tan importants i tan
bàsics com l’educació o la sanitat varen venir mal finançats, i
per tant la reducció del dèficit públic que tenim aquí a les Illes
Balears implica haver d’actuar damunt pressuposts com els
d’educació i de sanitat que suposen el 80% del nostre
pressupost, i això no té en compte precisament que varen venir
mal finançades des d’un primer moment, a part del cost de la
insularitat, que ara amb la polèmica precisament dels
descomptes per a residents en el transport aeri hem vist que és
un tema que des de Madrid encara hi ha un gran
desconeixement en relació amb el que suposa la insularitat.
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El tercer punt és rebutjar la prohibició de l’endeutament
municipal; hem de dir que aquest apartat en concret ha estat
modificat amb posterioritat pel mateix govern espanyol, i per
tant sí que, en general, en determinades condicions es permetrà
la reducció de..., perdó, la possibilitat de l’endeutament a les
corporacions locals.

Quant al quart punt, s’insta el Govern espanyol a presentar
un nou pla que estigui -aquest sí- negociat amb la resta de forces
polítiques i d’agents socials, cosa que el primer pla no tenia,
com no té tampoc la reforma laboral, per exemple, i que
garanteixi a més el manteniment de la despesa social i de les
inversions productives, tan necessàries en temps de crisi.

El cinquè punt és escometre una reforma tributària que
combati el frau fiscal i que recuperi la progressivitat, a més de
la tributació a rendes més altes i la tributació sobre els beneficis
del capital. Està clar que si tenim problemes de dèficit, a més de
la reducció de les despeses, a més d’actuar amb austeritat, hem
d’entrar, també, en el debat dels ingressos i evidentment aquí no
val qualsevol tipus d’ingressos, no val qualsevol cosa
indiscriminada sinó que creim que les dues vies són precisament
rendes més altes, a més de fiscalitat ecològica i sobretot
combatre el frau fiscal que, segons diverses estimacions, ens
podrien aportar mils de milions d’euros, estimacions que han fet
els propis tècnics del Ministeri d’Hisenda de l’Agència
Tributària.

Per últim, s’insta el Govern de les Illes Balears a continuar
treballant en la reducció del dèficit públic autonòmic i la
racionalització de despesa, feina que ja s’ha començat per part
del Govern des del primer moment de la legislatura reduint
conselleries, reduint consorcis i fundacions i reduint, també, tota
una sèrie de despeses en distints capítols que en aquests dos
darrers exercicis pressupostaris, l’actual i l’anterior, ja s’ha vist
aquesta reducció de despesa, però és evident que s’hi ha de
continuar treballant. Això és en definitiva, per tant, la proposta
que avui presentam a consideració de la resta de grups
parlamentaris.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Per defensar les esmenes RGE
núm. 4665 i 4666 té la paraula la representant del Grup
Parlamentari Popular. Sra. Sugrañes, quan vulgui.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, hem presentat
dues esmenes, però hauríem de dir prèviament que aquesta
proposició no de llei que presenta BLOC per Mallorca i PSM-
Verds té un gust, un regust electoral que arriba fora de temps
encara que el seu debat vengui a coincidir, com ha dit el Sr.
Barceló, amb la vaga general convocada per demà. Si féssim
una lectura ràpida ens podríem enlluernar per alguns dels
aspectes que conté la proposició en el seu argumentari. 

Estam d’acord que la política del Govern central, la política
que practica Rodríguez Zapatero sobre la qual cada un dels
ministres es creu en el dret de ficar el dit i dir la seva sense
ordre i sense concert, és un desastre. Estam d’acord que en
aquesta política el que es diu un dia és sistemàticament corregit
i anulAlat l’endemà. Estam d’acord que aquesta política que
dissenyen els qui durant molts mesos negaven una crisi evident
i ara els toca treure’ns de la crisi, és un desbarat, no hi ha nord
i la política econòmica de Zapatero és “xanclatera”. Passam de
plans de malbaratament i caos com han estat els coneguts plans
E, pensats per entretenir els ajuntaments i disfressar l’atur, a
prohibir taxativament l’endeutament de les corporacions locals,
corresponsables que també són del dèficit públic. Això sí, un dia
més tard anulAlen i ajornen l’aplicació d’aquesta prohibició
perquè tothom faci la trampa i encara uns mesos més tard tornen
a rectificar i permeten de nou l’endeutament pràcticament a
tothom.

Quina serietat, quin rigor i quina confiança poden generar?
No sabem prou i estan enfonsat el país. Però mirin, els partits
que ara vénen davant aquesta cambra amb aquesta proposició no
de llei han estat durant tota aquesta legislatura i també a
l’anterior els aliats naturals d’aquest Partit Socialista tan
“desatinat”. Vostès tenen carència al Partit Socialista, estan
amarats a aquest partit i per tant es veuen involucrats i són
còmplices actius de tot el que passa perquè la política parteix de
l’economia, i vostès en són els socis polítics. Ho tenen bo de fer,
vostès practiquen aliances de conveniència, tanquen els ulls i
callen i ja saben que qui calla, atorga, fins que ben igual que els
sindicats es veuen forçats a moure peça perquè se’ls ha
començat a veure massa el llautó i perquè hi ha una mobilització
i un descontent molt generalitzat i perquè la proximitat
d’eleccions així ho recomana, marcar distàncies, marcar
diferències.

Una de les esmenes que hem presentat, la del paràgraf sis, és
precisament quan diu: “el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears que segueixi treballant...”, nosaltres
hem llevat“segueixi” i proposam que digui: “que el Parlament
de les Illes Balears treballi...” Per què?, perquè vostès diuen que
defensen polítiques d’austeritat, incrementant imposts, però no
obstant això són vostès els mateixos que treuen un escó i fan la
multiplicació de càrrecs fins a l’absurd, jo em deman si són
hereus dels fenicis perquè realment comercien i fan valer el seu
suport polític a un PSOE que mai no ha tret la majoria en el
govern d’aquestes terres. Vaja, que es cotitzen més que la borsa
de Wall Street, i això té conseqüències econòmiques. 

Vostès, que reclamen seny i control en la despesa pública,
callen i consenten que el Partit Socialista faci veure que
suprimeix els càrrecs públics de confiança, que apliquen la
reforma quan realment i exclusivament els recolAloca a altres
departaments. Són còmplices, s’ha de dir, d’aquest parany, jo
diria que son cómplices de una clamorosa estafa a los
ciudadanos encara que ara es vulguin fer passar pels seus
valedors. I ara vénen i segurament aspiren al nostre suport
perquè, a més, dins les seves pràctiques una mica xantatgistes,
si no els donem el suport ens faran culpables i ens etiquetaran
d’aliats dels seus aliats. Quina paradoxa que pretenguin això.
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Miri, el nostre partit està realment atordit d’assistir a tants de
despropòsits; estam una mica marejats, com tothom, entre
discursos que no aguanten un parell de dies de polítiques
inconsistents i febles com un paper de fumar; estam, si tan
volen, avergonyits del trist paper que fa Espanya assajant davant
l’ONU implorant una credibilitat que no aconseguirem enmig
de tanta inconsistència i erràtica política econòmica.

Quant a l’altra esmena que ha presentat el Partit Popular,
sempre el Partit Popular ha estat partidari de fixar límits a la
capacitat d’endeutament de les administracions públiques, però
amb racionalitat, no donant les bandades que ja són típiques
d’aquest govern. Tot i que la proposta del BLOC en aquesta
PNL ja està rectificada, una altra vegada, per ZP, idò ara ja no
es prohibeix l’endeutament urbi et orbe sinó per a aquells
ajuntaments que hagin superat el 75% dels seus ingressos. Una
nova rectificació que no té explicació clara. Per què el 75 i no
el 70 o el 80? Sembla que les arbitrarietats, les improvisacions,
les rectificacions sense rumb són l’única forma d’actuar
d’aquest govern. 

Per exemple, la lògica econòmica ens diu que no és el
mateix endeutar-se per finançar inversions productives que fer-
ho per altres motius. Per què no es té en compte aquest fet? Per
què no tots iguals? No obstant això, fins i tot es podria arribar
a entendre que es pogués endeutar precisament per a despesa
corrent, que és una de les maneres d’ajudar precisament les
administracions locals que són les que no hi ha manera de
millorar-les el finançament amb la qual cosa també seria una
manera de donar-les sortida amb això. 

En definitiva, es tracta de mesures desesperades fruit del
fracàs de la política econòmica del Govern, la mateixa que no
fa gaire repartia doblers entre els ajuntaments per fer obres en
molts de casos innecessàries, Pla E, idò havien de ser nous
projectes. No es va permetre que aquests 13.000 milions -es diu
aviat- servissin per reduir l’endeutament o per pagar les factures
que s’acumulen en els calaixos i que perjudiquen enormement
quantitats de proveïdors i que, a més, ajuden que cada vegada hi
hagi més atur perquè aquestes empreses no poden pagar els seus
treballadors i els han d’acomiadar.

El que hem de reclamar és justament un full de ruta, un
programa complet d’actuacions i reformes que permetin, per
una banda, activar l’economia i el seu creixement, i per altra, la
reestructuració i l’ajustament de les administracions públiques
a la nova situació. Les mesures tretes de la “xistera”
improvisades que no tenen en compte la realitat del moment no
ens duran a cap altre lloc que al desassossec, la frustració i la
prolongació de la crisi. Amb aquest panorama el que hauria de
demanar el representant del BLOC és la dimissió del Govern,
aquí sí que li donaríem suport, però no crec que vostès estiguin
per aquesta labor.

Quant al punt de la reforma fiscal, efectivament la PNL du
data de juny amb les noves rectificacions que hi ha del Govern,
però clar, del bajar impuestos que es de izquierdas ahora hay
que poner impuestos a los ricos pasando por los 400 euros, la
pujada de l’IVA, l’eliminació d’ajudes estrelles com el xec
bebè, ... és cert que aquest govern ha castigat molt més les
classes mitjanes i baixes que no les altes. Una pujada de l’IVA
que significa que l’esforç fiscal és major per a les famílies i per
a les persones de menor renda. També és cert que aquest país

necessita una nova estructura fiscal que incentivi la creació
d’empreses i de l’activitat econòmica, la caiguda a la recaptació
i al frau fiscal estan relacionades amb la returada de l’economia.
Més imposts agreujaran més la situació. A més, permetin-me
dir-los que amb els anys que fa que governen i parlen sempre de
frau fiscal és que vostès també a nivell de gestió demostren que
són totalment ineficaços.

És per això que demanar així en fred una major
progressivitat i evitar el frau fiscal sona tan demagògic,
improvisat i sense imaginació i treball com les pròpies mesures
del Govern. En definitiva, no resulta sorprenent que el BLOC
doni suport al Partit Socialista en aquesta PNL perquè sembla
tan improvisada, mancada de contingut i deslligada del que el
país necessita com les propostes del Govern. No és una PNL
seriosa sinó demagògica que només està impregnada del
buenísimo Zapateril que no va adreçada a solucionar els
problemes que tenim sinó només a acontentar a la parròquia. 

Nosaltres, en aquesta proposició no de llei, demanaríem
votació separada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de fixació de posicions té, en primer
lloc, la paraula el Grup Parlamentari Mixt. Sra. Alemany, quan
vulgui.

LA SRA. ALEMANY I MOYÁ:

Senyores i senyors diputats. Com he dit a la intervenció
anterior, el Reial Decret Llei 8/2010, pel qual s’adopten mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, conforma un
paquet de mesures improvisat amb una falta de planificació
important i una falta de responsabilitat preocupant. Per una
banda, elimina un conjunt de mesures que el mateix govern va
posar en marxa dos o tres anys amb una intenció clarament
electoralista, com per exemple l’eliminació de les prestacions
per naixement, l’eliminació de la retroactivitat a les ajudes a la
dependència, la congelació de les pensions per primera vegada
en 25 anys. Si amb aquestes mesures es pretén eliminar el
dèficit públic amb uns 17.000 milions d’euros, per què no es va
tenir en compte aquest dèficit fa dos o tres anys? 

Per altra banda, en aquest mateix paquet de mesures hem de
sumar la reducció salarial dels empleats públics en lloc de
congelar-los el salari des de fa tres anys quan no sols sabíem
sinó que ja patíem en certs sectors aquesta crisi econòmica, i la
prohibició indiscriminada a tots els ajuntaments per estar
endeutats en el 2011 amb els efectes i els esforços que suposa
a tots els ajuntaments aquesta mesura.

Per tot això i per centrar-nos en les propostes d’aquesta
proposició no de llei des d’Unió Mallorquina demanam votació
separada pels motius que passaré a enumerar. Pel que fa al punt
1, al punt 4 i al punt 6 anuncio la nostra abstenció ja que estam
parcialment d’acord i parcialment en desacord amb la proposta
del Grup Parlamentari BLOC. El punt 1, tot i que considerar
que moltes de les mesures del Sr. Zapatero són equivocades,
improvisades i pateixen d’una manca de responsabilitat, també
vull dir que no podem descartar algunes afeccions a certs
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colAlectius que moltes vegades vénen imposades des d’Europa.
Pel que fa al punt 4, consideram que és molt difícil reduir dèficit
sense que es vegi trastocada la despesa social. Des d’Unió
Mallorquina creim que en lloc de pensar tant en la redistribució
de la riquesa ens hauria de preocupar més la generació de
riquesa, ja que si no es genera no hi ha res a repartir. Des
d’Unió Mallorquina estam d’acord que hi ha d’haver un nou pla
més ample i reflexionat, però com he dit abans ha de ser realista
i ha de defugir de polítiques inassumibles i demagògiques.

Al punt 5 votarem en contra per motius que ja he mencionat
en el debat anterior i votarem a favor del punt 2 per la injustícia
permanent sobre el finançament que sempre han patit les Illes
Balears. Pel que fa al punt 3, hauríem de tenir en compte que el
passat dia 8 de setembre la vicepresidenta segona i ministra
d’Economia, Elena Salgado, va anunciar la voluntat del Govern
de l’Estat d’alleugerir la restricció de l’endeutament de les
entitats locals imposades per Reial Decret 8/2010. Aquesta
voluntat es consumaria, segons va anunciar a través de la
modificació de l’article 14.2 del reial decret llei esmentat, a
través del projecte de llei de pressuposts generals de l’Estat, per
incloure-hi la possibilitat d’endeutar-se únicament per inversió
aquelles entitats locals el volum del deute de les quals no superi
el 75% dels seus ingressos corrents.

Des d’Unió Mallorquina volem manifestar la necessitat que
tenim la majoria d’ajuntaments d’endeutar-nos per despesa
corrent, per la qual cosa presentaríem una esmena in voce en
aquest punt on diria: “el Parlament de les Illes Balears rebutja
l’article 14 del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual
s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit
públic que prohibeix l’endeutament municipal sense considerar
cap criteri sobre la solvència de les entitats locals i insta el
Govern de l’Estat a modificar l’esmentat article a fi i a efecte de
poder permetre l’endeutament municipal, tant per inversió com
per despesa corrent, a aquells municipis el volum del deute dels
quals no superi el 75% dels seus ingressos corrents”.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Després d’haver escoltat aquestes
lliçons magistrals d’economia tenc por de no poder estar a
l’alçada d’un debat d’aquesta categoria. Només dir que és una
vertadera llàstima que Zapatero no hagi anomenat ministre
d’Hisenda a la portaveu del Partit Popular, donat el to
despectiu...

(Remor de veus) 

...cap a la política econòmica del Govern central.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Carretero, centri’s en la proposta i en el fons sense entrar
en consideracions de les formes en què cada un pot expressar el
seu debat. Li preg que, per favor, entri en el fons del contingut
de la proposició. Moltes gràcies.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Crec que és un tema prou important perquè aquesta és una
qüestió d’Estat que afecta les arques d’aquest país el fet
llastimós que no la tinguem de ministra d’Hisenda. Dit això,
estic d’acord amb l’afirmació que ha fet el portaveu primer del
Partit Popular que hi ha dues formes d’afrontar la situació, ara
bé, no amb la següent afirmació que ha fet, que aquestes dues
formes eren pujar imposts és que no s’ha fet bé i baixar-los és
que s’ha fet bé, perquè si estigués d’acord amb aquesta
ximpleria o aquest reduccionisme, hauríem d’arribar a la
conclusió que hi ha membres del Partit Popular que ho fan fet
rematadament malament perquè s’han dedicat els darrers anys
a apujar imposts.

Per tant, hi ha efectivament dues formes d’afrontar la
situació, una és amb un cert rigor i amb un mínim de seriositat
amb els criteris, i dues, amb el populisme i la demagògia a la
qual avui hem assistit. Per cert, reduccionisme que el Partit
Popular també du a l’àmbit que la cosa bona és retallar despesa.
Podria estar d’acord amb el Partit Popular si setmana rere
setmana veies damunt la taula propostes de retallar despeses,
però és que any rere any, mes rere mes, setmana rere setmana
veim un Partit Popular que du propostes d’increment, però
increment de percentatges astronòmics, de la despesa pública i
de protesta airada de qualsevol retallada, ja sigui perquè és
d’Educació, de Sanitat, d’Agricultura, d’Esports, perquè és del
que sigui. La setmana passada demanaven una universitat
d’INEF, el Partit Popular, els de la retallada de la despesa.

Dit això. No votarem el punt 1, no sigui que el tornem a
guanyar perquè insta a retirar un pla d’ajustament pressupostari,
etc., i reiterar, jo vull reiterar, que el Govern espanyol fa les
coses raonablement bé al respecte. El punt 2, sí que el votarem
a favor ja que el guanyarien igualment amb Unió Mallorquina
i no volem ser menys i també instarem que tenguin present els
greuges de finançament. Dit això, crec que tenim el Govern
central que més en compte ha tengut els greuges de finançament
i que no tan sols els ha tengut en compte sinó que per primera
vegada hi ha donat resposta. I ja que s’ha rallat de Pepe Blanco
donam el nostre suport absolut a fer una anàlisi seriosa de com
es gestionen aquests doblers dels descomptes aeris i no el
simple percentatge i el simple fet que quan més ajudes millor,
no. S’ha de cercar un sistema més eficaç i des d’aquí se l’ha
volgut desprestigiar o quasi despreciar dient que no se’n tem de
res. Quina llàstima que no anomenin també ministres de Foment
a segons quins portaveus.
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Al punt 3 no li donarem suport, aquest decret ja està
modificat, ja s’han fet correccions en el bon sentit i evidentment
a l’esmena del Partit Popular tampoc no li donarem suport.

Respecte del Pla E, que segons el Partit Popular ha estat una
autèntica “xapussa”, els vull recordar que el Pla E ha donat
feina a centenars de mils de treballadors i ha estat l’únic
sosteniment de centenars de mils de famílies. Però a més a més
d’açò, ha estat la salvació de milers d’empreses i la salvació del
teixit productiu del sector de la construcció i de tota la indústria
auxiliar, que senzillament estava abocat a un caos absolut. I
aquest país no ha patit una situació molt més greu de la que
patim gràcies, entre altres coses, al Pla E. A mi m’agradaria que
el debat fos un poquet més rigorós i que enlloc de tant de
menyspreu i tanta crítica destructiva, es fessin aportacions que
ajudessin a afrontar la situació que patim.

Tampoc no donarem suport al punt quatre, que demana un
nou pla de manteniment de la despesa social i les inversions
productives. Reiter la primera intervenció de les dues primeres
proposicions no de llei, s’ha fet un gran esforç en inversió
productiva, solAlicitar el manteniment d’aquest esforç inversor
és absolutament irreal, és una cosa absolutament inassumible,
no es pot, en açò estic d’acord, si ara es fes un tercer Pla E seria
un autèntic desastre, senzillament perquè la situació d’ara a la
situació de quan es va aprovar el Pla E no és la mateixa.

Tampoc no donarem suport al punt cinquè, entre altres coses
perquè ja havíem votat les dues primeres, no sigui que la tornem
guanyar. Està bé instar, però no tant. 

I sí donarem suport al punt sis, de continuar treballant en la
reducció del dèficit públic autonòmic i la racionalització de la
despesa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procediríem ara a la suspensió, si el grup proposant així ho
considera, per tal de poder mirar les esmenes i en tot cas vostè
ha de dir si les accepta o no les accepta. Sr. Barceló, té la
paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sra. Presidenta. Per a nosaltres no cal suspensió. És a dir,
nosaltres acceptaríem la votació separada que ha proposat la
resta de grups parlamentaris, no hi tenim cap inconvenient. I
quant a les esmenes, ens sembla bé l’esmena in voce que ha
presentat la representant d’Unió Mallorquina en el punt tercer
perquè, efectivament, jo ja he dit a la meva intervenció, aquest
punt havia canviat. Per tant, ens pareix bé l’esmena in voce que
ha presentat. 

No així l'esmena RGE núm. 4665 del Partit Popular perquè
consideram que el redactat que proposa és excessivament
indefinit i no sabem quines conseqüències té, ni què vol dir
aprovar aquesta esmena que proposen. Així com tampoc no
acceptaríem l’esmena número 6 perquè és fals que no s’estigui
treballant en la reducció del dèficit i en la racionalització de la
despesa i, per tant, no podem acceptar l’esmena RGE núm. 4666
que proposa el Partit Popular. 

I en aquest sentit demanaríem que es votassin els textos
originals per separat. I en el cas del punt tercer amb la
incorporació que Unió Mallorquina ha proposat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Si cap grup no s’hi oposa, procediríem a la
votació separada. Sra. Sugrañes, digui.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Una cosa. A l’esmena in voce d’UM, nosaltres estaríem
d’acord a la nostra esmena, si s’accepta la nostra esmena que es
va presentar en temps i forma, afegir “sempre que sigui per
finançar activitats productives i que permeti l’endeutament
també en inversió per a despesa corrent”. I mantenim les
nostres, l’altra, perdó.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, correspon al grup proposant si accepta o no accepta les
esmenes... No hi ha votació.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Nosaltres entenem que l’esmena in voce d’Unió Mallorquina
era a la nostra proposta, no a la del Partit Popular. Per tant,
entenem que no hi ha lloc a aquesta qüestió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segons m’informa la lletrada, el qui accepta les esmenes, ja
siguin in voce o siguin per escrit, és el grup proposant. Si el
grup proposant no accepta les esmenes, no hi ha votació
d’esmenes. És diferent el procediment que en el plenari.

Per tant, passaríem a votació dels punts per separat, tenint en
compte que el punt 3 no és el punt original, sinó que és el punt
esmenat in voce per part d’Unió Mallorquina. 

S’ha entès per part de tots els grups?

Passam a la votació, idò, del punt número 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor 8; vots en contra 6; abstencions, 1. Per tant,
queda rebutjada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació del punt número 2.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat. Queda aprovada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al punt número 3, amb l’esmena d’Unió
Mallorquina.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor 9; vots en contra 6. Queda aprovada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara al punt número 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor 8; vots en contra 6; abstencions 1. Queda
aprovada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Punt número 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor 2; vots en contra 13. Queda rebutjada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Punt número 6.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor 8; vots en contra cap; abstencions 7. Queda
aprovada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió.
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