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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Conxa Obrador.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix José Torres.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, té raó, Sra. Rita. Ara puja Carolina Torres.

Ara sí, bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam
la sessió d’avui i, en primer lloc, els deman si es produeixen
substitucions. 

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Conxa Obrador.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix José Torres.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 9682 i 9683/13.

1) Proposició no de llei RGE núm. 9682/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma del
sistema de pensions.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 9682/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reforma del sistema de pensions, té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Barceló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Aquesta proposta, registrada el mes de setembre, sobre
la reforma del sistema de pensions d’una manera molt clara
volia manifestar el més profund desacord amb una reforma
profundament injusta amb totes les persones jubilades d’avui i
les persones jubilades de demà; una reforma que no té una
justificació econòmica, com intentarem explicar, i que en la
situació, a més a més, de crisi que vivim avui és encara, si més
no, més dura que mai. 

Les pensions públiques són claus per a la cohesió social i
una peça fonamental de l’estat del benestar. Avui són moltes les
famílies que així com s’incrementa el nombre de persones a
l’atur no reben cap tipus de prestació, a les llars, moltes

vegades, aquestes pensions són la referència de la subsistència
de tota una familia. 

La situació d’atur massiu, per tant, i de precarietat laboral i
d’increment de l’empobriment de les classes mitjanes i baixes
ja es nota pel que fa referència a aquesta quantia de les pensions
i -repetim- fa que aquesta reforma sigui, si cap, més injusta que
mai. 

Aquí s’han plantejat, dins aquesta reforma de les pensions,
aprovada, i ho hem d’assenyalar així, amb la plena solitud del
Partit Popular en el Congrés de Diputats, no va tenir cap tipus
de suport de cap altre grup del Congrés de Diputats d’Espanya
i evidencia aquest profund desacord amb una reforma que tots
els grups vàrem qualificar d’injusta.

Bàsicament, els motius plantejats per la reforma de les
pensions per part del Partit Popular es plantejava al voltant de
dos dubtes que nosaltres valoram totalment improcedents, els
lligats tant a la urgència de l’aplicació dels factors de
sostenibilitat del sistema de pensions com a la necessitat de fer
front a aquesta rebaixa del sistema de pensions per la
insuficiència del sistema i, per tant, de la seva sostenibilitat. 

Dos arguments de por als ciutadans que no hi ha recursos
suficients per fer front a un mandat quasi constitucional que
assenyalava que els ciutadans tenen dret, i les institucions han
de garantir, la suficiència econòmica dels ciutadans durant la
tercera edat mitjançant pensions adequades i actualitzades
periòdicament. I així, a més, pel que fa referència la Llei
27/2011, que és quan es varen fer ja tots els estudis per garantir
la sostenibilitat del sistema i es preveia que fos l’any 2027 que
es poguessin revisar els paràmetres per mantenir la
proporcionalitat entre les contribucions al sistema i les
prestacions esperades per garantir aquesta sostenibilitat, tots els
estudis, tot el fons de recursos existents visualitzaven i garantien
que era una bogeria plantejar aquesta reforma abans de l’any
2027.

Aquesta llei va ser resultat de l’acord dins el Pacte de
Toledo i, per tant, aquest manteniment durant els darrers trenta
anys de la història d’aquest país de mantenir acords entre els
diferents grups polítics per garantir aquest sistema de les
pensions amb els estudis corresponents d’experts i amb les
conclusions -repetesc- que fins el 2027 no era o no estava en
absolut justificat fer una revisió prèvia.

Però, evidentment, el Partit Popular amb aquest argument de
la por a la suficiència dels recursos planteja aquesta reforma en
solitari. Una reforma que suposa reduir el poder adquisitiu de
les pensions actuals, atesa la desvinculació de l’IPC a
l’aplicació, la pujada de les pensions pel que fa a la pujada de
l’IPC, i, per tant, ja es planteja una nova fórmula d’actualització
mínima, del 0,25% durant els anys de crisi, i d’un sostre de
l’IPC més el 0,25% durant els anys de no crisi. 
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Per tant, ja en el 2012 ho vàrem tenir, si l’IPC havia pujat el
mes de novembre un 2,9%, les pensions es varen revalorar
només un 1% i ja també de cara al 2014 tenim ja l’aplicació
d’aquesta fórmula amb un increment del 0,30% que no arriba en
absolut a la revaloració lligada a l’IPC. I això vol dir pèrdua de
poder adquisitiu, i sobretot a un colAlectiu, com són els jubilats,
on mesures com el copagament, el pagament de medicaments o
la pujada d’electricitat suposen uns increments de recursos que
no justifiquen en absolut aquesta manca de revaloració de les
pensions al nostre país, amb un emperò, que no arribam a la
mitjana de la Unió Europa, perquè en moltes coses ens
plantejam aquesta referència del que és Europa, però en altres
coses, en les coses bones, curiosament mai no arribam a
aquestes referències europees, no arribam amb els salaris
mínims i, evidentment, no hi arribam amb les pensions. En
aquest moment, aquestes pensions suposen, per tant, una
baixada, són més baixes, al voltant d’un 27%, més baixes que
la mitjana de la Unió Europea.

Per tant, una primera afectació als jubilats d’avui i una
segona vinculació encara més dura respecte dels jubilats de
demà, perquè a partir de l’any 2019 la pensió inicial es lligarà
o es vincularà a l’esperança de vida de la persona en el moment
de l’abandonament del mercat laboral. Per tant -repetesc- una
reforma que afecta els jubilats d’avui i que afecta els jubilats de
demà.

A més a més, afecta d’una manera qualitativament, i també
ho hem d’assenyalar així, més dura encara, per exemple,
colAlectius i dones. Les dones, que tenen salaris més baixos, que
tenen uns treballs més lligats al temps parcial, treballs més
precaris, la quantia mitjana de les pensions de les dones de
jubilació és un 40% inferior a la dels homes. I aquí damunt, ja
damunt aquesta baixa arribada a les prestacions, tendran, per
tant, una dificultat més. A més les dones van lligades a les
percepcions de les prestacions lligades a les pensions de
viduïtat, el 93% corresponen a les dones, i també sabem i
constatam que són de les pensions més baixes, molt més baixes
que les pensions lligades a les de jubilació.

Per tant, colAlectius, a més, amb més dificultats, amb una
perspectiva més difícil i, si ens ho miram per territoris, Balears
també en una situació d’especial dificultat. Sortia aquesta
setmana, la pensió mitjana a la nostra comunitat autònoma és un
8% més baixa de la mitjana estatal i un 22% més baixa que la
pensió de jubilació d’un madrileny. Per tant, unes xifres dures,
lligades a què?, a salaris més baixos, els salaris del sector de
serveis que normalment són més baixos que dins el sector
industrial o d’altres tipus de treballadors. Per tant, en aquest
sentit unes pensions més baixes -repetesc- que la mitjana estatal,
amb una perspectiva terrible perquè si a aquesta reforma de les
pensions sumam la reforma laboral l’evolució del mercat laboral
ens dóna que els contractes existents cada vegada són més
precaris, són més temporals, són més a jornada parcial, i açò
tendrà un efecte directe en les pensions futures.

Per tant, una perspectiva i mig i llarg termini evidentment
molt dura, això sense comptar amb l’increment permanent de
les persones que deixen de rebre ja prestació perquè estan
aturades. Imagina’t aquesta gent com ha d’arribar a aquestes
prestacions per jubilació i de quina quantia parlam.

En un moment de crisi tan dura veim un impacte molt dur en
les jubilacions d’avui, en les futures, amb problemes per a
colAlectius com són les dones molt greus i en territoris, que és el
que ens afecta, com les Illes Balears on tenim és problemes i la
perspectiva de com evoluciona el mercat laboral encara ens
assenyala que els problemes són més grans.

Clar, i ens diuen, és sostenible, evidentment, la determinació
política no existeix. He recordat o puc recordar els estudis que
avalen, lligats a la llei de 2011, que avalen la garantia de la
sostenibilitat del sistema, però així i tot, sempre és possible que
aquest paquet, aquest dret generacional que marca i caracteritza
l’estat de benestar d’Espanya i d’Europa en els darrers trenta
anys, doncs es financiï amb la solidaritat de tots, i açò vol dir,
si és necessari -i ja acab-, que es financiï amb la participació
dels recursos lligats als imposts que pagam tots. 

Estic convençuda que tots, perquè tots algun dia esperem
que puguem arribar a gaudir de ser jubilats, evidentment la
solidaritat de tots és una eina imprescindible per garantir en uns
moments tan durs d’increment de la pobresa i de les desigualtats
unes pensions dignes. Per tant, en aquest sentit els tres punts de
la proposta on convidam a visualitzar aquest desacord amb el
sistema, perdonin són quatre punts. Per tant, en darrer terme
instar el Govern d’Espanya a dialogar, a mantenir els acords, a
no rompre dinàmiques que havien estat històriques fins aquest
darrer govern del Partit Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Pel Grup Parlamentari MÉS té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. Santiago, també per un temps
de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i a totes. I deia la
seva proposició no de llei, feia en el contingut de la iniciativa es
referia vostè que en el segle XX i a principis del XXI Europa
era un testimoni d’un impuls important de despesa social. De
fet, és a finals de la Segona Guerra Mundial quan hi ha un gran
pacte social entre el que es podria dir la classe treballadora i la
classe empresarial, entre la ciutadania i el poder econòmic on
decideixen d’una forma molt explícita i implícita també apostar
per la democràcia, apostar per la pau, apostar per la prosperitat
i apostar per la igualtat. De fet aconsegueixen un dels períodes
més llargs de pau entre els països a Europa. Són en els anys
vuitanta on comença a haver-hi la ideologia neoliberal que
comença a promoure l’individualisme i comença a promoure
que aquest estat del benestar no es pot sostenir. I casualment
Espanya els anys vuitanta comença a entrar en aquest estat de
benestar.

Vull dir, mentre Europa planteja que a determinats països
s’ha de reduir l’estat del benestar, Espanya hi entra. I ara ens ho
volen reduir quan encara no hem arribat a aconseguir les quotes
ni semblants a Europa, tot i que Europa també l’hagi reduït.
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Però fins i tot de les pensions, que és tema que avui tractam
una part d’aquesta comissió, aquest neoliberalisme no s’havia
atrevit massa a tocar els principis. Ara ja sí, ja en els anys 2000
sí, però al principi no, perquè fins i tot els neoliberals que són
els grans defensors del mercat teníem molt clar que un
pensionista, una persona major o un malalt no pot competir en
aquest mercat que ho regula tot i que és el pare de tot i la mare
de tot. Vull dir, que entenien que les persones majors no podien
competir en aquest mercat i que, per tant, havien de mantenir un
estat de les pensions.

És a partir de l’any 2000, abans de la crisi quan els bancs,
que ja tenen importants assessors neoliberals, comencen a
demanar la privatització de les pensions i comencen a crear por,
com vostè ha dit, entre els ciutadans que les pensions no són
sostenibles. Això jo crec que ho sent des dels anys vuitanta que
les pensions no són sostenibles, i en canvi la Seguretat Social
sempre ha tengut superàvit, un superàvit que ara ha utilitzat el
Partit Popular del Govern Rajoy per pagar, per utilitzar per
pagar pressuposts i per pagar factures i per pagar despeses
administratives, però tenim superàvit. Sempre des dels anys
vuitanta i sobretot des del 2000 es diu que hi ha problemes amb
les pensions i la Seguretat Social sempre té superàvit. Insistesc,
superàvit que ha estat utilitzat en dues ocasions pel Sr. Rajoy,
pel Govern del Sr. Rajoy.

I ens proposen una reforma i diuen que la cobreixen com si
fos una reforma de sabios, diu la ministra, diu que ha nomenat
dotze savis i que aquests dotze savis ens faran una proposta de
la reforma. Bé, d’aquests dotze savis n’hi ha vuit que estan
lligats directament a empreses asseguradores que tenen
interessos directes que la gent es faci pensions privades i els
bancs que tenen molt interès que la gent es faci les pensions
privades perquè després són els que manegen els doblers. 

Víctor Pérez Díaz, catedràtic de sociologia i colAlaborador de
la Fundació FAES, assessor d’Unespa, que és la patronal de
l’assegurança; Rafael Doménech, cap d’estudis de la BBVA,
assessor de la patronal Unespa, que és la patronal de
l’assegurança, i que defensa incrementar els plans de pensions
privats a tots els articles que té publicats; José Ignacio Conde
Ruiz, FEDEA, en el patronat figuren algunes de les més grans
empreses i bancs espanyols com el Santander i La Caixa, que
sempre han defensat o sempre han promocionat les pensions
privades, de fet publica l’any 2011 un llibre sobre l’economia
política de les pensions d’Espanya per la fundació BBVA que
defensa clarament la necessitat de les pensions privades. Manuel
Lugares Calvo, catedràtic d’hisenda, assessor de Mapfre i
director adjunt de la Confederació Espanyola de Caixes
d’Estalvi; Miquel Àngel Vázquez Burgos, periodista que va ser
responsable de  comunicació de la patronal d’assegurances,
tornam tenir aquí les empreses d’assegurances; José Enrique
Devesa Carpio, a un article que diu: “¿Necesitan los futuros
jubiliados complementar su pensión? Análisis de las reformas
necesarias y sus efectos sobre la decisión de los ciudadanos”,
per la Fundació Edad y vida.

I la resposta evidentment, després de al seva anàlisi, que sí,
que els jubilats necessiten complementar la seva pensió pública
per una privada. Mercedes Ayuso, catedràtica de conometria
estadística i economia espanyola de la universitat, publica una
proposta de reforma del sistema de pensions espanyol, basada
en un sistema de contribució definida a nivell nacional, que es
pugui complementar la privada amb la pública. José Martín
Marín Vigeras, especialista en mercats financers, que té en el
seu currículum assessorar el Sr. Busch, que va modificar totes
les pensions d’Estats Units a favor de la privatització.

D’aquests dotze savis, vuit eren lligats directament als
interessos que tenen les cases d’assegurances i els bancs de
defensar la línia de pensions privades. Amb aquests experts,
efectivament la conclusió és que s’han de reformar les pensions
i s’han de reformar a la baixa i acte seguit, el que tu promouràs
per garantir la seva teva vida de futur, és fer-te un pla de
pensions privat.

Una reforma que va, com vostè ha dit, en dos sentit; per una
banda canviar la fórmula d’actualització lligada a l’IPC, que
fins ara havia funcionat, fins l’any 2010. El Govern Zapatero
l’any 2010 congela la pujada, no aplica l’IPC. El primer any del
Sr. Rajoy la puja un 1%, però la inflació puja un 3% i després
no es compensa una amb l’altra. Per tant, canviar aquesta
fórmula d’actualització lligada a l’IPC i per una altra banda
relacionar les pensions amb una variable que és l’esperança de
vida a partir de l’any 2019. A partir de l’any 2019, l'any 2019 et
donaran una pensió i l’any 2029 o el 2025 en podràs cobrar una
altra. És a dir, tu no podràs fer un pla de vida teu, no sabràs què
cobraràs, no ja que et pujaran, tu ara pots cobrar 600 i d’aquí
cinc anys podràs cobrar 570. És a dir, no et podràs fer un pla de
vida.

Tots els experts economistes, tots, conservadors, de totes
característiques, han coincidit en què la pèrdua del poder
adquisitiu en sis anys serà d’un 10% en el cas que la inflació
pugi un 2%. En cas que la inflació en sis anys pugi un 2%, és a
dir, una inflació controlada, la pèrdua serà d’un 10%. Si la
inflació és d’un 3%, cosa més probable o més comuna, la
pèrdua serà d’un 17,6%, perquè tengui una característica de la
inflació en aquests moments, la de l’any 2012 va ser d’un 2,9%
i l’any 2011 d’un 3%. Per tant, estam garantint que les pensions
aniran a la baixa. 

A més, proposen un sistema que romp la solidaritat i romp
el compromís social. Clar, què passa si un senyor es mor als 64
anys o una senyora es mor als 66, abans de cobrar la pensió que
tal vegada ha cotitzat durant 35 anys? La cobraran els seus
hereus?, perquè si ha cotitzat ..., on aniran aquests doblers?,
perquè fins ara el sistema era, jo pos aquí, en aquest sistema
comú que són les pensions i quan ho necessiti ho tendré perquè
altres n'estaran posant, independentment que jo ho pugui
necessitar o no. És a dir, un concepte de solidaritat. Ara es romp
aquest concepte de solidaritat. No sabem què passarà quan una
persona hi hagi posat molts de doblers i no els hagi recaptat mai,
perquè no arriba a la pensió. Aquí no hi ha devolució al ciutadà
de l’esforç fet.
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En canvi, és un sistema de sostenibilitat que castiga qui més
anys viurà. Si tenim un sistema de sanitat que castiga qui està
malalt, perquè li fa fer copagaments, etcètera, ara tendrem un
sistema de pensions que castiga qui s’ha cuidat més, si no
fumes, si no beus, si et cuides, si menges bé, si fas exercici físic,
si tens una bona genètica, etcètera, el que sigui, si a més tens
sort i vius més, el sistema et castiga perquè t'anirà reduint la
pensió, com que tens esperances de vida més llarga, t'anirem
reduint la pensió. Per tant, estam, no davant d’una aplicació
d’unes mesures per una crisi econòmica que tal vegada es
podria entendre, sinó que estam davant d’un model de canvi de
les pensions que va dirigit a millorar o a facilitar que la gent es
faci pensions privades, en les quals els bancs sempre hi tenen
interès. 

De fet, hi va haver dos experts, dos savis, perquè no els he
dit tots, que varen estar absolutament en contra i entre altres
coses deien, per exemple el Sr. Ruesga, deia que es penalitzaran
doblement les generacions que iniciaran ara la seva jubilació.
Ho llegiré en castellà: “Si se retrasa la edad de jubilación a los
67 años y simultáneamente se introduce el mecanismo de
incremento de la expectativa de vida, se está castigando por
vía doble a una misma corte de jubilados, al trabajar más
años, cotizar por más tiempo y en las mismas condiciones,
menos base reguladora”. O sigui, cobraran menys.

No és d’estranyar que aquestes persones diguessin, dos
experts, Santos Ruesga y José Luís Tortuela, que deien que,
efectivament, el que es veia era una proposta encaminada des
del principi a facilitar aquesta resolució, aquestes conclusions
i afavorir els plans de pensions. 

I els efectes ja els tenim en aquests moments, perquè si bé
la sostenibilitat s’aplica a partir de l’any 19, aquesta variable
d’esperança de vida, el 25% d'aquest 0,25%, 0,25% ja s’està
aplicant en aquests moments. Tenim una expectativa d’un IPC
que està per damunt del 2, i la Sra. Fátima Báñez, la ministra
d’Ocupació i Seguretat Social, ja ha enviat les cartes als
pensionistes de les Illes Balears, on els diu molt contenta que
pujarà un 0,25% i els ho explica. Per exemple a aquesta dona
que cobra 384 euros d’una pensió de viduïtat, li pujarà un
0,75%, li pujarà 75 dècimes, 75 cèntims. Li envia dues cartes
explicant aquesta bona nova, perquè ja s’aplica en aquests
moments això, que, encara que l’IPC estigui a un 2, o 3%, ja
s’està aplicant aquest 0,25%.

Per tant, estam, no davant d’una situació de mesures
extraordinàries per una crisi, sinó que estam davant un canvi
radical del sistema de pensions. I, com vostè deia, no
consensuat, no pactat amb ningú i que condemna les persones
a, si tens sort de poder-te pagar un pla de pensions per
compensar allò que no saps que cobraràs, és que no saps què
cobraràs, però per garantir-te una pensió digna a la seva vellesa,
o unes pensions que realment no podran cobrir mai les
necessitats bàsiques de la població. I en el cas de les Balears,
com vostè deia, passa per la situació del model econòmic, no es
cotitzen els mateixos anys perquè tenim una economia temporal,
perquè els sous són més baixos i en el cas de les dones, sempre
amb aquesta perspectiva de gènere, perquè hi ha més dones
vídues que homes vidus que cobren i, per tant, la viduïtat
sempre és molt baixa. Recordin que en una parella l’home es
mor, que sol ser el titular, es passa al 40% de la pensió, els és
igual si la dona ha de pagar la casa, encara que sigui de 300

euros. Si hi havia llum, els ilAluminava tots dos. Idò no, 60-40,
quan la persona titular es mor, la dona es queda amb un 40%,
per això hi ha aquestes pensions tan baixes i afecta tant les
dones. I després la diferència de sous que hi ha en tot el sistema
econòmic, que per al mateix nivell d’instrucció, els sous són
sempre més baixos, excepte determinats nivells, com
l’administració o altres categories.

Per tant, ens sembla encertada aquesta proposició no de llei
i donarem suport als 4 punts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. I per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la diputada Sra. Bauzá, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sra. Barceló, ¿le suena a
usted la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización,
adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social?
Esta es la ley que hace la reforma de las pensiones, ley que por
cierto viene firmada por el Sr. Rodríguez Zapatero. Y esta es la
ley en la que en su artículo 8 establece la necesidad de regular
un factor de sostenibilidad, ley que por otra parte, no recuerdo
que ninguno de los partidos de izquierda aquí presentes criticará
en ningún momento.

Miren, lo que ha hecho el Gobierno del Sr. Rajoy es
precisamente trabajar antes de lo previsto inicialmente en un
elemento que preveía esa ley que aprobó el Partido Socialista,
la Ley 27/2011. La fórmula para regular ese factor de
sostenibilidad, como muy bien ha explicado la Sra. Santiago, no
se la saca de la chistera, hay 12 expertos de reconocido prestigio
en el sector y con mucha experiencia en el ámbito de las
pensiones, que proponen una serie de fórmulas al Gobierno, que
además han ido a explicarlas al Congreso y no todas las
fórmulas se han acogido tal cual, porque algunas se han
considerado que no eran apropiadas y otras sí. Creo que no se
puede atribuir a una reforma exclusivamente del Gobierno,
porque hay mucha gente que ha opinado en este sentido y se ha
escogido la fórmula que se ha considerado más adecuada. Por
lo tanto, aquí no ha habido más reforma de las pensiones que la
que en su momento aprobó el Partido Socialista con esta ley del
2011. 

Miren, si hay algún gobierno que protege las pensiones
precisamente es el Gobierno del Partido Popular, porque lo
primero que ha hecho ha sido descongelar las pensiones, las ha
tenido que descongelar porque un gobierno anterior las había
congelado. Además, este gobierno este año dedicará al sistema
de la Seguridad Social más recursos que nunca, precisamente
para el pago de las pensiones. Si en el 2011 se dedicaron
111.000 millones a pensiones, el 2014 de superarán los 126.600
millones de euros dedicados a las pensiones.
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Pero otro punto muy importante en la sostenibilidad del
sistema de las pensiones, son precisamente los ingresos. Por
eso, este gobierno se ha dedicado especialmente a políticas de
empleo. Ustedes criticaron mucho la reforma laboral, pero yo
creo que en el último trimestre de este año hemos visto los datos
de la EPA, que precisamente hablan de una caída del paro en el
tercer trimestre que es superior a..., hasta el 2005 nos
tendríamos que remontar para encontrar datos parecidos.

Evidentemente tenemos que seguir trabajando para crear
empleo, pero también tenemos que saber de dónde venimos. En
el año 2007 su gobierno se encuentra con una tasa de paro del
8%, en el año 2011 cuando el Partido Socialista se va del
gobierno se encuentra una tasa de paro del 23%. Y no me digan
ustedes que es porque había una crisis mundial, porque en su
caso aumentaron 15 puntos el incremento del paro, mientras en
el resto de Europa la medida era de 3 puntos. El 65% de todo el
empleo destruido en Europea entre 2008 y 2011 se produjo en
España, gracias a un gobierno del Partido Socialista.

Cuando se aprobó la reforma laboral, el paro crecía en
España a un ritmo anual del 12,5% y ya han visto que en los
últimos datos, aunque sean pequeños todavía, se produce ya una
parada de la destrucción de empleo y un incremento de trabajo.
Ustedes dirán que no es un gran dato, pero teniendo en cuenta
que llevamos 68 meses, es decir, 5 años y 6 meses negativos
antes de lograr estos resultados, creo que podemos empezar a
hablar de datos positivos.

Pero evidentemente no es suficiente en materia de pensiones
preocuparnos de pagar las pensiones hoy, también tenemos que
preocuparnos de pagar las pensiones mañana y pasado mañana.
Y en este tema es donde incide esta ley que ha editado el Partido
Popular. Tenemos que lograr que quiénes son jóvenes hoy, los
ahora jóvenes españoles, tengan también la seguridad que el
sistema llegará a ellos también. Por lo tanto, la ley aprobada por
el Gobierno es la garantía de la sostenibilidad del sistema
público de pensiones, también a largo plazo. Y también con esta
ley damos tranquilidad a los pensionistas, porque garantiza el
mantenimiento del poder adquisitivo en el medio y largo plazo.

Yo entiendo que les moleste, porque su partido, el Partido
Socialista, ha sido el único partido en este país que ha
congelado las pensiones y además de una forma totalmente
injusta, porque lo hicieron en un momento en que el IPC estaba
disparado, con lo cual la pérdida del poder adquisitivo fue del
2,9%, y una congelación injusta porque en aquel momento
además había 70.000 millones de euros en el fondo de reserva.
Para mí la mayor pérdida de poder adquisitivo es no poder pagar
las pensiones o congelarlas, que es precisamente lo que propone
el Grupo Socialista en el último documento remitido al Pacto de
Toledo, para no tener que aplicar el sistema actual que ha
propuesto el Partido Popular. Dicen que si no hay dinero para
las pensiones, se vuelven a congelar y no hay problema. Creo
que esa no es la solución.

Con la ley que ha dictado el Partido Popular, ni el Partido
Socialista ni ningún otro gobierno podrá volver a congelar las
pensiones, porque precisamente lo que establece esta ley que ha
aprobado el Partido Popular es que en el peor de los casos, las
pensiones van a subir siempre como mínimo un 0,25%, esto en
situaciones de normalidad económica. En situaciones de

bonanza económica será el IPC más el 0,25%, como están
haciendo todos los países de nuestro entorno.

A mí lo que me parece curioso es que cuando ustedes
congelaron las pensiones, decían que era un sacrificio
compartido de los ciudadanos y tal. Ahora que es el Partido
Popular que hace una reforma donde aumenta las pensiones,
resulta que es una barbaridad. Yo creo que esta reforma que se
ha hecho por parte del Partido Popular es una reforma tan
necesaria como en su momento fue la creación del fondo de
reserva de la Seguridad Social, fondo de reserva que creó otro
gobierno del Partido Popular en el 97. Hace 16 años otro
gobierno del Partido Popular tuvo una visión a largo plazo, tuvo
una previsión y decidió crear un fondo de reserva precisamente
para garantizar que cuando la economía no fuera bien,
tuviéramos cómo pagar las pensiones. Ese partido que ustedes
dicen que no cree en las pensiones públicas es el que
precisamente cada vez que gobierna se tiene que dedicar a
garantizarlas. 

Nosotros precisamente queremos un sistema que sea público
y que sea sostenible en el tiempo, para que nuestros jóvenes
precisamente no tengan que hacer caso a las recomendaciones
socialistas de hacerse planes privados. Les suena esta noticia
que dice “En 1995 un gobierno del PSOE invita a contratar
planes de pensiones, el ministro de Trabajo Celestino Corbacho,
como ya hizo en su caso el ministro de Economía Pedro Solbes,
ha recomendado a los ciudadanos que contraten planes de
pensiones privados que completen el sistema público". Sra.
Santiago, como ve, es el Partido Socialista y sus ministros los
que recomiendan a la gente que se hagan planes de pensiones
privados, no el Partido Popular precisamente.

Miren, la ley que ustedes critican lo que trata de resolver es
precisamente los problemas económicos y demográficos que
afectan a nuestro sistema público. Y además, en la situación
demográfica que tenemos, en la que tenemos 9 millones de
pensiones y vamos a pasar a 15 millones en 2050, que por cada
diez años que pasen la esperanza de vida subirá en 12 meses, si
a esto le añadimos que el Partido Socialista volvió a dejar la
Seguridad Social en déficit en 2011... -sí Sra. Santiago, en
déficit otra vez, cada vez que gobierna el Partido Socialista nos
deja la Seguridad Social en déficit- y más cuando sus
previsiones en su Ley de reforma del sistema de pensiones decía
que no entraríamos en déficit hasta 2018. Además, también
decía esta reforma del Partido Socialista que no tendríamos que
utilizar el fondo de reserva hasta el 2020 o 2022, cuando se ha
tenido que utilizar en los últimos años el fondo de reserva
precisamente para pagar las pensiones. Estas eran las
previsiones del Partido Socialista, muy parecidas en su caso a
las que hizo con la Ley de dependencia, que ya hemos visto
también cómo han funcionado.
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Yo creo que lo que no podemos hacer es quedarnos de
brazos cruzados ni esperar a que agotemos el fondo de reserva,
porque me pregunto yo ¿qué pasará cuando agotemos el fondo
de reserva?, ¿qué hacemos? ¿Nos encontraremos como en el
año 1996, cuando el Partido Socialista se fue del Gobierno y
tuvimos que pedir un préstamo de más de 500.000 millones de
las antiguas pesetas para pagar pensiones? Yo creo que nos
tenemos que adelantar a eso.

Me hablan ustedes de consenso, señora del Partido
Socialista, la Ley 27/2011 no tuvo el consenso ni en el Pacto de
Toledo, ni en el Congreso, únicamente fue apoyada por
Convergència i Unió. Me hablan ustedes de recortes, la Ley
27/2011 aprobada por el Partido Socialista elevaba la edad de
jubilación a los 67 años, reduciendo así las prestaciones entre un
12 y un 15%, igualmente en esta reforma se ampliaba el periodo
de referencia para calcular la pensión a los últimos 15 años de
vida laboral. Todo esto sumado suponía un recorte de las
pensiones de alrededor del 22%, y no lo digo yo, lo dicen los
expertos.

La Ley 27/2011 aprobada por el Partido Socialista, ¿sabe
cuánto retuvo en un año? 35.000 millones de euros, calcule
usted cómo se ahorró este dinero el Partido Socialista con la
reforma de las pensiones. Ahora resulta que los recortes son
nuestros, cuando fue el Partido Socialista que en un año y con
esta ley se ahorró 35.000 millones. Y a todo esto, le tenemos
que sumar la congelación de las pensiones del 2010, la primera
medida de este tipo en la historia.

Por otra parte también el Partido Socialista cuando gobernó,
aquellos años 2008 y 2009, cuando tuvo superávit, en lugar de
incluir ese superávit en el fondo de reserva, lo dedicó a otros
gastos, con lo cual tenemos 15.000 millones menos en el fondo
de reserva, gracias a la buena gestión del Partido Socialista. Por
otra parte también nos dejó un agujero en las cuentas del déficit
de la Seguridad Social, cuando ellos se encontraron en el 2007
un superávit del 1,3% y evidentemente en los años 2010, 2011
y 2012 volvemos a un déficit de más de un 1%.

Miren, con todas las reformas que está emprendiendo el
Partido Popular, lo único que se pretende es garantizar,
conservar y consolidar este sistema público de pensiones que
todos valoramos, poder garantizarlo para todas las generaciones
presentes y futuras, y creemos que es justo que los mayores de
hoy en día cobren una pensión justa, pero también los cotizantes
de hoy en día puedan tener garantizado un sistema de pensiones
y no tengamos que acudir a los mensajes del Partido Socialista,
que cada vez que gobierna remite a la gente a los planes de
pensiones privados porque se ven incapaces de gestionar el
sistema de pensiones público.

Por lo tanto no estoy de acuerdo ni en los términos de la
proposición ni en la exposición que ha hecho la Sra. Barceló, y
el único punto que le votaríamos a favor sería el punto 1, porque
evidentemente sí que reafirmamos la importancia de mantener
el consenso, pero yo creo que un consenso por parte de todos y
con ganas de sumar y no de dividir, como hacen siempre.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. I per contradiccions té la paraula
la Sra. Barceló per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Si m’hagués escoltat la
portaveu del Partit Popular se n’hagués adonat que havia citat
aquesta llei 27/2011 tres vegades. Per tant, citada. 

I precisament l’havia citada, i si vostè escoltés -perquè
estaria bé que el Partit Popular escoltés qualque vegada, més
que llegir les instruccions donades per escrit- sabria, i per açò li
ho he explicat, que aquesta llei anava acompanyada precisament
de tots els estudis demogràfics i econòmics que permetien que
fins a l’any 2027 no s’havia de plantejar cap tipus de reforma,
cosa que el Partit Popular, quan hi arriba, li agafa una urgència
que ha estat incapaç d’explicar, que ha estat incapaç de
justificar, i per tant a partir d’aquí, a corre-cuita, ha plantejat
com una de les mesures més urgents la rebaixa de les pensions,
les d’avui i les de demà.

I en aquest sentit és cert, sí que és cert que el Partit
Socialista, el govern, va congelar un any les pensions, sí! I tots
els anys que les va pujar? Què vol que facem un balanç?, el
podem fer, el balanç, perquè era tan previsible aquest
argumentari!, era tan previsible que un any de congelació suposi
marcar i visualitzar tota la política d’uns governs diferents
d’esquerres dels de dretes. Em sap greu dir-ho però és així. En
els darrers trenta anys de pensions, les pensions mínimes han
pujat un 80%; d’aquest 80%, amb governs del PSOE s’ha pujat
el 75%, i amb governs del PP un 5%. Aquesta és la realitat.
Agafi tota la pujada des que hi ha història de pensions els
darrers trenta anys; els darrers trenta anys, el 80% de les
pensions mínimes el que han pujat, el 75% han estat amb
governs socialistes i un 5% han estat amb governs del PP. Per
tant açò és la història. Que un any ho vam fer malament? Sí!, ho
vam fer malament, un any. Vostès és tota la història que duen
damunt, tota la història! És que no poden encobeir, i per tant
aquest 5% que vostès han pujat al llarg de tots els seus governs
és la realitat que tenim. 

I ara arriben, i davant uns estudis d’experts que assenyalaven
que fins al 2027 no s’havia d’avançar més, vostès ho avancen.
Açò és així de clar. I què avancen?, evidentment la rebaixa de
les pensions, perquè un 0,25%, com molt bé ha dit la portaveu
de MÉS, no suposa en absolut mantenir el poder adquisitiu dels
jubilats. La pujada d’un 1% l’any passat no suposa arribar al
2,9% de pujada de l’IPC, amb efectes, a més a més, agreujats,
com per exemple en el que fa referència a medicaments en
colAlectius molt específics com són els jubilats, i aquesta és la
realitat del Partit Popular.

A partir d’aquí, què li he de dir? Que la reforma laboral, li
agradi o no li agradi, la precarització que dóna a la gent que fa
feina i en troba, açò tindrà uns efectes, obligatòriament, en les
pensions futures, i aquesta és la realitat, com passa amb un
colAlectiu que fa referència a les dones. 
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I per tant quina és la realitat?, baixa l’atur? Sí que baixa
l’atur!, baixa l’atur, és que açò li ho he dit cada vegada. Però hi
ha més gent que fa feina? Idò no!, són 19.600 persones menys
comptades que fan feina en relació amb l’any 2011. Vostès no
han creat llocs de feina, no han creat llocs de feina. 19.600
menys que el 2011, comptats a la Seguretat Social, no amb
l’enquesta de l’EPA, un per un, i aquests que hi ha, que n’hi ha
19.600 menys, els que hi ha són més precaris, perquè els
contractes de menys de tres mesos -li ho tornaré a repetir- han
pujat un 52%, i així arribarem a tenir unes pensions? Home!

La situació en aquests moments és molt dura per a moltes
famílies. Vostès, jo ho entenc, s’excusen darrere unes
estadístiques macro que no és la realitat de la gent, en absolut,
i la realitat de la gent és que les pensions, aquestes cartes que
han enviat, que han valgut més les cartes enviades que el que ha
suposat l’increment de les pensions, és vertaderament
vergonyós com a societat que vol caminar cap a una societat
més igualitària. 

No hi haurà prou recursos? Idò ja li ho he dit: si no hi ha
prou recursos dels fons de pensions idò els haurem
d’incrementar amb fons lligats als impostos que pagam tots. Per
tant no plantegem aquest determinisme polític que no hi ha
sortida; sí hi ha sortida, que és simplement incrementar aquesta
caixa comuna de pensions amb recursos provinents del
pagament dels impostos, enfront d’amnisties fiscals, o esperem
que la gran reforma fiscal...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Barceló, hauria d’anar acabant.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí. ...del govern actual ens permeti recaptar millor per
evidentment ser una societat -repetesc- més cohesionada
socialment, i açò és el que preteníem.

Per tant aquesta darrera reforma aprovada pel Partit Popular
tot sol, sense cap acord dins el marc dels Pactes de Toledo, és
una realitat vertaderament molt injusta, molt injusta, i més en
els moments que vivim, per als d’avui però sobretot també per
als de demà. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Accepta, per tant, la votació
separada? No sé si no s’ha pronunciat o si jo no ho he entès.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Mai no em negaré al fet que es voti qualque cosa per acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, idò, procedirem primer a la votació del primer punt,
que entenc que quedaria aprovat per assentiment de tots els
grups.

I passarem ara a la votació dels punts 2, 3 i 4.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Per tant quedarien rebutjats els punts 2, 3 i 4 per 9 vots en
contra i 5 vots a favor.

2) Proposició no de llei RGE núm. 9683/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig a la
violència feixista.

Seguidament passam al debat de la Proposició no de llei
RGE 9683/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
rebuig a la violència feixista. Per defensar-la té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Bonet, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta iniciativa ve motivada pels
fets ocorreguts al centre cultural Blanquerna, de la Generalitat
de Catalunya a Madrid, el passat 11 de setembre, quan un grup
de violents que exhibien simbologia de caràcter ultradretana i
feixista van irrompre en aquest acte amb motiu de la diada de
Catalunya i van agredir físicament i verbalment els assistents a
aquest acte, entre ells, representants electes com diputats i
senadors. 

No es pot considerar aquest fet, com deim a l’exposició de
motius, un fet aïllat. Els agressors, després d’haver estat
detinguts i en manifestacions a la premsa, varen anunciar que
continuarien amb actes com aquests contra símbols democràtics
de Catalunya. Com deim també en aquesta exposició de motius
no consideram que siguin fets aïllats quan a Espanya hi ha
persones que encara defensen la legitimitat del cop d’Estat dels
militars de 1936, i quan també en el context de la crisi
econòmica hi ha grups d’ideologia ultradretana que prediquen
polítiques racistes intolerants i que han anant augmentant en
suport electoral, com ha succeït a diferents països europeus com
Grècia o Hongria. Pensam que no es pot demostrar cap tipus de
tolerància amb les ideologies que inciten a l’odi com aquestes
que hem esmentat i que protagonitzaren aquests lamentables
fets a Madrid el passat 11 de setembre.

Hem de dir que fins i tot un mitjà de comunicació estranger
del prestigi i d’un caire conservador com és The Wall Street
Journal se sumava a la preocupació que nosaltres expressam en
aquesta proposició no de llei. En un article de l’1 de desembre
passat, titulat El llegat de Franco ressona a Espanya, es referia
a la crisi econòmica, que ha fet ressorgir a Espanya moviments
nostàlgics. The Wall Street Journal ho atribueix a un atur
juvenil superior al 50% i a un cert pacte de l’oblit que s’hauria
donat a la societat espanyola durant la transició. Entre els
exemples que cita The Wall Street Journal en aquest article, que
com dic és un mitjà de comunicació considerat de caire
conservador, fa referència a batles que durant aquest estiu s’han
fotografiat al costat de simbologia franquista, fent expressa
referència al Sr. Senén Pousa, batle de Beade, Ourense, membre
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de la Fundació Francisco Franco, una entitat subvencionada, i
que amb aquestes subvencions encara celebra anualment la
memòria del dictador, aquest senyor Senén Pousa exhibia un
retrat de Franco que presideix el seu despatx, i afirmava que mai
cap dirigent del partit al qual pertany no li havia recriminat que
honori el franquisme. Un altre exemple destacat per aquest
mitjà, The Wall Street Journal, és aquell que esmentam en
aquesta proposició no de llei i que és el motiu que ens du a
presentar aquesta iniciativa, que és l’atac a la llibreria
Blanquerna l’11 de setembre de 2013.

No està de més recordar, com també fa The Wall Street
Journal, que a les xarxes socials abunden els comentaris
xenòfobs, racistes, antisemites, antiislàmics, anticatalans, propis
de la ideologia ultradretana. 

Per acabar amb aquesta referència inicial que hem fet a The
Wall Street Journal hem de dir que fa referència també a l’ordre
internacional de detenció de quatre torturadors de la policia
franquista, procés en el qual s’ha trobat força resistència per part
de les autoritats espanyoles perquè puguin ser jutjats per la
justícia internacional, la justícia argentina, en aquest cas. 

Que l’ultradreta s’està organitzant és una realitat, que si els
demòcrates no prenem mesures i es pot estendre aquesta
ideologia contrària als valors democràtics i als valors
constitucionals és la seva conseqüència. Les dades de la policia
espanyola són també alarmants; no ens referirem només als 14
ultradretans detinguts pels fets de la llibreria Blanquerna abans
esmentats, sinó que ens referirem als informes que ens diuen
que durant els darrers tres anys hi ha hagut més de 300 detinguts
relacionats amb activitats de l’ultradreta, 65 d’ells només l’any
2013, prèviament a l’assalt a la llibreria Blanquerna. 

Si això ens poden semblar coses llunyanes, recordarem que
a Mallorca s’exhibia una pancarta dia 30 de desembre, durant la
celebració dels actes de la festa de l’Estendard, una pancarta que
clarament deia “Gloria y honor a los héroes de Blanquerna”,
que celebrava així l’agressió violenta a què ens referim en
aquesta proposició, davant la passivitat de les autoritats de la
nostra comunitat autònoma. Pot ser anecdòtic, o potser qualcú
ho considera anecdòtic, però també entra dins aquestes
consideracions, des del nostre punt de vista, que aquesta
mateixa setmana els mitjans de comunicació de la nostra
comunitat autònoma parlaven de l’aparició de banderes
franquistes a Muro. 

L’exemple per a tots aquests grups ultradretans i nostàlgics
de determinades èpoques predemocràtiques lamentablement és
l’exemple de grups ultradretans que sí que han triomfat, com
podria ser el cas d’Amanecer Dorado a Grècia. Estudis i articles
que parlen d’aquest fenomen, que es produeix en el context de
la crisi econòmica, ens expliquen que de cada dia tenen menys
complexos i estan més decidits a fer-se presents a la nostra
societat. Dins l’espai de la dreta, monolític fins ara a Espanya,
apareixen nous partits, alguns amb una ideologia de dreta
extrema, tot i que no violents, però també prenen força aquests
grupuscles que sí que són violents, que inciten a l’odi i que són
els que ens preocupen. Són formacions que compareixen la
ideologia d’exaltació de la pàtria, del nacionalisme excloent i
intolerància amb aquell que és diferent, com eren les
característiques que definien la ideologia d’Anders Behring
Breivik, lamentablement recordat com autor de la matança

d’Utøya de 77 joves esquerrans a Noruega. Gent així centra el
seu odi en els immigrants i particularment en els musulmans,
però no només, sinó també en tots aquells que tenen una
ideologia diferent i que per tant no comparteixen la seva
ideologia.

Aquest moviment de l’ultradreta s’ha de considerar que és
un moviment d’àmbit europeu, i que ara s’està manifestant a
una terra com la nostra, un país on a més existeixen colAlectius
nostàlgics d’una dictadura, la dictadura franquista, que en el seu
moment va ser aliada de Hitler i Mussolini, i que és emblema
del secular endarreriment econòmic, cultura i social d’Espanya.
El terreny, per tant, està abonat per al ressorgir d’ideologies
contràries als valors constitucionals i democràtics del nostre
país, i és per això que els demòcrates no podem ser permissius,
no podem ser mínimament tolerants amb cap comportament que
sigui una exaltació i publicitat d’ideologies manifestament
incompatibles amb el sistema democràtic i amb la Constitució
Espanyola.

Per tots aquests motius pensàvem nosaltres que no només
hem de demanar a aquest parlament que rebutgi els fets violents
que es varen protagonitzar per part d’aquests grups ultradretans
la diada de Catalunya en el centre cultural Blanquerna a Madrid,
sinó que també hem de rebutjar tota exhibició d’aquesta
simbologia, que representa ideologies, com hem dit,
manifestament contràries als valors constitucionals, als valors
democràtics que defensam, sinó que també s’ha d’instar el
Govern de l’Estat, tots els governs, a ser contundent amb les
mesures de prevenció, com deim en aquesta proposició no de
llei, amb la persecució, si fes falta, d’aquests grups que
promouen la violència i promouen ideologies contràries als
nostres valors constitucionals, com hem dit.

Per tant, per tots aquests motius creim més que justificat que
aquest parlament es pronunciï, i per tant demanaríem el suport
a aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Bonet. I per part del Grup Parlamentari MÉS té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. Santiago per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta, de forma molt breu perquè coincidim
plenament amb l’exposició que ha fet el Sr. Bonet i amb els tres
punts de la proposició no de llei i l’exposició de motius. Per tant
nosaltres no tendrem altra cosa a fer, i des del convenciment
absolut que s’ha de donar suport a aquests tres punts.
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Vostè ha assenyalat la crisi econòmica; la crisi econòmica
a tots els països, però ja quan duim..., quan ja tenim
coneixement que això s’està produint s’hauria de prestar
especial atenció, la crisi econòmica afavoreix l’aparició de
polítiques feixistes, de la xenofòbia, del fanatisme i de
fonamentalismes de tot tipus, i aquí el feixisme s’identifica
clarament amb el franquisme, per la seva tradició, com vostè ha
dit, de dictadura; tradició no, una realitat de dictadura i els seus
contactes amb el feixisme, el representava el feixisme a Itàlia i
el que representava el nazisme. 

I aquesta crisi econòmica, que està minvant d’una forma
molt preocupant tot el que és la cohesió social, quan no hi ha
cohesió social el que succeeix és que es crea, jo crec, la cultura
d’anar contra el diferent, i el diferent és el que té la culpa, i el
diferent és el diferent que pensa diferent de jo, i el diferent és el
de la pell diferent, i el diferent és el de la cultura que no
combrega amb la meva, i el diferent és el diferent. De fet fins i
tot ha augmentat la violència als centres esportius, cosa que
pareixia que estava bastant controlada; ara torna a aparèixer, i
no és de forma gratuïta ni per casualitat, torna a aparèixer la
violència als centres esportius, perquè fins i tot aquesta
necessitat d’allò diferent, d’insistir sobre la cohesió grupal i no
la cohesió colAlectiva, fa que apareguin aquests brots
fonamentalistes i aquests brots de fanatisme.

Per tant nosaltres donarem suport a aquests tres punts, i a
més a més tenim els antecedents de Grècia i d’Itàlia, i quan
aquests grups es manifesten, es manifesten amb símbols que ja
es reconeixen i que són de fàcil reconeixement visual, que no
s’han d’inventar res, i aquí els sabem tots: el famós..., l’àguila
aquella franquista, la creu gammada del nazisme, colors
diferenciats, etc., etc. I és cert que estan apareixent d’una forma
jo crec que massa abusiva i tal vegada massa permissiva, i són
els parlaments democràtics com el nostre i sobretot els governs,
que tenen la capacitat i l’autoritat per poder-ho fer, que han de
posar fi o paralitzar, o intentar paralitzar, aquestes
manifestacions.

Però també vull recordar que som a un parlament que l’any
2014 encara no hem aconseguit rebutjar la dictadura franquista;
és que al nostre parlament democràtic no ha sortit mai una
moció que rebutjàs per unanimitat, per unanimitat, la dictadura
franquista. Se’n va aconseguir una la passada legislatura amb
l’abstenció del PP, i aquest any, que se’n va presentar una, no
es va votar a favor, no la varen votar a favor, vull dir que estarà
en els annals d’aquest parlament que no s’ha rebutjat la
dictadura franquista. Tenim Franco encara enterrat a un edifici
públic, encara l’estam pagant amb doblers públics; tenim el
dictador Francisco Franco enterrat a un espai públic i cuidat
amb doblers públics i s’han fet iniciatives de poder-lo traslladar
d’allà, llevar-lo d’allà, entregar-lo a la seva família, que fes
l’enterrament que consideràs la seva família, i no ha estat
possible. Davant això hi ha com a una espècie d’autorització
social que es pugui encara exaltar el franquisme, perquè encara
no hi ha hagut un rebuig clar per part d’un partit que governa a
la nostra comunitat autònoma i que governa a l’Estat espanyol.

Per tant, crec que hauríem de ser molt acurats amb tota
aquesta simbologia i que tots els partits democràtics i que totes
les institucions democràtiques posassin clarament un no a
aquest tipus de manifestació, d’una forma tranquilAla, d’una
forma raonable, sense cap tipus d’exaltació, però d’una forma
contundent i d’una forma clara i conseqüent.

A nosaltres simplement ens sembla encertada aquesta
proposició, vostè fa referència al Centre Cultural Blanquerna,
però hagués pogut ser a qualsevol altre indret o qualsevol altra
expressió de la diferència del que ells consideren que no pot ser
mai possible que és l’expressió d’un poble, que en aquest cas és
Catalunya, que, d’una forma jo crec que políticament adequada,
manifesta un desig, que pots estar a favor o pots estar en contra
d’aquest desig, però l’únic que expressa és un desig social, un
desig polític, que, bé, ja cada un que expressió el que sigui però,
en tot cas, que no hi hagi aquesta violència a l’hora d’expressar,
no estam a favor d’aquesta expressió que demanen bona part
dels ciutadans catalans, a més amb les formes com es varen fer,
de forma molt violenta, verbal i física, amb cares tapades, amb
simbologia feixista molt clara, i després, quan eren detinguts,
cap tipus de penediment, cap tipus de matisar el que havien fet,
sinó autoafirmar-se i dir que continuarien amb aquesta lluita.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago, i finalment, per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la diputada Sra. Margalida
Prohens, també per un temps de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. La violència és una cosa que
s’ha de combatre dins el marc de la llei i per part de les forces
polítiques amb el treball incansable de cossos i forces de
seguretat. La violència és un acte irracional que no té ni ha de
tenir mai cap justificació, i aquí afegiré: vengui d’on vengui i la
cometi qui la cometi. La violència és una xacra que s’ha d’evitar
i prevenir per tal d’aconseguir la seva absoluta eradicació.

Els lamentables actes que descriuen i que motiven aquesta
proposició no de llei, que tingueren lloc el passat 11 de
setembre, tal com han explicat, són una mostra més d’actes
radicals i violents. Els fets que vostès descriuen van tenir, com
no pot ser d’altra manera, una condemna unànime per part de
les forces polítiques i una actuació ràpida i eficaç per part de les
institucions pertinents i dels cossos policials, per la qual cosa els
volem felicitar, demostrant fins a dia d’avui que sí que s’ha
tractat d’un cas aïllat el qual no s’ha tornat repetir i esperam que
així sigui.
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Tota la cambra del Congrés dels Diputats va manifestar el
seu rebuig unànime a aquests fets, rebuig al qual ens sumarem
avui totes les forces d’aquest Parlament. En el tractament dels
fets que es descriuen, vull remarcar l’actuació del Ministeri
d’Interior, el qual possibilità detencions gairebé immediates i la
voluntat de transparència en tot el procediment del ministre
Fernández Díaz, qui, sols un dia després dels fets, dia 19 de
setembre, va comparèixer, a petició pròpia, en el Congrés dels
Diputats per donar totes les explicacions pertinents. El ministre
explicà que només quinze minuts després d’haver rebut una
notificació, a través del 091, de la presència d’un grup violent
a un acte que se celebrava a l’esmentat centre cultural, es van
desplaçar dues dotacions de la Brigada Provincial d’Informació
i un equip TEDAX, i només unes hores després, entre la una i
vint i les dues quaranta de la matinada varen ser localitzats,
detinguts i traslladats a dependència policials sis dels dotze
individus identificats, mentre que la resta ho feren durant el dia
següent. I dia 13 de setembre, passaren tots a disposició judicial.

Aquesta és l’eficàcia, l’eficiència i contundència que ha de
primar sempre per part de totes les forces i institucions
implicades davant fets d’aquesta gravetat, condemna sense
palAliatius i actuació dins el marc legal. Això mateix el ministre
explicà que, en aquest cas concret, a més, no s’havia disposat de
cap dispositiu de prevenció perquè aquest acte no havia estat
comunicat a la Delegació del Govern, ni s’havia demanat
protecció oficial, ni existia cap precedent d’accions violentes a
la mateixa data o al mateix lloc que ens duguessin a pensar que
es produirien aquests incidents. Per tant, es va tractar d’uns
incidents imprevisibles, fins i tot per als propis organitzadors de
l’acte.

Per això, donarem suport a la seva proposició no de llei,
perquè el rebuig de qualsevol tipus de violència hauria de ser
sempre i sense excepcions constant, ferma i un missatge d’unió
de totes les forces polítiques, per demostrar als violents que
estan sols i que per aquest camí no aconseguiran cap dels seus
objectius. Això, malauradament, i sense anar molt lluny, vull
recordar que no sempre ha estat així i que no ho ha estat tampoc
en aquesta cambra. En els darrers temps hem viscut diversos
episodis de violència contra destacats membres del Govern, com
ara el president, i fins i tot contra membres de Noves
Generacions i en ambdós casos no hem aconseguit fer un
declaració unànime de rebuig frontal i ferma i sense fissures
d’aquests fets, això, senyores i senyors diputats, és lamentable.

És lamentable també que davant fets tan greus com la
irrupció violenta a una cerimònia religiosa a l’església de Sant
Miquel de Palma, per part de radicals proavortistes, aquest fet
sigui condemnat amb la boca petita; o que, quan el president
Bauzá i membres de la seva comitiva, reberen pedrades, es
condemni, però acte seguit s’afegeixi que conviden el president
a la reflexió; o que, quan s’ataquen seus del Partit Popular, la
darrera la setmana passada a Inca, o es crema la seu ubicada a
Eivissa a un bloc de pisos, o es pren foc al cotxe del batle de
Sóller, es digui que es condemna, però que les polítiques del
Partit Popular provoquen crispació.

No, no i no, aquest no és el camí, aquest camí l’únic que fa
és donar ales als violents, a la kale borroca, que vegin que tenen
una escletxa, per petita que sigui, per la qual es poden ficar, i
aquesta escletxa mai no l’ha oberta el Partit Popular. Per això jo
avui els retrec el seu comportament que han tengut davant

aquestes situacions, poc democràtic, poc noble i poc intelAligent.
I els felicit per aquesta proposició no de llei que presenten, però
els convit també a la reflexió i els convit que d’ara en endavant
les condemnes a la violència, sigui quina sigui, sigui unànime,
sense sotstítols i sense posats entre cometes, clara, transparent
i contundent.

Perquè no hi ha violència dolenta i menys dolenta, de dretes
i d’esquerres, tot i que després d’escoltar les intervencions que
m’han precedit, veig que només s’ha fet referència a un tipus de
violència. No hi ha violència menys tolerable i més, no, la
violència sempre és repugnant i condemnable, sigui física o
verbal, i sols hi ha dos bans: el dels delinqüents i el de les
persones que, dins el joc democràtic, mostram les nostres
discrepàncies.

I els partits polítics hem de fer un exercici de seny i de
responsabilitat i hem d’evitar segons quins qualificatius, ja
n’hem parlat en aquest parlament, encara que alguns continuïn
sense fer massa cas d’allò que vam aprovar. I vostès han tornat
treure la figura del dictador Francisco Franco, i jo crec que si en
aquest parlament haguéssim o no haguéssim de parlar de
Francisco Franco qualcú tendria un problema molt greu i no
seria, precisament, el Grup Popular. Per això hem de mantenir
el respecte per les idees de l’adversari, perquè tots, sense
excepció, tot i les nostres postures enfrontades, volem el millor
per a aquestes illes i per als seus ciutadans.

Per això, a la seva proposició els propòs dues esmenes in
voce per tal de no desaprofitar aquesta ocasió que ens plantegen
els acte de Blanquerna, per mostrar el nostre rebuig enèrgic a la
violència i que no quedi cap ombra de dubte sobre on es troba
aquest parlament i els membres que en formam part. Al punt
número 1 hi afegiria: “així com qualsevol acte de violència o
agressió contra membres i representants de partits polítics,
democràticament elegits, i les seves seus.”

I en el punt número 3 podem fer dues coses, o deixar-ho en
genèric “amb els grups que promouen la violència i ideologies
contràries als valors constitucionals”, o si volen entrar en el
detall i condemnar aquests actes en concret de Blanquerna, la
qual cosa no ens sembla malament aquesta condemna, afegir-hi
“els grups d’extrema esquerra, anarquistes i/o independentistes
radicals”, ja que la violència no es pot amagar darrera ideologies
i els extrems, tots, siguin quin siguin, es toquen. De fet, arran
dels actes de Blanquerna, la vicepresidenta del Govern va
anunciar que, el 2012, 126 membres de l’extrema dreta van ser
detinguts, 141 de l’extrema esquerra i 20 persones de grups
anarquistes. I el ministre va afegir a la seva compareixença que
s’havia desmantellat un grup d’ideologia antisistema d’extrema
dreta que era investigat des del mes d’agost i s’havien detingut
7 persones.

I a mi i al Grup Popular ens repugnen per igual tots els
integrants de cada un d’aquests grups.

De fet, la vicepresidenta, Sáenz de Santamaría, va mostrar
la seva disposició de reforçar el marc legal per sancionar més
severament aquestes conductes i el Grup Popular hi està
totalment d’acord.
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Per acabar, esper de veritat que acceptin aquestes esmenes,
per tal de no donar avui cap missatge confós a la ciutadania.

I finalment, voldria acabar amb la famosa cita de Voltaire:
“No comparto tus ideas, pero moriría por defender tu derecho
a expresarlas”. Aquest ha de ser l’esperit dels demòcrates i els
que no ho són que tot el pes de la llei caigui sobre ells.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Bonet? Per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Pertany a un partit amb més de 130 anys d’història que pot
dir, crec que és l’únic, que a la seva història té morts a mans de
l’ultradreta, té víctimes dels grups terroristes independentistes
als quals vostè es refereix, ha estat víctima d’atacs a les seus i
que crec que té un historial de defensa de la democràcia
impolAlut, al qual no se li pot fer el més mínim. Ho dic com a
prevenció, perquè si cercam la unanimitat en un tema com és el
d’avui el que haurien d’haver fet és cercar la unanimitat, no
intentar provocar un debat, com diria jo desvirtuant el sentit
d’aquesta proposició no de llei, la qual té un motiu molt clar,
que és l’entrada a un acte institucional fent ús de gasos
lacrimògens, amb les cares tapades, exhibint simbologia que ens
du a referents d’ultradreta, com el Sr. Breivik, que va matar 77
persones a Utøya -vull dir, és que no són coses per banalitzar ni
per convertir en un debat entre partits dins aquest parlament. No
és un tema per convertir-lo en un tu més, com estam tan
acostumats dins aquest parlament, és un tema molt concret i
molt clar en què, certament, hi va haver una magnífica actuació
de la policia i una encomiable unitat en el Parlament espanyol.

Jo crec que en aquest sentit, l’únic que podem fer és intentar
arribar a la màxima unitat, no vull entrar, per tant, a un debat
com el que vostè m’incitava, jo crec que aniríem a cercar
episodis desafortunats a la nostra història local, a les Illes
Balears, i en trobaríem: jo record que hi va haver un ajuntament
que va ser segrestat íntegrament per uns manifestants antiparc
i encara és l’hora que també esperam que els condemnin,
segrestats, la Guàrdia Civil va haver d’anar a rescatar un batle
i els seus regidors perquè estaven tancats, amenaçats de mort
per un grup de violents que bloquejaven la sortida d’aquell
ajuntament, ho recorden? Perquè la memòria només ens arriba
segons quan.

Per tant, si hem d’entrar en tots aquests detallets, la veritat,
jo crec que fa sensació que no volen donar suport a la proposta,
que cerquen una excusa, i jo crec que això és molt senzill: hi ha
uns antecedents, hi ha una història en aquest país, voler ficar els
independentistes que cremem banderes o els grups anarquistes
-quins grups anarquistes han agredit emprant gasos
lacrimògens?-, jo és que si em parlen d’uns fets concrets crec
que el que els demanaria és que presentin una proposició no de
llei, la debatem i la votem, crec que tendria sentit.

Ens hem manifestat, hem dit que la manera de protestar no
és entrar a una missa i interrompre-la, però tampoc no van
amollar gasos lacrimògens i la gent que representava això
tampoc no representava una ideologia que inciti a l’odi, inciti,
diguem, a expulsar al diferent, que siguin antipersones, que són
diferents; jo crec que en aquest cas concret vostès intenten
identificar coses que no són identificables i fan un flac favor a
la democràcia, des d’aquest punt de vista.

Per tot això, crec que la reflexió que hem d’intentar que
quedi reflectida en aquest debat d’avui és que els demòcrates no
podem consentir que aquestes ideologies que inciten a l’odi
s’exhibeixin impunement i els demòcrates, l’obligació que
tenim, és manifestar-nos clarament en contra i no ser còmplices
d’aquestes ideologies. Si hem de condemnar agressions a partits
hem de condemnar agressions a tots, a tots, a tots, a tots.

I en aquest sentit, el que li demanaria és que el que m’ha dit
per afegir al punt 1, sigui un punt 1 bis, perquè el punt 1 és una
condemna clara d’un fet clar.

I el punt 3, jo, la veritat, el punt 3 diu: “... contundent en les
mesures de prevenció i persecució..., grups que promouen la
violència i ideologies contràries als valors constitucionals ...” Hi
estam o no hi estam d’acord? I després diem: “... com és el
cas...”, no diem “únicament els grups feixistes i ultradretans”,
dic “com és el cas dels fets que motiven aquesta proposició no
de llei.” Per tant, jo el punt 3 no el tocaria, no accept començar
a fer aquí com a un catàleg d’ideologies que no ens agraden, jo
crec que aquí el que té més sentit és que intentem cercar la
unanimitat i no provocar debats falsos.

Hi ha una realitat constatable, i jo crec que també
s’equivoquen vostès quan diuen que és un fet aïllat, no és un fet
aïllat, i jo els recomanaria que llegissin, llegeixin, llegeixin les
anàlisis que es fan, i el que realment preocupa és l’aparició
d’aquests grups; analitzin el que passa a Europa, el problema no
són tots els grups violents que apareixen, el problema és molt
concretament els populismes demagogs que s’aprofiten de la
crisi i que centren l’enemic en aquell que és diferent. Jo els
recomanaria això, que llegeixin, llegeixin molt que anirà bé per
a tots.

Per tant, els proposaria això, si volen afegir un punt 1 bis en
el sentit que m’ha esmenat el punt 1 li acceptaria. I la resta ho
deixaria igual.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. Procediríem, idò, a la votació
separada dels punts 1 i 2, per una banda, i del punt 3 per l’altra.

EL SR. BONET I BONET:

Bé, seria un punt 1, un punt 1 bis, un punt 2 i un punt 3. Per
tant, jo li demanaria, Sra. Prohens, què li sembla la meva
proposta?
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LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, no fa falta votació separada, el Grup Popular no té cap
problema a votar a favor d’aquesta proposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, idò votarem les tres propostes de forma conjunta.
Passarem idò a la votació..., ah, sí, és clar!, perdó, s’aprovaria
idò per assentiment de tots els grups.

EL SR. BONET I BONET:

Per ventura, li pregaria a la Sra. Prohens que llegís com
quedaria redactat aquest punt 1 bis, perquè consti.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, seria: “El Parlament de les Illes Balears condemna
qualsevol acte de violència o agressió contra membres i
representants de partits polítics democràticament elegits i les
seves seus.”

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Prohens, si ens ho pot fer arribar després.

Quedaria, per tant, aprovada, per assentiment, la Proposició
no de llei RGE núm. 9683/13.

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