
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL PM 1094-2011 Fq.Con.núm. 33/27 VIII legislatura Any 2014 Núm. 67
 

Presidència
de l'Honorable Sra. Maria Assumpció Pons i Fullana

Sessió celebrada dia 20 de març del 2014 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

COMPAREIXENÇA RGE núm. 9684/13, solAlicitada pel Grup Parlamentari Socialista, del conseller d'Economia i Competitivitat,
per tal d'informar sobre la reforma de les pensions. 942



942 ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS / Núm. 67 / 20 de març del 2014 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Sí, Sra. Presidenta, Margalida Serra substitueix Josep
Torres. 

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

Manuel Monerris substitueix Alejandro Sanz.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions? 

Compareixença RGE núm. 9684/13, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del conseller d'Economia i
Competitivitat, per tal d'informar sobre la reforma de les
pensions.

L’ordre del dia d’avui consisteix en la compareixença RGE
núm. 9684/13, del conseller d’Economia i Competitivitat,
solAlicitada per quatre diputats membres de la Comissió
d’Assumptes Socials i Drets Humans adscrits al Grup
Parlamentari Socialista, per tal d’informar sobre la reforma de
les pensions. 

Assisteix el conseller, Sr. Joaquín García i Martínez,
conseller d’Economia i Competitivitat, acompanyat pel Sr.
Gabriel Torrens i Tillack, cap de premsa, i la Sra. Maria del Mar
Pulido i Sancho, cap de gabinet. Donar-los la benvinguda.

En primer lloc, té la paraula el Sr. Conseller per tal de fer
l’exposició oral, sense limitació de temps. 

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta, señores diputados, buenas tardes a todos.
Comparezco ante esta comisión de Asuntos Sociales y Derechos
Humanos para responder a su pregunta y, por tanto, vamos a dar
cuenta, voy a dar cuenta, de los detalles relativos a la Ley
23/2013, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de
revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social,
de 26 de diciembre, es decir, para tratar los aspectos
fundamentales de la reforma de pensiones y su impacto.

Me gustaría empezar por algo que es relevante, es una
reforma que debería haberse desarrollado tiempo atrás y no en
el 2013. De hecho, la ley, o la primera reforma que referencia
la 23/2013 es la Ley 27/2011, de 1 de agosto, aprobada por el
Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero, que planteaba tres
grandes modificaciones para el sistema de pensiones, y
entendemos que es una referencia muy importante para el día de
hoy. Primero, las modificaciones eran, la edad de jubilación,
pasaba progresivamente de los 65 a los 67 años; la base
reguladora para el cálculo de las pensiones, también de forma
gradual, se basaba, o se basa, a partir de ese momento no en los
últimos 15 años sino en los últimos 25 años, y tercero, modifica
el porcentaje a aplicar a la base reguladora para la obtención de

la pensión, desde el 50% de la base reguladora con 15 años
cotizados hasta el 100% de la base con 37 años. 

Aspectos relevantes de esta ley que sorprenden, primero, que
se ponen en vigor el 1 de enero de 2013, 17 meses después de
su aprobación, que determina que en el año 2027 sea necesario
un análisis detallado del sistema de pensiones, es decir, todo el
recorrido o todas las consecuencias del año 2013 al 2027 que
establecía 5 años de período de análisis para que en el 2023 a
través del factor de sostenibilidad se concretaran nuevas
medidas si fueran necesarias.

Bien, nos ubicamos en el año... dos años después,
evidentemente casi sin haber entrado en aplicación esta ley por
los 17 meses que hemos comentado antes, y creo que la
situación en la que está el modelo de financiación de la
Seguridad Social y donde nos encontramos en esos momentos
punto, yo creo que estamos de acuerdo de al borde de un
rescate, pues desde el Gobierno deciden que hay que poner en
marcha y hay que dar solución realmente al problema, y se crea
una comisión de expertos para analizar y para trabajar sobre ese
factor de sostenibilidad que se había proyectado en la Ley de
2011 al año 2032.

Se entiende que es necesario tomar decisiones ya porque,
bueno, yo creo que el preámbulo de la ley lo pone claro, la
situación en la que nos encontramos, se entiende que es
necesario tomar decisiones, y esta comisión hace una propuesta
y esa propuesta se transforma en ley y esta ley, aprobada el 23
de diciembre de 2013, la Ley 23/2013, establece dos parámetros
esenciales: habla del factor de sostenibilidad y del índice de
revalorización anual. Factor de sostenibilidad que se traslada a
ponerse en aplicación a partir del año 2019 y que la regla es
sencilla y transparente, que es asegurar que el sistema de
pensiones español se sostenga por si mismo y reforzar el
sistema ante las presiones de las tensiones demográficas y las
condiciones económicas cambiantes que se puedan dar.

Así, a los parámetros usados para determinar la cuantía de
las prestaciones de jubilación, edad de retiro, número de años
cotizados, cantidades aportadas, se añade un nuevo coeficiente
que contempla, que además entendemos que es muy adecuado,
la esperanza de vida del momento en el que el pensionista
cumple los 67 años. Ese coeficiente también se establece que
será revisable cada cinco años y en función de la esperanza de
vida de cada cinco, de cada lustro.

Este factor de sostenibilidad debe garantizar el equilibrio
entre los gastos y los ingresos del sistema público de pensiones
que garantice unas pensiones adecuadas, la equidad
intergeneracional, que era muy importante y no se contemplaba,
y desde luego la sostenibilidad a largo plazo.
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El factor de sostenibilidad se compone de dos fórmulas, que
todos conocemos, es el factor de equidad intergeneracional, que
busca dos personas que se jubilen a la misma edad habiendo
acumulado la misma base reguladora sean tratadas de la misma
manera por el sistema, hoy, o hasta este momento no se daba. Y
en este sentido, se modera la pensión en la proporción que haya
aumentado la esperanza de vida. Y dos, el factor de
revalorización anual, que es una fórmula que delimita el
crecimiento equilibrado de las pensiones de acuerdo con la
realidad, los ingresos disponibles, el número de pensiones entre
las cuales ha de repartirse y el efecto sustitución. El factor de
sostenibilidad, que ya hemos dicho que entraría el 1 de enero de
2019, opera en la misma línea que lo hacen otros sistemas de
pensiones de países de nuestro entorno. Por lo tanto, no es un
proyecto piloto que implanta España sino que es una realidad
contrastada en otros países. Es un factor necesario porque el
aumento de la esperanza de vida constituye una realidad
fehaciente que hará que en unas décadas España tenga unos 15
millones de pensionistas frente a 9 millones de pensionistas
actuales, es decir, habrá un incremento de 6 millones de
personas que de alguna forma necesiten o tengan la garantía
para cobrar sus pensiones.

Yo creo que un hecho que habla la ley, que las personas
nacidas entre los años 60 y 70, lo que llaman baby boom, pues
en los próximos... en la próxima década empezarán o en las
próximas décadas empezarán a entrar en el sistema de
pensiones.

El índice de revalorización, éste sí que se aplica desde el año
2014, a partir del año 2014, y en vez de vincularse al IPC, que
entendemos que es un indicador que ahora mismo en muchos
sentidos no refleja una realidad, sobre todo lo que busca es la
desindexación de este indicador. Es decir, con efectos para este
año 2014, como he dicho, se fija que las pensiones contributivas
aumenten como mínimo un 0,25 y como máximo, 0,25 en las
condiciones económicas desfavorables, las más desfavorables,
y como máximo en un IPC más 0,5, más 0,50, cuando el
contexto económico lo permita. 

Por lo tanto, la idea básica es actualizar las pensiones
conforme a las posibilidades económicas de la Seguridad Social,
sostenibilidad y la evolución de sus parámetros fundamentales.

Resumiendo, estoy convencido que la nueva ley que entra en
vigor a partir del 2014 y es en el ámbito del índice de
revalorización y el factor de sostenibilidad que entra en el 2019
estamos construyendo la sostenibilidad del sistema y estamos
garantizando que el sistema no quiebre. El objetivo es conseguir
un sistema de pensiones que tenga garantías en el presente, en
el futuro inmediato y en el futuro a largo plazo para afrontar el
compromiso de dotar a los jubilados españoles de sus
prestaciones a los que asiste un derecho constitucional en el cual
todos estamos de acuerdo. 

Es una reforma que, por otra parte, incorpora factores
demográficos y económicos que nunca se habían incorporado,
que se habían hablado, pero que no se había actuado sobre ello,
una forma de corregir las cosas es identificar los problemas y
actuar en consecuencia y creo que esta ley, esta reforma de las
pensiones del 2013 lo que hace es definir la sostenibilidad del
sistema y de alguna forma garantizar las pensiones del futuro.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen
una suspensió de la sessió o si podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. El Sr.
Conseller pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions formulades o bé contestar individualment després
de la intervenció de cada portaveu.

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Joana Barceló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, Sr. Conseller i l’equip que
l’acompanya. Bàsicament aquesta compareixença tenia un títol
molt concret que és aquest impacte de la reforma de les
pensions a les nostres illes. Som conscients, i en aquesta
comissió hem debatut el posicionament dels diferents grups
polítics respecte d’aquesta reforma de la Llei de pensions, i des
del Grup Socialista hem valorat en aquest moment a més de
crisi, que la pèrdua de poder adquisitiu de les pensions actuals
i de les futures no està sustentada en els informes, en les
previsions demogràfiques i econòmiques precisament de la llei
anterior, que va tenir un acord dins el marc del Pacte de Toledo
cosa que la darrera reforma de les pensions proposada pel Partit
Popular no ha estat així, no ha comptat amb cap tipus d’acord,
i ha accelerat unes previsions econòmiques i demogràfiques
d’una manera unilateral i d’una manera urgent sense que en cap
moment s’hagi justificat.

Però fonamentalment, al marge d’aquesta visualització
general, el que valoràvem i ens interessava era l’impacte concret
a la nostra comunitat autònoma en dos sentits, no només en el
sentit de la pèrdua de poder adquisitiu pel que fa a la
revalorització immediata de les pensions actuals sinó sobretot
la preocupació de què passarà i quin és l’impacte d’aquest retall,
que he de recordar que el Govern assenyala, el Govern de
l’Estat, que suposarà un estalvi de 2.000 milions d’euros anuals,
quin és l’impacte que tendrem a les Illes? Unes illes on les
pensions són les cinquenes més baixes del país i que la previsió
pel que fa referència al component laboral que tenim no és que
millorin. 

Aquesta era un poc la reflexió i la preocupació de veure
aquestes projeccions més a mig termini, idò, com es preveuen.
Un retall de 2.000 milions d’euros anuals és un retall molt
potent quan en aquests moments les pensions són un element de
cohesió social molt important, molt important, i quan els índex
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de pobresa, malgrat els grans nombres de la macroeconomia que
ens diuen que va bé, emperò els nombres de la pobresa a la
nostra comunitat autònoma empitjoren, i empitjoren d’una
manera bastant més ràpida que a l’Estat. 2011-2012, dades de
l’IBESTAT, depèn de la pròpia conselleria d’Economia que es
presenta avui aquí, que el risc de pobresa el 2011 a nivell
espanyol era d’un 21,8, a Balears estàvem un poc millor, un
18,5, però el 2012 nosaltres hem fet la urpada total a l’Estat,
l’Estat es manté en un risc de pobresa un poc superior, 22,2% de
la població, però a Balears hem passat d’un 18,5 a un 24,2.

És a dir que els indicadors de la microeconomia, de la
situació de les persones, són difícils, perquè vivim i tenim una
economia que té unes oportunitats que són positives, però que
també té uns problemes afegits dels quals no ens podem
sostreure, Balears és l’indret on els sous, els salaris estan per
sota la mitjana, hem perdut poder adquisitiu, això tendrà un
impacte directe en el futur de les pensions, més baixos salaris
més baixos nivells d’ingressos a la revalorització de les
pensions. A més a més, però, aquesta dualitat de menys hores
treballades, perdonin, menys hores cotitzades, tal vegada seria
més correcte dir, respecte de la contractació temporal i la
contractació a temps parcial preveuen una situació evidentment
de moltes dificultats respecte als futurs pensionistes a la nostra
comunitat autònoma, sense posar damunt la taula el problema
de la gent més jove, que li costa molt més incorporar-se al món
laboral, i si per qualsevol situació en els 45 perd la feina,
evidentment, la situació de les pensions serà complicada. Clar,
per això l’Estat preveu uns estalvis tan grans. 

Per tant, voldríem, no sé si és possible o si la conselleria és
capaç de tenir-ho o de preveure-ho, però sí és important
analitzar aquest impacte que aquests dos indicadors tendran
sobre les pensions de les Illes Balears, quines d’aquesta
quantitat tan gran dels 2.000 milions que ens afectarà a les
nostres illes, i prendre consciència de la importància dels
salaris, de la revalorització dels salaris en un moment de
negociacions, de convenis colAlectius tan importants i, per tant,
de l’evolució dels salaris a la nostra comunitat autònoma, i
evidentment també aquest component de responsabilitat social
respecte de la contractació laboral en uns moments tan difícils.
Perquè tot açò no només té un impacte immediat d’economia
submergida, sinó que té un impacte de solidaritat en relació amb
el futur de les pensions que tendrà tanta gent de la nostra
comunitat.

Per tant, al marge del debat general sobre aquesta reforma
de pensions amb la qual, repetim, no hi estam d’acord i creim
que els informes així ens ho assenyalaven de la llei aprovada,
com ha assenyalat el conseller, per l’anterior govern del Sr.
Zapatero, en relació amb aquesta que ha accelerat, precisament,
l’impacte d’aquests dos indicadors. I una altra qüestió,
evidentment amb la qual no hi estarem d’acord, perquè nosaltres
avalam la suficiència del sistema de pensions i la seva
revalorització que és un mandat constitucional i implica la
solidaritat de tots i, per tant, com una despesa, per al Grup
Socialista, de màxima prioritat.

Per tant, en aquest sentit, ens agradaria, si és possible,
aquesta concreció dins l’àmbit de la nostra comunitat autònoma
i si no es tenen aquestes dades aquesta reflexió de la
importància que tenen, de la importància que quan es plantegin
actuacions a la nostra comunitat autònoma, quan parlem de la
situació laboral, de l’evolució dels salaris, de l’evolució de la
inflexió, que tot açò, de la contractació temporal, de la
contractació a temps parcial, de la difícil incorporació de la gent
jove al món de la feina, tot això té un impacte en les futures
pensions que la visualització no és que millorin, sinó al contrari
que tendrem una perspectiva més difícil i que, per tant, és
important que des del Govern es faci tot el possible per conèixer
aquestes projeccions i intentar, en la mesura del possible,
d’actuar per corregir aquestes tendències a la baixa per donar
garantia, repetim, a la cohesió social de la nostra comunitat
autònoma.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Vull agrair al conseller la seva
compareixença i la presència del seu equip a la comissió. Sr.
Conseller, esper que en el segon torn de la seva intervenció ens
expliqui realment com afectarà aquesta reforma de les pensions
el conjunt de les Illes Balears, perquè el que vostè ens ha fet és
un resum, molt correcte, de quina ha estat la reforma, però crec
que ja la coneixíem tots aquí, les persones presents, entre altres
coses perquè el tema de les pensions ja s’ha debatut com a
mínim en dues ocasions, el que suposa la reforma o si els grups
parlamentaris d’aquest parlament estan d’acord o no estan
d’acord amb la reforma.

El que esperàvem era una valoració sobre aquest impacte
que la Sra. Joana Barceló ha comentat, en una economia molt
específica i molt concreta que afecta sense cap dubte els salaris
de les persones que fan feina en aquest sistema majoritari, que
són els serveis d’hostaleria, i no només el sou, sinó també les
pensions futures; vull dir, tenim un sistema que genera molta
riquesa en el conjunt de l’Estat espanyol, la nostra economia
genera molta riquesa en el conjunt de l’Estat espanyol, però
després tenim els salaris per davall de la mitjana de l’Estat
espanyol i les pensions també per davall de la mitjana de l’Estat
espanyol.

Per tant, aquest impacte, aquesta reforma de les pensions,
quin impacte tendrà en el conjunt de les Illes Balears, en les
generacions que vostè ha comentat que progressivament
s’aniran incorporant en aquesta reforma?
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Ja que vostè ha mencionat una sèrie de punts, a mi també
m’agradarà incidir en una sèrie de punts, vostè ha parlat de
dotze experts o d’una comissió d’experts, com si els experts
fossin persones neutrals i tenguessin l’objectivitat com a lema,
i d’aquests dotze experts, deu estaven lligats directament a
bancs o a sistemes d’assegurança que defensen la necessitat de
compatibilitzar les pensions privades amb les pensions
públiques; d’aquests dotze experts, deu tenen articles i llibres en
què defensen aquesta compatibilitat i sembla, al nostre entendre,
que aquesta reforma bé que la promociona i bé que la impulsa.

Hi ha dos experts que vostè..., que han fet un vot en contra
d’aquestes conclusions i han dit que bé, que és un element
precipitat, que és una reforma precipitada, entre altres coses
perquè no s’ha tengut en compte ni s’ha tengut temps d’avaluar
l’impacte de la darrera reforma que vostè també ha mencionat
i que no s’han tengut en compte tota una sèrie d’indicadors
demogràfics i d’indicadors econòmics per valorar, coses com la
devaluació salarial i altres elements que sí que s’haurien d’haver
tingut en compte en aquesta proposta de reforma i que no s’han
tengut en compte. Per tant, aquests experts no són experts
neutrals i són experts que tenen un cert... o que tenien un cert
interès.

Després també em permetrà que em sorprengui l’arrogància
de membres del Partit Popular, vull dir vostè mateix, que ha dit
“una reforma que ja havia d’estar feta”, una reforma que no ha
tengut el suport de ningú més que del Partit Popular, com pot
ser que una persona digui que era necessària quan només ha
estat per part seva? Això és el que ha passat, s’han fer reformes
a l’Estat espanyol, algunes molt dures respecte d’on veníem,
però hi ha hagut consens, aquesta és la primera en què no hi ha
consens, crec que haurien de ser un poc humils quan diu que és
l’única manera de fer les coses i que ja havia de ser necessària,
quan..., no ho sé, no?, hem vist, per exemple, persones que ho
impulsaven d’una manera... a Alemanya per exemple on hi ha
hagut pactes polítics que l’han paralitzada i que han modificat
anys de cotització i que han modificat per un acord polític els
anys de la jubilació, per tant, sembla que les coses no són tan
blanc i negra, sinó que hi ha interessos econòmics, hi ha
interessos polítics, hi ha altres tipus d’interessos socials, però
que les coses no era lo que se tenía que hacer, perquè en
política no és només lo que se tiene que hacer, sinó el que s’ha
de pactar i el que s’ha de procurar és que tengui una certa
prevalença en el temps, perquè si no les coses duren el que dura
un govern al govern. I s’haurà de modificar aquesta llei perquè
no ha tengut cap tipus de suport ni sindical ni polític, igual que
la llei d’educació Wert o la llei de la reforma de l’avortament
que veurem que són coses en què si no hi ha consens polític i si
no hi ha consens sindical, idò les coses duren molt poc.

Per tant, m’agradaria que en aquesta segona part parlàssim
d’aquest impacte, sobretot en..., crec que una de les generacions
a les quals més afectarà aquesta reforma, que vostè ha
mencionat, és aquesta del baby boom que tendrà, crec que serà
la generació que..., diguem, que es penalitza doblement en el
tema de les pensions, per una banda se li augmenta l’edat de
jubilació i per una altra banda se li apliquen aquests dos factors
o aquest factor de sostenibilitat i aquest índex de revalorització,
i això farà que aquesta cohort de població sigui de les més
afectades si no es modifica aquesta reforma a posteriori.

Per tant, bé, esperam que a la segona part de la seva
intervenció parli de l’impacte, a veure si coincidim entrar dins
les nostres valoracions.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida Prohens, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, en primer lloc
voldria en nom del Grup Popular donar-li, a vostè i al seu equip,
la benvinguda a aquesta comissió per explicar-nos un tema tan
cabdal per a aquesta i les futures generacions com és la
necessària reforma del sistema de pensions que ha liderat el
Govern del Partit Popular i que ja els avanç que compte amb tot
el suport del nostre grup aquí al Parlament.

La Llei 27/2011 aprovada pel Partit Socialista, sobre
actualització, adequació i modernització del sistema de
Seguretat Social, necessitava sense més dilació una reforma de
calat, Llei 27, ja que la portaveu que m’ha precedit parlava de
consens, per cert, que no va comptar ni amb el suport del Pacte
de Toledo ni tampoc amb el consens del Congrés dels Diputats,
ja que no només hi va votar a favor el mateix Partit Socialista i
el grup de Convergència i Unió, una reforma, com dic, que
necessitava introduir un dels criteris claus quan parlam de
pensions, sostenibilitat.

Per això, el passat més d’octubre es va aprovar... el mes de
desembre, perdó, es va aprovar al Congrés una llei que en el seu
nom ja aclareix molt bé quin és el seu objectiu principal, la Llei
reguladora del factor de sostenibilitat i de l’índex de
revalorització del sistema de pensions de la Seguretat Social,
sostenibilitat i revalorització, aquesta és la clau d’aquesta
reforma legislativa, perquè la nostra obligació en la gestió del
sistema de pensions va molt més enllà de pagar mensualment i
de manera puntual les pensions.

La nostra obligació va molt més enllà de la generació actual.
La nostra obligació és un tema de pagaments, és clar que sí,
però també de justícia social amb les generacions futures i de
credibilitat com a país. Per això aquesta reforma s’ha fet amb
amplitud de mires i pensant en la situació actual, però també en
el llarg i en el mitjà termini.

I aquesta és l’actitud que calia esperar de l’oposició, una
actitud més enllà de la crítica partidista, ja que totes les dades
actuals i previsions així com les recomanacions dels organismes
internacionals feien urgent i necessària aquesta reforma que, per
altra banda, ens acosta als sistemes de pensions que funcionen
a Europa. Perquè l’esquerra parla moltes vegades de
sostenibilitat i justament es va oblidar d’aquesta sostenibilitat
referida al més important, les persones i la seva seguretat i
qualitat de vida, i és que les dades són les dades i moltes ja les
va dir fa un parell de setmanes la portaveu d’aquesta comissió
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del Grup Popular, la Sra. Bauzá, a una PNL precisament del
Grup Socialista.: la Seguretat Social dedica avui més recursos
que mai al pagament de pensions, a prestacions de la Seguretat
Social, 131.800 milions d’euros el 2014, 30 de cada 100 euros
del pressupost serà despesa de la Seguretat Social, el major
percentatge que mai s’hi ha destinat, la qual cosa representa un
10,7% del PIB, 6 dècimes més que a l’any anterior.  

A més de tots és sabut que les condicions de vida i la
situació demogràfica dels espanyols ha sofert i sofrirà canvis
importants amb efectes directes sobre l’economia, si canvien les
condicions, com pot ser que vulguin seguir amb el mateix
sistema? Un sistema que ha de passar d’una situació -i el
conseller ja ho ha avançava- en la qual l’esperança de vida als
65 anys era de deu anys i que en l’actualitat és de vint anys i que
per a cada deu anys que passen aquesta esperança de vida serà
molt major, i això és una bona notícia, és clar, però evidentment
no podem mantenir el sistema.

Diuen els experts que el 2040 per cada persona en edat de
treballar, n’hi haurà una altra en edat de no fer-ho. Cau la
natalitat entre les espanyoles i més tenint en compte que en els
anys de govern socialista a Espanya es va duplicar la taxa d’atur
juvenil retardant el procés d’emancipació de tota una generació
i retardant també la decisió de tenir fills. També cau a causa del
descens en l’arribada de persones immigrants. Es miri com es
miri calia actuar, deixar les divagacions i posar fil a l’agulla.

El 12 d’abril de 2013, el Goven va demanar a un grup
d’experts independents una proposta concreta per a la
sostenibilitat del sistema per tal d’obrir el debat a la societat
civil a través de professionals de reconegut prestigi, amb perfils
tècnics i ideològics molts distints per tal que fessin una proposta
per abordar amb realisme els reptes del futur model. El 7 de
juny els experts emeten el seu informe, un document que ha
servit de punt de partida per a, posteriorment, ser debatut i
també matisat i corregit pels interlocutors socials i pels grups
parlamentaris en el si del Pacte de Toledo.

La proposta va ser presentada per la ministra Báñez als
interlocutors socials i es varen modificar aspectes importants i
substancials a petició d’aquests agents, tot per modificar una llei
que corregia només un terç dels desequilibris, una llei que, a
més de no ser sostenible en el temps, va permetre injustícies
flagrants contra els pensionistes. Per això, jo quan sent frases
lapidàries per part de l’esquerra com que “amb el Partit Popular
la crisi la paguen els que menys tenen” o que “amb el Partit
Popular s’incrementen les diferències entre uns i altres” o que
“l’esquerra és aquí per tornar als ciutadans la justícia social que
el Partit Popular els ha llevat” o que “amb el Partit Popular es
retallen els drets adquirits”, pens que no es deuen referir en cap
cas als pensionistes o que aquestes frases no devien ser en el seu
ideari quan el Partit Socialista va decidir, de manera unilateral,
congelar les pensions, perquè era, segons deien, un esforç
necessari. Perquè, senyores i senyors diputats, tothom aquí ha
de tenir clar que l’únic govern que ha congelat les pensions en
aquest país va ser el Govern del Sr. Rodríguez Zapatero.

El Govern socialista, a més, va congelar les pensions el
2011, a un moment en què l’IPC era del 3,8%, ens volen fer
creure que no hi va haver una minva del poder adquisitiu en
aquells moments? Fins a un 20% de davallada de les pensions
va permetre la Llei 27. O és que allò era estalvi? Retallades,
retallades pures i dures és el que va fer el Partit Socialista amb
les pensions d’aquest país. El que hauria d’haver fet el Sr.
Rubalcaba llavors era recórrer al Constitucional la congelació
de les pensions del seu govern i no la revalorització que permet
la reforma del Partit Popular.

Ben igual que quan els sent parlar de privatitzacions dels
serveis públics, també pens que no es duen referir -o bé no se’n
recorden- de les paraules del Sr. Corbacho o de Pedro Solbes,
perquè cada cop que hi ha un govern socialista ens recomanen
que ens facem tots un pla privat de pensions, curiosa manera de
defensar allò públic, de protegir el dret dels espanyols i de
llançar un missatge de tranquilAlitat a la ciutadania.

Perquè, senyores i senyors diputats, el Sr. Conseller ho ha
dit molt bé, amb aquesta reforma no sols es garanteix que els
pensionistes recuperin el poder adquisitiu perdut amb el Partit
Socialista, sinó que es garanteix que les pensions mai més no es
podran tornar a congelar a Espanya i que les pensions pujaran
un 0,25% quan l’activitat econòmica ho requereixi i quan
visquem temps de bonança, de creixement i de generació
d’ocupació les pensions pujaran més que l’IPC, seguint el
model del que es fa a Europa. 

Es garanteix a més que les generacions futures puguin tenir
la tranquilAlitat que el sistema públic de pensions les protegirà
i és que el Partit Popular, a diferència de l’esquerra, sempre ha
cregut en el sistema públic de pensions, per això va ser un
govern del Partit Popular que el 1997 va crear el Fons de
reserva de les pensions, va ser una decisió política i estratègica.
El 97 amb la situació econòmica que hi havia haguéssim pogut
optar per incrementar les pensions, per fer fins i tot política
partidista amb els pensionistes, però això hagués estat, com se
sol dir colAloquialment, pa per a avui i fam per a demà, i es va
anteposar la seguretat de les generacions futures, la justícia amb
les noves generacions i la solidaritat intergeneracional per tal de
fer la vidriola de les pensions per quan venguessin mal donades,
com ha passat actualment en què vam heretar un sistema amb
dèficit.

Ha estat precisament aquest fons el que ha permès seguir
pagant les pensions sense haver de recórrer a un crèdit de per
exemple 500.000 milions de pessetes, com es va fer al 96
després que el Partit Socialista, una vegada més, deixàs amb
dèficit el sistema de pensions.

Quina credibilitat tendríem com a país front als nostres veïns
o als inversors si cada mes haguéssim de recórrer a crèdit
bancari per fer front a les nostres obligacions amb els
pensionistes? Quin missatge de seguretat i tranquilAlitat
donaríem als nostres ciutadans, especialment a aquells més
vulnerables que duen tota la vida treballant i que a causa
d’aquesta crisi són molts cops un suport incondicional per a les
seves famílies?
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No, senyores i senyors diputats, des del Grup Popular volem
expressar el nostre suport i la nostra enhorabona al Govern per
una reforma que ens sembla encertada i necessària i donar un
missatge de tranquilAlitat als pensionistes i a les generacions
futures. El 2013 les pensions s’han beneficiat d’una
revalorització a Espanya i les pensions d’aquest país no es
tornaran a congelar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Prohens. Seguidament i per contestar als
grups parlamentaris té la paraula el conseller Sr. Joaquín García,
per un temps màxim de trenta minuts.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta. Señores diputados, miren, además es que me
gusta este modelo donde de alguna forma les escucho, a las tres
partes, en este caso, y creo que es un debate mucho más
completo, yo es que pensaba que partíamos de algo que es
obvio, es decir, cuando hablamos de que la reforma se tenía que
haber hecho antes, por supuesto, y es que no es nada malo haber
reflexionado mucho antes de dónde ibamos, es que creo que era
adecuado, yo..., porque creía que este debate ustedes lo tenían
superado y asimilado, entonces..., pero creo que no, es decir,
estábamos en una situación... que claro a usted no le gusta que
hagamos, que volvamos para atrás, pero es que hay que situarse
en dónde estamos y por qué se toman decisiones, pero incluso
la del Sr. Zapatero, la del presidente anterior del Gobierno que,
fíjese qué medida más innovadora y qué medida más eficiente
y qué medida más..., después de una reflexión muy importante,
que es la de congelarla, congelar el incremento de las pensiones,
o sea, ni IPC ni 0,25 ni nada, congelar. En ese momento no...,
buscaré si hubo alguna pregunta parlamentaria o si ustedes hacia
Madrid le preguntaron que qué impacto tenía esto en nuestra
economía en Baleares porque es que se congeló, se congeló, es
decir, esto es una medida de irreflexión importante y ahí quedo.

Además, pero, creo que el impacto real de la reforma que
creía que de alguna forma también estaba asimilada, era la de la
Ley del 2011, es que ahí está el impacto, ahí se crean las
lagunas, las lagunas de cotización se alargan, es decir, en
nuestra economía con la temporalidad, de verdad, el efecto está
allí, ese es el efecto, ese es el efecto a corto, a medio y a largo
plazo, ahí está, y eso sí que queda estructural, eso queda
estructural.

Por tanto, no sé que..., que nuestra economía en Baleares,
creo que la reflexión de cómo es nuestro modelo, que es un
modelo estacional basado en servicios más que en modelo...
basado en servicios, por tanto las cotizaciones son distintas,
pues ahí se tuvo que hacer la reflexión. También entiendo al Sr.
Zapatero, que no iba a hacer un modelo para cada habitante y
para cada comunidad, lo entiendo, su reflexión tuvo que ser... y
espero que tuviera un comité de expertos.

Mire, cuando hablamos de pensiones, además del debate
político que evidentemente ha de existir, hay algo detrás muy
importante que es actuarios. Es decir, ustedes saben que esto,
como los seguros de vida y todo esto, está basado en objetivos,
en hechos objetivos, datos, los actuarios son personas que
analizan, que toman estos indicadores y de alguna forma hacen
un modelo, y entiendo y espero que en el 2011 se hiciera, ¿no?
Tal que se hizo que dijo: “mire, no tenemos problemas, esto lo
ponemos en marcha dentro de 17 meses, como ya hemos
congelado, ya nuestros presupuestos...”, bueno, pues ya está, es
decir, ya los presupuestos, no es el 0,25 sino ya lo hemos
congelado, pues... y oye, creo que ya de alguna forma suponía
que iba a pasar y decía “que los que vengan tomen más
decisiones, ¿no?” Y evidentemente cogió un comité de expertos,
que vuelvo a decirle que creo que son personas que debajo de
sus argumentaciones hay actuarios, hay estudios demográficos,
hay impactos y por eso mismo creo que sus decisiones son: una,
el tema de revalorización anual que tiene que ser rápido,
entonces toman unos mínimos y unos máximos y al final el
máximo llega a estar IPC más 0,5, quiero decir que si las cosas
van muy bien, evidentemente el pensionista va a poder
beneficiarse, pero si las cosas van mal, el ajuste y el esfuerzo,
entendiéndolo, y además entiendo el debate que ustedes
proponen, pero el debate de la solidaridad social es ése mismo,
es ése mismo y, mire, yo creo que lo hemos hablado muchas
veces, los recursos son los que hay, y las tomas de decisiones
son duras. El Sr. Zapatero decidió de forma “oye, se congelan”,
él hizo un cálculo y un ahorro rápido. Pues aquí estamos
hablando de 0,25, la diferencia..., yo creo que de 0 a 0,25 hay
una diferencia. 

Es verdad que Baleares, ya le digo, aunque el año pasado ha
sido un dato que hemos mejorado frente a la media a nivel
nacional, pues es cierto que en Baleares nuestra renta, por
nuestro modelo, mire, las pensiones aumentaron el año pasado
por encima de la media nacional en Baleares, un año puntual,
2013; crecieron un 2% y en el estado un 1,8%. Pero es cierto
que estamos por debajo, pero es nuestro modelo. Pero no
vayamos a la reforma, porque la reforma no se puede adaptar a
cada uno de los modelos, es un modelo, ése es otro debate, ése
lo estamos teniendo en otro ámbito, el modelo económico
nuestro, y evidentemente es lo que incide.

Yo creo que hay mucha reflexión detrás de este trabajo, y
además hay una reflexión y por eso la reforma habla de que el
factor de sostenibilidad hay que ponerlo ya en marcha, porque
estamos en un gran problema, y ustedes lo saben. Me están
poniendo el comparativo de Alemania; yo es que le agradezco
comparaciones así, es que no están como nosotros, es que no
han estado, el problema es que era un gobierno que no ha dejado
que un momento de crisis, que es verdad que la crisis ha
afectado a todo el mundo, pero no por igual, no por igual. En
Alemania no se negó que estábamos en crisis muchos años
atrás; en Alemania se actuó, y se actuó, y cuando actúa sobre las
estructuras cambian los modelos; cuando cambian los modelos
es más fácil ir adaptándose sin hacer correcciones importantes,
y eso es lo que todos tenemos que estar comprometidos.
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Y yo creo que, Sra. Diputada, usted lo ha dicho. Mire, el
debate social para nosotros es relevante, pero por eso mismo,
por el equilibrio, y por eso mismo yo creo que esta reforma
incluye una mínima revalorización en unos momentos como los
que estamos hoy. Entonces yo creo que ahí hay un buen debate.

Fíjese, yo creo que el ejemplo es básico. Cuando se
congelan las pensiones ese año el IPC acabó en casi 4 puntos.
¿Cuánto tiempo va a pasar para que se pierda este valor
adquisitivo en las pensiones?, porque no está creciendo el IPC
de la misma forma. ¿Cuántos años significó esa congelación?
Por favor, analicenlo, y además és que yo creo que este modelo
de desindexación, de meter muchas más variables, una de ellas
el modelo de financiación, que si quiere vamos a hablar o lo
dejamos para el final, la solución es la que también han dado;
ustedes saben cómo se contribuye al modelo de las pensiones,
es decir, hay recursos del trabajador, hay recursos de la
empresa, eso lo concentra la Seguridad Social, pero también hay
unos mínimos que se hay que cumplir y que no llegan con ese
dinero, y se han dado soluciones. Entonces fíjense si lo estamos
analizando con criterios objetivos de durabilidad y como el
concepto dice, sostenibilidad. 

No se podía pasar al 2027 y a partir de ahí hacer una
reflexión; el 2027 -fíjese que largo me lo fía usted- había que
tomar unas decisiones y, fíjese, incluso la única en la que usted
puede definir, y además tendría que darlo en positivo, es que de
estar congelada la revalorización pasa al 0,25, porque lo que sí
que ha ocurrido es pasar de 65 a 67 que, mire, que no lo
ponemos en valor. Si hubo un estudio correcto que identificaba
que teníamos que ir a eso pues perfecto; no es ponerlo en valor
ahora, eso ya está, lo que está claro es que eso sí que crea, en
nuestra comunidad, eso sí que crea un problema más, eso sí que
crea un problema más por nuestro modelo económico.

Entonces creo que hay que contextualizar siempre por qué
se hacen las cosas y en qué momento se hacen. Y desde luego
es fácil a posteriori hacer un análisis sobre lo que es y lo que
debería ser, pero lo que está claro es que se actuó en su
momento. Los modelos que se están aplicando son modelos que
están contrastados, y me han puesto ejemplos, y le agradezco lo
de Alemania, pero imagínese cómo están ellos, es que se pueden
permitir el tiempo de debatir durante un año y medio o dos un
tema; ¿por qué?, porque el sistema es sostenible, porque
realmente cada vez que toman una actuación lo están haciendo
a largo, están pensando ya en lo que puede venir para actuar.
Entonces creo que es exactamente lo que ha ocurrido.

En Baleares, ya le digo, es que es otro debate. O el mismo,
pero entonces vámonos al 2011 y debatamos las consecuencias
del 2011 en nuestro..., y las actuaciones, que ahí realmente es
donde, si hay algún perjuicio en lo que son las pensiones en
nuestra economía, en nuestros ciudadanos, fue ahí, fue ahí,
porque un 0,25 es más que un 0. Por tanto hasta ahora ese
perjuicio sólo se ha podido ver con la aplicación, a partir del 1
de enero del 2013, 17 meses después de definirlo, ahí es cuando
realmente perjudica o no a las rentas o ese incremento del 0 al
0,25 es cuando se ha aplicado. Antes estábamos en la
congelación.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passarem ara als torns de
rèplica, i pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Barceló, per un temps de cinc minuts, disculpi

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Vertaderament... cap resposta. A veure, aquí el que es
planteja, podem debatre la història de les pensions. Ho tornarem
a repetir: dins la història de les pensions dels darrers trenta anys,
que les pensions mínimes han pujat un 80%, un 75% ha estat
amb governs socialistes, un 5% amb governs del Partit Popular,
d’acord? Partim d’aquí.

El govern socialista ho va congelar un any? Em sembla fatal,
així de clar. Que el Partit Popular o el govern del Partit Popular
actual ja ha baixat la revalorització d’enguany, que ja han perdut
un 1,9%, i tot el que perdrem de futur! És que no només és un
any, és tot el futur de totes les pensions. És tot açò que posam
damunt la taula, a una comunitat autònoma on tenim uns salaris,
de tots els sectors econòmics, no només del sector turístic, de
tots els sectors econòmics, que estam per davall de la mitja, i la
mitja dels salaris de Balears és un 10% per baix de la mitja de
l’Estat, en tots els sectors econòmics, eh?

Aquesta és la realitat, i per tant, a cada passa que feim ens
empobrim un poc més. La història, podem fer una tesi doctoral.
No era l’objectiu d’aquesta intervenció, ho vam fer un altre dia,
açò. La idea era quina és la projecció de cara a futur que
visualitzam i que tenim, i aquest empobriment que els ciutadans
pateixen en un moment en què les pensions és la cohesió
familiar, fonamentalment. Aquesta és la realitat, en un moment
en què es negocien convenis colAlectius on es demanen
congelacions salarials, eh?, que supòs que el Govern pressionarà
i ajudar perquè açò no sigui així.

Aquesta és la realitat. Per tant hauríem de repartir les rendes
un poc millor. La reforma laboral no ens ha ajudat gens en
aquesta estructura, no ens ha ajudat gens. Per què?, perquè la
temporalitat dels contractes i els contractes a temps parcial i les
cotitzacions per hores, molt més inferiors de les hores
executades globalment, tampoc no ajuden a consolidar unes
pensions dignes, i les dificultats de l’atur.

Per tant tot plegat, les projeccions que se’ns presenten de
cara a futur era si, al Govern, açò li preocupa, i per tant si ha fet
aquestes projeccions, com les pensions, seguint aquesta
tendència, baixaran, i a partir d’aquí fer impactes en política.
Per exemple, pujar els medicaments a les persones jubilades, si
les pensions ja van baixant, no ens ajuda gaire, perquè açò no ho
diuen. Van dir les congelacions, emperò tot el que els costos han
pujat és brutal, és brutal, i per tant açò té un impacte encara més
dur sobre les rendes més difícils.
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Simplement és una preocupació que creim que una
comunitat autònoma com la nostra, que ja tenim les pensions
més febles, tenim una estructura salarial molt més feble i una
previsió de temporalitat i de precarietat laboral més dura, i per
tant açò té un impacte en pensions. Per tant no podem agreujar
amb mesures aquestes despeses sobre els pensionistes. Per
exemple açò ha de ser una conclusió que hauríem de ser capaços
de resoldre. Per tant hi ha polítiques que tenen impacte. 

Simplement, repetim, ens preocupa que aquesta previsió de
cara a futur estan molt bé els grans nombres, i podem discutir-
los, però el futur de les persones corrents aquest sí que és
insostenible. Vostès tal vegada donaran sostenibilitat amb un
macromodel teòric, però un retall de 2.000 milions d’euros
anuals sobre la gent més feble, aquesta gent sí que ho tendrà
insostenible, eh?, i per tant creim que s’haurien d’equilibrar un
poc més les coses, i pertoca al Govern, en la mesura del
possible, plantejar les mesures que ajudin la gent més feble que
es reparteixin les rendes a la nostra comunitat, i un repartiment
de rendes a la nostra comunitat ajudaria a temperar aquest
impacte que, repetim, els experts visualitzen amb un
empitjorament, i aquí resulta que tothom està encantat, i açò és
el que em sorprèn. El Partit Popular està encantat, el conseller
està encantat, perquè...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Barceló, ha d’anar acabant.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, ja acab. Estan encantats amb les mesures que tenen, i
açò, la veritat, alAlucinam un poc, perquè el màxim és dir “eh!,
estam preocupats”. Estam preocupats i per tant, per donar
resposta a aquests missatges que donen els experts, hem de dir
“nosaltres pensam actuar, i actuar d’aquesta manera”, repetim,
en la mesura del possible.

Per tant lamentam aquest encantament amb una situació tan
dura i tan insostenible per a les persones, que és en definitiva el
més important, el que tenim, i que hi ha mesures micro que
creim que es poden executar per temperar aquestes dificultats.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. I seguidament, pel Grup
Parlamentari MÉS, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Santiago,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Vostè, Sr. Conseller, ha parlat de
reflexionar. Reflexionar, sempre; la política és una reflexió
permanent. El que no pot concloure és que vostè, després de
reflexionar i quedar tot sol el Partit Popular, que aquesta
reforma a la qual només dóna suport el Partit Popular, sigui la
correcta i sigui la que havia de fer. És la que vostès han fet, però
no significa que no hi hagi més opcions per poder garantir la
sostenibilitat del sistema de les pensions, que aquesta és l’única
possible. 

Vostè ens diu que hauríem de mirar si el Parlament, quan el
Sr. Zapatero va congelar les pensions, ho va demanar; idò ho va
demanar als 27 diputats del Partit Popular que eren a l’oposició,
i que jo recordi no varen fer res. El que li puc dir, i si vol li ho
cerc jo, és que l’hemeroteca és, el que en el aquell moment era
el Bloc, que ara constitueix MÉS, ens vàrem manifestar
absolutament en contra d’aquesta congelació de pensions; a més
en el mateix moment que es donaven 60.000 a la banca es
congelaven les pensions; ens pareixia immoral i ho vàrem
manifestar així, estant al Govern, estant al grup parlamentari,
fent govern amb el Sr. Antich, perquè vàrem fer govern amb el
Sr. Antich, no amb el Sr. Zapatero. Per tant sí que hem dit que
la congelació de les pensions és brutal.

Però si vostè considera que a una persona que li pugen 0,62
cèntims, li pugen la pensió..., o 0,75 cèntims, li pugen la
pensió... Si vostè considera que això és la política de
sostenibilitat del sistema de les pensions, 0,62 i 0,75, dues
cartes, una signada per la ministra i l’altra signada per la
secretària, perdoni, per la directora general. 0,62 i 0,75; això
suposa el 0,25. Si vostè creu que això és un model a seguir...
Em vol fer una projecció, vostè que és economista, de quan es
podrà aconseguir un IPC més 0,50?, per donar un poc
d’esperança. Quan podrem?, d’aquí a tres anys, d’aquí a dos,
d’aquí a deu? Quan es pot fer una projecció que aquesta fórmula
tan fantàstica d’IPC més 0,50 es garanteixi?, per donar un poc
d’esperança a la gent.

I mentrestant vostès donen el 0,25 i vostè diu que no ens pot
fer cap tipus d’impacte d’una projecció a les futures
generacions, que es veuran afectades per aquesta reforma, a
aquestes persones se’ls fa pagar la medicació, de la mateixa
manera se’ls puja el pa, se’ls puja l’aigua, se’ls puja el gas, se’ls
puja l’electricitat, ara hi ha sobre la taula del Govern una
possible pujada de l’IVA..., i afectarà tots per igual, la pujada de
l’IVA i la pujada de tots aquests tipus, i nosaltres mentrestant
mantenim els sous més baixos, nosaltres mentrestant tenim les
pensions més baixes, però aportam riquesa econòmica, aportam
doblers materials, quantificables, de calaix, al sistema de l’Estat
espanyol, i no tenim cap avantatge de Canàries, per exemple en
temes d’impostos, i això va pels dos grans partits, que quan
governen no fan res en relació amb la situació, per exemple, que
en temes d’impostos no puguem ser com Canàries, que paguen
menys impostos, i per tant aquest impacte que té de sous més
baixos i pensions més baixes, al ciutadà concret l’afecta menys.
Però ni el Partit Popular ni el Partit Socialista quan tenen
majories absolutes no se’n recorden de les Illes Balears, i no fan
cap modificació excepcional pels temes de l’IVA, pels temes
dels impostos de les Illes Balears. Sí ho fan per a Canàries. I
aquí no s’ha fet, i vostès tenen ara la capacitat absoluta de poder
fer modificacions en relació amb els impostos de les Illes
perquè aquest impacte no sigui tan impactant.
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Jo, Sr. Conseller, des dels anys vuitanta, des dels anys
vuitanta escolt que el sistema de pensions està en crisi, des dels
anys vuitanta: projeccions demogràfiques, augment d’esperança
de vida...; des dels anys vuitanta, però mentrestant, fins fa no-
res, i la darrera dada no la conec, però fins la del 2012 sí que les
conec, la Seguretat Social ha tengut superàvit cada any, però des
dels anys vuitanta està en crisi la Seguretat Social, i mentrestant
el banc mundial ha estat traient informes explicant la ruptura i
la fallida del sistema de Seguretat Social de l’Estat espanyol:
l’any 94, l’any 2000 en treu quatre, l’any 2001 en treu dos, l’any
2003 en treu un altre, l’any 2005 en treu un altre, l’any 2006 en
treu un altre, dient que l’any següent i al cap de tres anys hi
hauria una fallida del sistema. Bé, fins a l’any 2012, que són les
darreres xifres, la Seguretat Social té superàvit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, vagi acabant, per favor.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, gràcies. Té superàvit. Per tant tots aquests grans experts
han fracassat en les seves projeccions, i aquests són els mateixos
experts, perquè són els mateixos bancs, que feien aquest tipus
de projeccions.

I si m’ho permet la presidenta, un segon. Miri, Alemanya.
Vostè llegeixi les respostes de la Sra. Merkel en temes de
pensions quan feia la campanya electoral i el que ha pactat amb
els socialdemòcrates. Un any i mig, ni dos anys, li han bastat
quinze dies per negociar una altra cosa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Margalida Prohens,
també per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, sap quin és el
problema d’aquesta profunda reflexió que va dur el Sr. Zapatero
a congelar les pensions?, que tot i que la Sra. Barceló hagi dit
que no hi està d’acord ells n’estan molt orgullosos, i per què ho
dic?, ho dic perquè quan aquesta reforma el Partit Popular la va
dur al Congrés dels Diputats l’any passat, a la comissió pel
seguiment del Pacte de Toledo, la proposta del diputat socialista
va ser una altra vegada congelar les pensions; és a dir, ells estan
molt orgullosos d’aquesta gestió que varen fer perquè la volen...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, guardin silenci.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

...la volen perpetuar, tot i el que digui la portaveu del Partit
Socialista aquí.

Evidentment hi ha dades que no són gens teòriques, com han
dit les portaveus que m’han precedit, sinó que són molt
pràctiques, i és molt pràctic que des del 2008 el sistema ha
perdut 3 milions de cotitzants a causa d’aquesta crisi
econòmica, al mateix temps que s’incorporaven mig milió de
pensionistes. Avui també tenim quasi 900.000 pensiones que
reben dues pensions del sistema, i la relació entre afiliats i
pensionistes ha passat del 2,66 el 2008 a 2,29 en l’actualitat. El
nombre de pensionistes es duplicarà entre el 2008 i el 2050 i
arribarà a 15 milions de persones. I l’import mitjà de la pensió
d’aquestes noves altes de jubilació superen els 1.300 euros
mensuals. Això significa un 30% més que les pensions del
2008. Mentre que la despesa en pensions contributives ha
crescut un 76% en els darrers 10 anys. Bé, això són dades reals,
dades a les quals, evidentment, se’ls han de donar una solució
i ha de ser una solució sostenible en el temps.

El que passa és que si tenim en compte el que ens deia el
Partit Socialista sobre el sistema de pensions i les previsions que
varen fer, veim que han fracassat totes i cada una de les
previsions que feien. Ens deien per exemple que el dèficit del
sistema no arribaria fins a l’any 2018. Però és que en el mateix
moment que s’anunciava, que això era en el 2010, aquest dèficit
ja era real, perquè les quotes ja no bastaven per abonar les
pensions contributives. I aquest dèficit va aparèixer amb més
claredat l’any 2011, amb un dèficit pressupostari important. A
més, ens deia el Partit Socialista en aquells moments que el
recurs del fons de reserva no s’arribaria a haver-lo d’emprar fins
a l’any 2020. Idò el que va passar és que l’any 2012, el Partit
Popular trobant un estat amb 90.000 milions d’euros de dèficit,
30.000 milions dels quals era dèficit ocult, evidentment vàrem
haver de recórrer a aquest fons de pensions i com he dit a la
meva primera intervenció, el va crear el Partit Popular perquè
hauríem hagut de recórrer a crèdit bancari per pagar les
pensions. 

I saben què passa amb aquest fons de pensions, que dóna
una garantia i ens dóna una tranquilAlitat a tots? Que el Partit
Socialista no tan sols no el va crear, sinó que no hi creu i no hi
creia, i ho dic perquè en el 2008 i 2009 el sistema va generar
superàvits de 10.357 i 4.073 milions d’euros, respectivament,
superàvits que s’havien de destinar, com marcava el Pacte de
Toledo, a aquest fons de reserva de pensions i no s’hi varen
destinar. Avui en dia el fons de reserva de pensions tendria
15.000 milions d’euros més, més els interessos, en la vidriola de
les pensions i que no té perquè el Partit Socialista, també en
èpoques de bonança va dedicar aquests doblers a altres temes.
I ara vénen aquí a defensar el sistema públic de pensions.

Jo crec que aquesta reforma del sistema de pensions ha anat
també acompanyada d’altres mesures, com puguin ser per
exemple la compatibilitat entre treball i pensió, ja que el reial
decret llei facilita la possibilitat de ser pensionista actiu, una
opció que estava molt restringida fins a aquesta reforma, a
diferència d’altres països europeus, i permet rebre una pensió i
també desenvolupar una tasca a un lloc de feina. També posar
ordre a la discriminació per edat quan es produeix un expedient
de regulació d’ocupació a empreses i també als subsidis i
s’exigeix una compensació pel fet de perjudicar precisament
aquestes persones que estan en una edat més complicada, un
dels colAlectius que són més desfavorables a l’hora de tornar-se
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reincorporar al mercat de treball i se’ls exigeix una
compensació, no només a empreses que tenguin beneficis, sinó
també aquelles que tenen pèrdues, amb l’objectiu de
desincentivar aquesta inclusió de treballadors majors de 45, de
50, és a dir, treballadors que s’acosten a l’edat de jubilació, a
aquests acomiadaments colAlectius, perquè com he dit, són
colAlectius més mals d’reinserir en el mercat de treball.

En definitiva...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Prohens, vagi acabant.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí. ...és una reforma que té diferents mesures, i crec que
l’important de què sigui també una reforma que du un
autofinançament del sistema és que aquesta sostenibilitat i
aquest autofinançament ens permetran continuar invertint
pressupost en altres polítiques socials, un cop ja tenim
garantides les polítiques del sistema de pensions, perquè no hem
d’oblidar que hi ha altres polítiques socials que són també molt
importants. 

I per posar un exemple de les Illes Balears, del que creu el
Partit Socialista en les pensions o en els pensionistes, dir que en
la competència pròpia de les Illes Balears, com pugui ser el fons
de pensions de les diferents institucions, el personal
funcionarial, quan la Sra. Armengol va ser presidenta del
Consell de Mallorca, del 2009 al 2010 va reduir en 80.000 euros
aquest fons de pensions per als funcionaris. És a dir que quan
tenen possibilitat de governar i d’aplicar polítiques, aquestes són
les polítiques que aplica l’esquerra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Prohens. I finalment en torn de contrarèplica
té la paraula el Sr. Conseller, per un temps màxim de quinze
minuts.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Yo creo que
concluir..., primero agradecer, porque creo que los datos son
importantes, leerlos y entenderlos creo que es la referencia, y no
nos cansaremos, de verdad, siempre de intentar demostrar las
actuaciones con información cuantitativa, con datos y a partir de
ahí, es que es una forma de tomar decisiones. A lo mejor no
comporten, pero nosotros es que es una forma de tomar
decisiones.

Yo creo que en general..., no hemos vuelto muy atrás, es
decir, es que estamos volviendo al 2011 para tomar la referencia
de dónde estamos; es que volver atrás al 2011, cuando se ponía
en efecto el 1 de enero del 2013, yo creo que no es volver atrás,
es situarnos en la reforma de las pensiones. Yo entiendo que le
pueda doler, pero es que es así, no es una reflexión de volver
hacía atrás, no estamos hablando de los años 80, estamos
haciendo una reflexión.

Mire, es cierto que ahora hay negociaciones muy
importantes en nuestra comunidad y que sí que marcan sus
decisiones cómo va a evolucionar nuestra economía en los
próximos meses, las decisiones que salgan de esa mesa, que
estoy convencido además que se va a llegar a acuerdos, porque
todas las partes tienen personas muy preparadas para tomar
decisiones, claro que son muy importantes y sí que estamos
encima y de alguna forma queremos conocer día a día cómo
evolucionan, entonces es muy importante. Y es verdad que en
estos convenios colectivos se van a marcar las pensiones de las
personas que trabajen en el futuro, es cierto.

Pero mire, al igual que el indicador de pensiones tiene un
modelo de revalorización, es un modelo variable e indexado,
pues es que las propuestas han de ser las mismas; es decir, y son
las mismas..., es decir, estamos en un momento coyuntural, en
que también estamos haciendo reformas estructurales y ya no
hablo del ámbito de la administración, sino que la economía va
cambiando, en momentos de crisis la transformación es
automática, y yo creo que hay que pensar en actuaciones a corto
plazo por las necesidades a corto plazo y vamos a la micro, a la
empresa si quiere, pues evidentemente las decisiones para el año
2014-2015 serán unas, las del 2016-2017 serán otras y así en
adelante. Por lo tanto, la indexación de cómo van a evolucionar
estos salarios, estoy convencido que van a estar en los sistemas
y entonces, en eso estamos de acuerdo. Es decir, el sistema de
pensiones es la consecuencia de todo lo que hagamos y no
solamente la reforma de las pensiones, sino las actuaciones
futuras. Ya le digo, las actuaciones futuras y la evolución, las
pensiones que vamos a recibir los que estamos aquí están
ligadas a las decisiones del 2011, sin duda y esto es así
técnicamente.

Lo importante yo creo también de la discusión es, queremos
personas trabajando, porque creo que es lo que necesitamos,
tenemos 89.000 personas en el paro y todos los convenios
colectivos que de alguna forma lleguen a acuerdos y éstos
generen empleo, vamos a aplaudirlos todos los que estamos
aquí. Y los acuerdos llegan por las dos partes, es decir, usted me
ha puesto el ejemplo de la Coca-Cola, antes hay muchos
ejemplos los cuales, es verdad, nos marcan decisiones y nos
marcan actuaciones futuras y hay que tenerlas en cuenta. Pero
le voy a decir algo muy importante que usted ha dicho, que es:
porque nos preocupa, se actúa, y la reforma..., cuando ustedes
me han dicho que aplaudimos la reforma, vuelvo a decir lo
mismo, claro que la reforma tenía que existir. Y ustedes me
dicen que desde el año 80..., tiene razón, pero el problema es
que el Gobierno del Partido Popular, cada vez que han entrado
en quiebra, o en casi quiebra el sistema de la Seguridad Social,
ha tenido que entrar a actuar para volver a hacerlo sostenible. Y
no sé lo que pasa que unos años después tiene que volver a
entrar a hacer de nuevo sostenible el sistema. Entonces son
soluciones que se están dando, que se van dando en el camino,
que permiten volver a corregir. Es verdad, es verdad, es que ese
es el problema...

(Remor de veus)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, els preg silenci.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Yo les agradezco porque es verdad que es una hora que hay
que buscar conversación y hay que buscar que nos despertemos.
Pero creánme, es que es verdad, desde los años 80, se corrige,
se llega a acuerdos y otra vez se vuelve, pero no por las
pensiones, sino por las actuaciones en la economía real, o las no
actuaciones son las que generan que vayan más personas al paro
(...) en economía, entonces más gente tenga que ir a la
Seguridad Social, a las prestaciones por desempleo y empieza
otra vez el sistema, empiezas a no cotizar... y empiezas..., y
claro, y entonces hay que volver a corregir. Entonces,
esperamos que de ésta aprendamos y no tengamos que
corregirla muchas veces y yo creo que es hacía donde tenemos
que ir. Por eso se actúa en consecuencia para sostener el
sistema.

Sí, ha estado hablando de que estos son modelos
macroeconómicos teóricos. No, no, están basados en datos, de
verdad, son datos, soluciones que evidentemente los indicadores
al principio actuarán en la macroeconomía y después llegan a la
microeconomía. Miren, yo siempre pongo el mismo ejemplo, a
lo mejor es porque no se dieron cuenta en el 2008 que
estábamos mal, porque eran indicadores macroeconómicos y
como nos centramos sólo en la microeconomía pues no lo
vimos, pero la consecuencia fue que de la macro, bajamos a la
micro, que está escrito además, esto es así, llega a la empresa.
Pero no nos dimos cuenta, y entonces volvemos a tener que
actuar, y es verdad que otra vez los indicadores
macroeconómicos ya empiezan a dar el cambio de tendencia y
llegará a la microeconomía, porque esto es así, y en el fondo,
gracias a Dios, hay modelos económicos distintos y cada vez
que entramos los aplicamos, corregimos, y a veces se vuelven
a desviar porque se incorporan otros que no son adecuados.

Nosotros tenemos que actuar y es vedad, tenemos que ser
realistas y como Gobierno todos estamos preocupados y en
estos días estamos hablando de ello, de cómo actuar para
corregir; yo creo que sí es verdad que tenemos que valorar
dónde estamos, ir aplicando medidas; es verdad que hay
personas ahora mismo que lo están pasando mal, que hay que
buscar soluciones y hay que ser capaces de llegar ahora mismo
a todas las personas que lo están pasando mal. Y sí que es cierto
que estamos..., comparto con usted esta idea, es decir, hay que
hacer actuaciones, hay que trabajar, hay que construir todos los
días para que este cambio se consolide y para que las personas
que necesitan apoyo pues lo tengan. Por lo tanto, estoy de
acuerdo con usted.

Pero no crea, el tema de la reforma de las pensiones siempre
se hace a consecuencia, por desgracia, toca actuar siempre en
consecuencia con indicadores que te demuestran que vamos mal
y hay que tomar decisiones.

Y no somos optimistas, no intentamos vender optimismo,
aunque sí que de vez en cuando todos tendríamos que salir fuera
y decir, oye, pues las cosas van cambiando, yo creo que es
importante lanzar un mensaje de optimismo a la población,
porque la realidad está empezando a corroborarlo, porque
además la gente no necesita oír todos los días todo lo que puede
mejorarse, porque sí que es verdad ya es conocedor y somos
conocedores, yo creo que entre todos tenemos que ser capaces
de pasar de demagogias a realidades, y entonces creo que todos
tenemos que ser capaces de unir esfuerzos, estar de acuerdo en
lo más importante y buscar la colaboración y el consenso. Yo
creo que de alguna forma es lo que nos piden a todos, nos piden
a todos ser capaces de unir esfuerzos y de corregir la situación.

Y respecto a Alemania, claro, pero es política, pero le
vuelvo a decir lo mismo, es que están en una situación de poder
tomar decisiones consensuadas, porque las medidas de un
equipo político y de otro equipo político en Alemania no se
distancian mucho. Por lo tanto, todos tienen el objetivo del
equilibrio del sistema, pensando en sus ciudadanos, de verdad,
y por eso logran estos acuerdos. Y nosotros estamos
convencidos de que..., y al margen de esto, que alcanzaremos un
gran acuerdo en el Plan de empleo y todos sumaremos y
ayudaremos a lo que a todos nos preocupa.

Muchas gracias a todos, a ustedes. Les agradezco que me
hagan partícipe de sus inquietudes, me gustaría de alguna forma
que compartieran con nosotros los diagnósticos que se hacen,
porque es que creo que son importantes, es que son los puntos
de partida para reubicarnos y con los indicadores, con los datos,
con la información, con la realidad es con lo que se pueden
tomar decisiones.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Una vegada esgotat l’ordre del
dia d’avui, agrair la presència del conseller Sr. Joaquín García
i dels seus acompanyants.

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