
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ECONOMIA

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 350-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VIII legislatura Any 2012 Núm. 21

 

Presidència
de l'Honorable Sr. Óscar Fidalgo i Bestard

Sessió celebrada dia 22 de novembre del 2012 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 5482/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a desenvolupament rural. 302

2) RGE núm. 5735/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a paralitzar l'amnistia fiscal. 305

3) RGE núm. 6352/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a front comú per garantir uns millors pressuposts generals
de l'Estat 2013 (Rectificat mitjançant l'escrit RGE núm. 6500/12). 309



302 ECONOMIA / Núm. 21 / 22 de novembre del 2012 

 

EL SR. PRESIDENT:

Senyors i senyores diputats, si els pareix començarem la
sessió d’avui. En primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions. 

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, Sr. President. Joana Lluïsa Mascaró substitueix Gabriel
Barceló.

EL SR. TORRES I CARDONA:

Sí, Sr. President, Josep Torres substitueix Jaime Fernández.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Hi ha cap substitució més? No.

L’ordre del dia de la sessió d’avui consisteix en el debat i la
votació de tres proposicions no de llei RGE núm. 5482/12, RGE
núm. 5735/12 i RGE núm. 6352/12, totes tres del Grup
Parlamentari Socialista. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 5482/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desenvolupament rural.

Per a la defensa de la primera proposició no de llei, RGE
núm. 5482/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a desenvolupament rural, intervé l’Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Aquesta proposició no de llei va ser presentada pel nostre grup
en el marc o d’alguna manera emmarcats per la sorpresa que els
pressuposts de l’Estat de 2012 no contemplassin o
contemplassin una important reducció de la despesa per a
l’aplicació de la Llei de desenvolupament rural. La Llei
45/2007, de 13 de desembre, per al desenvolupament sostenible
del medi rural, per ser exactes. 

Una llei que en els seus objectius parla de la diversificació
de l’activitat econòmica, millora d’infraestructures i
equipaments públics, serveis socials bàsics i aconseguir una
qualitat ambiental en el medi rural. Vull dir, un concepte de
desenvolupament del medi rural en un sentit molt ampli. Parla
de mesures concretes a les quals ens hauríem d’acollir, mesures
com, per exemple, el foment i la consolidació d’un sector
agroalimentari; de potenciació de la seguretat alimentària; donar
suport a l’activitat econòmica vinculada a la indústria, comerç,
turisme i altres serveis, i generar nous tipus d’activitats locals;
actuacions que fan referència a ocupació; actuacions públiques
de suport i de formació, especialment per a dones i joves de les
zones rurals prioritzades; d’infraestructures, equipaments i
serveis bàsics amb millores del transport públic; d’abastiment
energètic; d’implantació de tractament de residus i donant
suport a les dotacions de serveis públics municipals així com
també parlava de modernització de regadius i de producció i
d’ús d’energies renovables.

Tot això d’alguna manera també intentant fent compatible
el desenvolupament urbanístic amb el manteniment d’una forma
de vida a les zones rurals arreu d’Espanya, però al mateix temps
facilitant l’accés a l’habitatge als joves perquè a molts de llocs
d’Espanya es donava un important èxode rural.

Clar, aquest èxode rural que podria ser un dels motius
importants de la decisió de preparar i aprovar aquesta llei no
s’ha donat a Balears, per ventura no podem parlar d’això, però
l’abandó del camps comporta, l’abandó de l’activitat agrària en
el camp, comporta efectes que sí que ens interessen i que ens
importen contemplats en aquesta llei, l’abandó del paisatge, la
pèrdua de qualitat del medi ambient, sigui a través d’incendis,
de processos erosius, de degradació de la biodiversitat o la
progressiva desaparició del coneixement vinculat a la
convivència amb el medi rural, per tant, la pèrdua del
coneixement d’aquest mètode intelAligent d’aprofitament dels
recursos naturals que havien existit fins ara.

Per tant, es va deduir que era important mantenir
compromisos d’acció pública destinats a eliminar aquest tipus
de barreres que colAloquen els habitants del medi rural un escaló
per davall de l’accés a prestacions de l’estat del benestar així
com mesures que ajudassin, com hem dit abans, a donar prestigi
l’ocupació vinculada a l’activitat agrícola, ramadera, forestal,
etcètera.

Es va començar a fer feina en aquesta comunitat autònoma,
i de fet en documents de la Conselleria de Presidència, Direcció
General d’Agricultura i Desenvolupament Rural, de l’any 2010,
2011, es parlava, existien tres mesures, que ja s’havien
començat a pensar per part de l’Administració Autonòmica de
les Illes Balears, que feien referència al contracte agrari
territorial de Mallorca, a infraestructures i equipaments d’ús
comú que poguessin anar dirigits a productes i serveis agraris i
artesans com també subvencions de concurrència competitiva
per a cooperatives, PIME de zona rural, construcció o millora o
equipament d’instalAlacions necessàries per a la gestió o
valorització de residus produïts per l’activitat d’explotacions
agràries de zones rurals, amb especial atenció a plàstics
utilitzats com a cobertes de cultius, restes d’envasos de cultius
hidropònics; envasos i restes de productes fitosanitaris i
medicaments; olis minerals usats en maquinària agrícola, etc.
Tot un seguit de mesures -són moltes pàgines que no
detallarem- que eren tota una sèrie d’accions que haguessin
contribuït, d’alguna manera, a donar important millores en el
medi rural de les Illes Balears. 

A inici del mandat d’aquesta legislatura del nou conseller,
de la nova conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori,
vàrem adreçar, des del Grup Socialista, diverses preguntes sobre
l’estat d’execució del PDRS, se’ns va contestar, el 28 de
setembre de 2011, encara no hi havia hagut canvi de govern a
Madrid, que s’estava pendent de decisions a adoptar en reunions
a les comunitats autònomes i el Ministeri d’Agricultura i, en el
nostre cas concret, a l’aprovació del Pla de zona. 
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De fet, no vàrem tornar a tenir notícies d’aquest aspecte fins
que finalment, passades les eleccions andaluses, com saben,
tenim notícia que en els nous pressuposts que aprova el Govern
de l’Estat, els primers pressuposts del Govern Rajoy, la Llei de
desenvolupament sostenible del medi rural se suprimeix, veu
suprimit amb un 85% el seu finançament per a 2012, cosa que
com poden suposar deixa pràcticament inaplicables totes
aquestes bones intencions que hem pogut observar que hi havia
rere aquesta llei, que hagués pogut ser molt profitosa per a les
Illes Balears. 

Permetin-me un parèntesi, una reflexió, estam i hem donat
suport des del Grup Socialista, però insistim molt a demanar
reconeixement per part de BrusselAles, per part de la Unió
Europea, dels costs d’insularitat, especialment referit al món
agrícola, sempre parlam d’anar a pressionar BrusselAles. Jo crec,
allò que m’agradaria és que també anàssim a pressionar al
Ministeri d’Agricultura que, en aquest aspecte concret, ha deixat
completament abandonats els pagesos, els ramaders, la gent del
món agrari de les Illes Balears. 

Dèiem abans que el pressupost de 2012 havia passat de
200,3 milions d’euros el 2011 a 28,3 milions el 2012. És bo de
fer deduir que l’execució de la Llei de desenvolupament
sostenible del medi rural quedava pràcticament anulAlada ja que
no es preveia pràcticament finançament de cap tipus per a
l’elaboració dels plans zonals, recordem que el conseller ens
havia contestat que encara no s’havia aprovat el Pla de zona, ni
tan sols per dotar de suport financer les diferents mesures
contingudes en el programa.

El Sr. Arias Cañete, ministre, es va excusar, o jo ho entenc
com una excusa, en el marc de la polèmica o de la crítica que es
va fer des de l’oposició i des del món rural a aquesta liquidació
per la via pressupostària de la Llei de desenvolupament
sostenible del medi rural, que hace falta introduir mejoras en
el funcionamiento de la Ley para el desarrollo sostenible del
medio rural. Curiosament el Sr. Cañete deia que no tenia sentit
que la llei de l’any 2007 només s’hagués plasmat en dos
convenis quan hi havia disset comunitats autònomes. Ell no ha
fet res per firmar-ne més, curiosament. 

En aquest sentit, mentre deia això, tancava un nou conveni
amb Galícia, l’única comunitat autònoma que des del Govern
Rajoy s’ha beneficiat d’aquesta llei. El mes de juliol ens tornam
a interessar per aquests plans de desenvolupament rural
sostenible i el Sr. Company ens contesta que s’espera la revisió
de la Llei de desenvolupament rural sostenible anunciada pel
ministeri del Sr. Cañete. Això el 16 de juliol de 2012. Quan li
demanam quina quantitat espera rebre, “s’està a l’espera de la
revisió de la Llei de desenvolupament rural sostenible
anunciada pel Sr. Arias Cañete”. Quan li demanam en quina
situació es troba el Pla de zona depenent del PDRS, en quin
estat d’execució es troba el Pla de zona corresponent al PDRS,
en quin estat d’elaboració es troba el Pla de zona corresponent
al Programa de Desenvolupament Rural Sostenible, “la seva
tramitació està pendent de la revisió de la Llei de
desenvolupament sostenible que ha anunciat el ministeri”. No
tenim cap altra notícia que el ministeri hagi fet absolutament res
per tal de modificar aquesta llei i, per tant, per donar suport.

Sí que tenim notícies que mentre Balears es quedava sense
conveni, sense programa, sense Pla de zona, sense ni un euro
per a la pagesia el 2012 l’esquifit pressupost que havia aprovat
el Ministeri d’Agricultura per a desenvolupament rural se’n va
a La Rioja, un conveni signat durant l’anterior legislatura, i a
Galícia, poc abans de les eleccions, que han estat de moment les
úniques beneficiàries. 

Ara mateix estam en tramitació dels pressuposts de 2013, ja
sabem que el ministeri no fa comptes firmar cap altre conveni,
per tant, les Illes Balears tornen a quedar sense cap tipus d’ajut
econòmic vinculat a aquesta llei. Però La Rioja i Galícia
continuaran rebent les subvencions aprovades. 

Davant això pensam que aquest parlament s’ha de
pronunciar en contra d’aquesta manera de gestionar la Llei de
desenvolupament sostenible en el medi rural per part del Govern
i, per tant, en la nostra proposició instam el Govern a
desenvolupar i impulsar la llei esmentada, instam el Govern de
l’Estat a impulsar el Programa de desenvolupament rural
sostenible 2010-2014, instam des d’aquest parlament al
ministeri que garanteixi les aportacions econòmiques recollides
en el marc pressupostari financer de l’esmentat programa, i
instam el Govern de les Illes Balears a ser reivindicatiu, com a
mínim tan reivindicatiu com hem estat davant BrusselAles, que
ens cau bastant més enfora, anem a Madrid a reivindicar que
s’apliqui el pressupost que ens correspon en funció d’aquesta
llei, que ho tenim bastant més a prop, és bastant més bo
d’aconseguir i m’imagín que els pagesos, els ramaders, el sector
agrari d’aquesta comunitat autònoma ho agrairia. Allò que no
volem és continuar amb aquesta passivitat absoluta de la
Conselleria d’Agricultura.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet. Ara pel torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Mascaró, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. A la comissió anterior el
conseller que ha comparegut ens ha dit que ens hem d’oblidar
de l’Estat i jo li he contestat que a mi m’agradaria, però la
realitat és que en aquests moments és l’Estat que s’ha oblidat de
nosaltres. Ja fa molt de temps, de fet, sempre hem estat la
comunitat oblidada, la gran oblidada en els pressuposts i dia a
dia i legislatura rere legislatura veim com s’agreuja. És més que
evident que si necessitam un impuls en el sector econòmic
principal d’aquesta terra que és el turisme, en un sector
econòmic que és vital per al paisatge, que és vital per al
desenvolupament sostenible i que és vital perquè l’alimentació
d’aquesta terra pugui ser equilibrada i sostenible
econòmicament, però també ambientalment, que és el sector
primari, tengui tota una sèrie d’ajudes.
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Una retallada d’un 85,8, per tant, un 89% del pressupost
destinat al desenvolupament sostenible del medi rural és més
que evident que és una altra manera de dir que aquest pla ha de
desaparèixer i que només mantindrem els quatre compromisos,
en aquest cas “aquests quatre” és una expressió feta, només són
dos segons sembla. 

Nosaltres donarem suport a aquesta proposició mentre
esperam realment poder-nos oblidar de l’Estat perquè som
autosuficients amb els nostres recursos, donarem suport a anar
a insistir, a reclamar allò que creim que és just perquè és dels
ciutadans d’aquestes illes i que és imprescindible per al
desenvolupament econòmic i social d’aquesta terra. Per tant,
aquesta proposició no de llei tendrà el nostre suport en tots els
quatre punts.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Ara per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Margalida Serra, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Fins ara la política rural
espanyola es fonamentava especialment en les polítiques
europees de desenvolupament rural, agricultura i
infraestructures. Per aquest motiu el Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient va impulsar i crear la Llei
45/2007, a través de la qual s’estableixen les bases d’una
política rural pròpia que complementi l’aplicació dels
instruments de les polítiques europees. Mitjançant aquesta
norma es pretén impulsar el desenvolupament a les zones rurals
i donar prioritat a aquelles que pateixen un major grau de retard,
millorant la situació socioeconòmica de la població de les zones
rurals i l’accés a uns serveis públics suficients i de qualitat.

El Programa de Desenvolupament Rural Sostenible és el
instrument base a partir del qual es durà a la pràctica aquesta
nova política rural. Aquest programa defineix l’estratègia i els
objectius de desenvolupament rural, les zones rurals on
s’aplicarà i les mesures de desenvolupament rural sostenible que
es posin en marxa. Cada comunitat autònoma ha adaptat aquest
programa a les seves necessitats. En aquest sentit, el nou model
de desenvolupament rural té com a objectius donar suport a la
nova economia rural generant projectes de dinamització
econòmica. 

La realitat econòmica que vivim, però, és la que és, el
desenvolupament d’aquesta llei implica el consum de recursos
cent per cent nacionals dels quals avui no es disposa. Les
polítiques de desenvolupament rural tenen el seu origen en la
Unió Europea, a partir de l’anomenada Conferència de Cork, i
es vénen aplicant amb reglament i programes específics, PDR,
des de l’any 2000. Com a tals s’han aplicat programes de
desenvolupament rural per tota Espanya durant el període 2000-
2007, acabam al que correspon al període 2007-2013 al mateix
temps que es comencen a preparar els PDR que s’aplicaran per
al pròxim període 2014-2020, on la Conselleria d’Agricultura
i Medi Ambient de les Illes hi està bolcada per aconseguir el
màxim per a les nostres illes.

El Govern ha fet uns esforços titànics, tant a nivell econòmic
com a nivell de negociacions, per no disminuir l’esforç financer
dedicat al PDR vigent. És a dir, per no disminuir la taxa de
confinançament, ni balear ni de l’Administració General de
l’Estat, complementant el finançament europeu i que arribi al
sector rural el que inicialment estava pressupostat, cosa que no
han fet la majoria de comunitats autònomes que han optat per
reprogramar reduint les aportacions autonòmiques i les de
l’Estat i, per tant, reduint fons que arriben al beneficiari final. És
a dir, el món rural.

Actualment optimitzar recursos disponibles és, a més d’un
objectiu, la nostra obligació i resulta obvi que els fons que
s’apliquen al PDR, dins la programació europea, impliquen
aconseguir fons comunitaris, cosa que no passa amb el
Programa de Desenvolupament Sostenible que, fruit de la Llei
45/2007, es va poder dur a terme ja que és una programació
exclusivament nacional i que només va ser possible en temps de
bonança econòmica.

No es preocupin que hem fet més nosaltres en un any que
vostès en quatre, entre d’altres coses hem recuperat la
Conselleria d’Agricultura que vostès varen eliminar. En aquests
moments es paga més ràpid i més quantitat del que es feia abans
i els puc assegurar que el conseller d’Agricultura no necessita
PNL d’aquest tipus perquè precisament aquest conseller, en
general, en agricultura i amb relació a aquesta matèria va molt
més endavant que les nostres iniciatives. 

Creim que en aquests moments tan difícils econòmicament
el que s’ha de fer és anar de la mà amb les distintes
administracions, tant Govern, com ministeri i Europa. La
Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient està en contínues
negociacions amb el ministeri per aconseguir el millor per a
aquestes illes, es demana un programa específic per a les
Balears tenint en compte tots els impediments que tenim en el
tema de la insularitat. Per tot això, el Partit Popular no donarà
suport a aquesta proposició no de llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Serra. Supòs que vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant. Té vostè la paraula, Sr. Bonet,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que es comet una
injustícia greu amb el camp mallorquí, menorquí, eivissenc i
formenterer, una injustícia greu que no és ja que el Sr. Cañete
ens tengui oblidats del tot, perquè nosaltres sí que vàrem ser
dels que vàrem redactar plans de zona, però, a més, que avui es
neguin a donar suport a una moció a la qual simplement,
simplement, instam que es desenvolupi la llei, instam que es
doti pressupostàriament, instam el Govern que reivindiqui el
que ens toca, ens sorprèn, ens sorprèn. Ens sorprèn que ens
quedem amb això, que ens conformem, que és el problema que
per ventura té aquest govern, no ja parlant d’agricultura sinó en
termes generals, ens conformam. Un dia deim que els
pressuposts generals de l’Estat són injustos i inacceptables, però
anam a una reunió a Madrid i tornam conformes. Ens
conformam. A això li dic passivitat, a això li dic manca de
passivitat de negociació, no ho sé. Em sorprèn que un membre
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qualificat de la direcció del Partit Popular a Balears, ho ha
esmentat la Sra. Mascaró, hagi dit que ens hem d’oblidar de
l’Estat, jo no el tenia per sobiranista, el Sr. Delgado, però hi ha
algunes afirmacions que sorprenen especialment per qui vénen.
Si ens hem d’oblidar de l’Estat, diu que aquestes lleis són paper
banyat? Està dient que aquest suposat acord que el Sr. President
ens va anunciar al debat de política general, que encara no hem
vist plasmat enlloc, serà paper banyat?, que no arribaran aquests
milions de carreteres que suposadament ho arreglen tot?

Jo el que veig és el que hi ha damunt la taula. Galícia,
curiosament Nuñez Feijóo, també és del Partit Popular, 85
milions d’euros en cinc anualitats 2012-2016, 170 milions
globals menys si parlam d’altres convenis... Jo, la veritat crec
que demostra molt l’actitud submisa del Govern i del Partit
Popular respecte del Govern de Madrid, el fet que ni tan sols es
vulgui donar suport a una proposició que reclama que se’ns
tengui en compte i que després venguin a fer proposicions no de
llei per reclamar a Europa que se’ns tengui en compte, és d’una
incongruència absoluta. 

Oblidem-nos de Madrid, anem a demanar a BrusselAles,
perquè no volen molestar el Sr. Rajoy o saben que és incapaç de
tenir en compte les Illes Balears. Bé, podem fer una proposició
no de llei en què instem al Sr. Obama, per ventura, el que
vulguin... aquí parlam de coses certes, d’una llei que obligaria
al Govern de l’Estat a posar uns doblers per fer complir allò que
el pla de zona que ja estava elaborat es pogués executar a les
Illes Balears. 

Vostès ni tan sols volen que ho reclamem, vostès amb
aquesta decisió demostren un absolut conformisme amb la
situació actual, la pagesia a les Illes Balears, a Mallorca no està
bé, és el Govern del Sr. Company el que ha aprovat un
document que diu SOS per a l’agricultura de les Illes Balears.
Nosaltres els proposam que facem una cosa pràctica per rescatar
l’agricultura de les Illes Balears, anem a demanar que es
compleixi una llei a un ministre que és del seu mateix partit.
Això és el que els demanam. A això és a allò que vostès diuen
que no.

Què ens demostra això?, conclusió a la qual arribam
nosaltres avui: molts de documents de SOS per a l’agricultura
balear, molt de dir que ho tenen més en compte que mai, molts
de discursos, però passivitat total, incapacitat d’aconseguir els
recursos que necessitam, incapacitat de plantar cara a Madrid.
Aquest és el resum de l’actuació d’avui. 

Jo m’esperava que el Sr. Company com a mínim els hagués
donat les instruccions que votassin a favor per poder anar a
negociar amb el Sr. Cañete amb un acord del Parlament, però
veig que prefereix no plantar cara al Sr. Cañete, conformar-se
amb el que té i funcionar pagant les subvencions que ens arriben
dels fons europeus i qui dia passa, any empeny. Per ventura qui
dia passa, any empeny per als polítics, però aquí crec que molts
de pagesos no pensarien igual que el Sr. Company, ara instalAlat
al seu despatx.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet. Passam a la votació de la Proposició no
de llei RGE núm. 5482/12.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 5482/12.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5735/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a paralitzar
l'amnistia fiscal.

Ara, per a la defensa de la segona de les proposicions no de
llei, RGE núm. 5735/12, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a paralitzar l’amnistia fiscal, intervé l’Hble.
Sr. Marc Pons, com vostè sap, per un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Debatem avui una proposició
no de llei, la vàrem presentar ja fa alguns mesos i avui tenim
l’oportunitat de poder-la debatre. Tal vegada per fer  més
explícit el plantejament del Grup Socialista, permetin-me
començar amb un petit dibuix, amb una petita comparació quant
al que representa la realitat que en aquests moments ens toca
viure.

Pensem en una persona física que el 2008, amb totes les
trampes i les tramoies que hi pugui haver, decidís amagar 1
milió d’euros a un compte suís i que a dia d’avui, en aquests
moments amb la normativa actual, li bastaria únicament
ingressar un 10%, fins i tot menys d’un 10%, ho deixarem en un
10%, 100.000 euros per regularitzar la seva situació i a més ni
se li exigirien sancions ni interessos ni recàrrecs, absolutament
res. Aquesta és una realitat que en aquests moments es
produeix.

Pensem en una altra, pensen en canvi en un ciutadà que ha
guanyat o que va guanyar 1 milió d’euros amb esforç, amb
iniciativa, amb capacitat empresarial i que com a bon ciutadà,
que és el que per suposat pertoca, aquesta persona hauria hagut
de pagar en imposts entre 430.000 o 480.000 euros. 

Qui va fer les trampes en el seu moment, en aquests
moments amb 100.000 euros ho tendria aclarit; qui va treballar
d’una manera honesta, amb iniciativa i amb capacitat ha de
pagar un import de 480.000 euros. A més a més, no oblidem que
a aquesta persona que tenia un milió d’euros a un compte suís
en cap moment no se li demanarà d’on venien ni quina era la
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procedència d’aquests recursos, si era un crim organitzat, tràfic
de blanques, (...) clandestí, corrupció institucional..., és igual, la
diferència és massa grossa i les diferències són massa evidents.

Amb aquest exemple, amb aquest petit dibuix de contrast
que volia plantejar evidentment surten una multitud de
qualificatius i d’arguments que posen de manifest la ferma
oposició que el Grup Socialista expressa a la decisió del Govern
central d’instaurar una amnistia fiscal i els explicaré d’una
manera resumida per què.

Primer de tot, perquè evidentment és injusta, perquè ofereix
un tractament fiscal molt més favorable per als que han
incomplert les seves obligacions tributàries que per al
contribuent que compleix pagant els imposts que li corresponen.

En segon lloc, perquè aquesta amnistia fiscal incompleix el
principi de proporcionalitat, els defraudadors han de pagar per
les seves rendes no declarades un 10%, sense recàrrecs ni
interessos, i en canvi per la mateixa quantitat toca pagar a un
ciutadà un 43%. 

Aquesta amnistia, a més a més d’injusta i de no complir el
principi de proporcionalitat, tampoc no compleix el principi
d’igualtat, no s’aplica a tots els contribuents, només se’n
beneficien els defraudadors que no estan íntegrament sotmesos
al control de les retencions, als empresaris, als professionals, als
gran rendistes i permetin-me recordar que les rendes de treball
sotmeses a l’IRPF no tenen la possibilitat d’ocultar-se.

El quart motiu és que l’amnistia fiscal incompleix a més el
principi de progressió, tracta igual, per a tots, els defraudadors,
amb independència de quina sigui la quantitat defraudada, és
igual que hagués defraudat mig milió d’euros o que n’hagués
defraudat 50 o 500 milions d’euros, la taxa és un 10% i
d’aquesta manera està tot aclarit. 

El que fa que, tot junt, puguem afirmar que aquesta amnistia
no s’ajusta als principis constitucionals i faré referència a un de
manera concreta, que estableix la mateixa Constitució
Espanyola, és el principi de justícia en matèria contributiva i
que inclou la igualtat i la progressió. 

Si, a aquest incompliment inconstitucional, hi afegim a més
a més ..., a la part de contingut, de fons, hi afegim a més a més
errades evidents de forma, com són el fet que un nou impost
alternatiu a l’IRPF, al de societats, al de la renda de no
residents, un nou impost no es pot aprovar, no es pot establir per
decret llei, sinó que ha de ser el mateix parlament el que en tot
cas té la capacitat de posar-lo.

Estam ara, en aquests moments, davant un impost que es va
aprovar per decret llei, una amnistia fiscal que no compleix -ho
torn repetir- els principis constitucionals ni en la forma, ni en el
fons i que va fer que en el seu moment el Partit Socialista
presentàs dos recursos davant el Constitucional i davant
l’Audiència Nacional, per cert, ja acceptats a tràmit per
l’Audiència Nacional, reafirmant per tant els indicis
d’ilAlegalitat de l’amnistia fiscal. 

Per tot açò, perquè incompleix els principis de justícia, de
proporcionalitat, d’igualtat, de progressió, perquè a més a més
la va establir el Govern que no n’era competent, sinó que era el
Parlament el que ho havia de fer, perquè hi ha indicis objectius
més que suficients com per pensar que aquesta amnistia fiscal
és inconstitucional, el Grup Socialista presenta aquesta
proposició no de llei en què solAlicita la paralització de
l’aplicació de l’amnistia fiscal.

Fixi’s vostè, en podríem demanar la retirada, no demanam
ni tan sols la retirada, el que solAlicitàvem era que es pogués
paralitzar aquesta amnistia fiscal fins que hi hagués la certesa
jurídica que posés de manifest que, efectivament, les decisions
preses per part del Govern del Sr. Rajoy s’adequaven a la
legislació i a la Constitució Espanyola. En aquest sentit per tant,
presentam aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Ara en torn de fixació de posicions per
part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, Sra. Mascaró, té vostè deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. És evident que donarem suport
a aquesta proposició no de llei, ni proporcionalitat ni igualtat i
quasi, quasi diria una estafa de l’Estat als ciutadans. En un
moment de crisi on la manca de recursos carrega precisament
damunt les classes més necessitades, damunt les persones amb
més problemes...,  són les que més sofreixen el patiment
d’aquestes retallades, veure que a aquells que han pogut
recaptar doblers sense saber d’on -sense saber d’on-, no ja que
hagin defraudat Hisenda, sinó doblers que no se sap ni d’on han
vengut, que se’ls permeti legalitzar-los -entre cometes- a canvi
de només un 10%, ni la meitat del que paga una empresa al
mateix nivell de rendiments, però que fa totes les coses ben
fetes, crec que realment és una estafa. 

Vull dir, en lloc de perseguir aquells que incompleixen les
lleis, en lloc de perseguir els que estan... d’alguna manera,
segurament alguns d’ells, fent algun delicte...amagant aquests
doblers, en lloc de fer això se’ls premia a pagar molt manco i es
priva als ciutadans d’uns recursos que precisament van a
garantir també la igualtat d’oportunitats i la igualtat de drets
dels ciutadans de l’Estat.

Així, no podem fer res més que donar suport i esperar que
algun dia a aquests dirigents del Partit Popular els arribi una
miqueta de seny i tirin cap a un altre costat, veim com premien
aquells que ho han fet malament, rescaten bancs i, en canvi, les
persones que no poden pagar, les estan traient de casa seva. 
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Per tant, és més que necessari aturar aquesta llei i és més que
necessari perseguir aquells que defrauden, aquells que oculten
els doblers i aquells que no compleixen la legislació, per
garantir realment un estat de dret. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Ara per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sr. Francisco Mercadal per un
temps de deu minuts igualment.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, president. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Pons, per moció, per PNL, en fi, per terra, per mar,
per aire i com no també pel Tribunal Constitucional, com no,
Tribunal Constitucional. 

Sr. Pons, l’acceptació a tràmit d’una demanda al Tribunal
Constitucional no vol dir res més que la matèria de què és
objecte aquesta demanda és objecte d’estudi, no vol dir en cap
moment que hi hagi cap indici que el que es demanda sigui cert,
això, per deixar-ho clar: que la matèria sigui objecte del
Tribunal Constitucional no vol dir que hi hagi cap indici de res.
Tenen una obstinació total en la reforma fiscal que du a terme
el Govern d’Espanya, fins i tot en qualsevol mesura per lluita
envers del frau fiscal. 

La lluita envers el frau fiscal, Sr. Pons, constitueix un dels
pilars fonamentals de la política econòmica del Govern
d’Espanya que presideix el Sr. Mariano Rajoy. Per incidir en
aquest objectiu es duen a terme una sèrie de reformes en
normativa tributària addicional. Puc entendre, fins a un punt,
que no li agradi el tema que el Govern recuperi aproximadament
2.500 milions d’euros que s’havien evadit al fisc, ho puc
entendre, però és clar, resulta que el partit que representa o al
qual vostè pertany ha estat el pioner a Espanya en aquest tema
i li refrescaré la memòria perquè veig que vostè d’això no ha dit
res.

La primera amnistia fiscal que es va dur a terme a Espanya
va ser l’any 1984, quan era ministre el Sr. Miguel Boyer i el
president un tal Felipe González. L’any 1991, segona amnistia
fiscal, amb un ministre que es deia Carlos Solchaga i amb un
president que era Felipe González. Aquesta no és la primera
vegada que passa això a l’Estat, és la tercera amb Cristóbal
Montoro i Mariano Rajoy a La Moncloa.

Fins arribar a aquesta tercera amnistia n’hi ha hagut dues
anteriors, totes dues duites a terme pel partit que avui presenta
aquesta proposició no de llei, però és que encara és més: aquesta
amnistia, la presentada pel Govern de Mariano Rajoy, és l’única
de les tres que s’ha duit a terme i que va acompanyada a més
d’una sèrie de mesures molt clares i contundents per la lluita
contra el frau fiscal, aprovades -i li diré per si la vol llegir- a la
Llei 7/2012, de les quals vostè no parla, Sr. Pons, unes mesures
que estan dissenyades per incidir, per impactar directament en
nínxols tradicionals de frau fiscals i unes altres que reforcen la
seguretat jurídica i el sistema tributari i potencien la recaptació.

Aquestes mesures es poden resumir fonamentalment en cinc
punts: el primer, que va entrar en vigor el dilluns, la limitació de
pagaments en efectiu a 2.500 euros per a professionals i
empreses; la segona, una nova obligació d’informar per a tots
els contribuents sobre el patrimoni que tenen a l’estranger; la
tercera, l’exclusió del règim d’estimació objectiva, popularment
conegut com a mòduls, d’algunes professions; la quarta, més
garanties per garantir el cobrament dels deutes tributaris,
facilitant els embargaments preventius o les mesures cautelars
per garantir el cobrament d’aquells deutes fins i tot ampliant les
responsabilitats dels successors a societats amb liquidació per
evitar que es buidin patrimonialment; i la cinquena, un règim
més dur per a la resistència a la inspecció amb multes que
podran arribar ara fins als 600.000 euros.

Aquesta, Sr. Pons, és la real diferència entre les seves
amnisties i la que es fa ara. Es pretén capitalitzar les rendes que
han fugit del control i, a vegada, es crea al mateix temps un pla
perquè hi hagi molt més control, però, a més d’això, s’uneix a
aquestes mesures la firma de multitud de convenis amb països
per a l’obtenció i control d’informació de capitals i béns
existents a aquells, cosa que tampoc no s’havia fet fins ara.

També parla vostè a la seva proposició no de llei d’alarma
social, uns termes que darrerament els agraden molt, quan els
que la generen sempre són vostès. Això és com aquell que tira
un llosca al bosc i després crida que hi ha un incendi. 

Hem de destacar que existeix una total i absoluta seguretat
jurídica i li diré: la Direcció General de Tributs del Ministeri
d’Economia i Hisenda ha publicat ja dos informes aclaridors
sobre l’aplicació d’aquesta regularització de la qual parlam avui,
el primer en el mes de juliol i el segon en el mes d’octubre.

Aquests informes, tal i com s’estableix als articles 88 i 89 de
la Llei tributària -per cert, Sr. Pons, la Llei 58/2003, per si la vol
llegir-, tenen caràcter vinculant per a l’Administració, perquè
vinculen tots els funcionaris i a les administracions
encarregades de l’aplicació dels tributs, cosa que sens dubte
constitueix una garantia total cap al ciutadà que actuï conforme
a aquells.

Però, a més de tot això, de tots aquests punts exposats,
Espanya no és una excepció en aquestes amnisties fiscals, li
recordaré que a l’any 2004 Alemanya en va du a terme una, a
l’any 2009 Itàlia en va dur a terme una, Portugal a l’any 2011
també i, entre els anys 1982 i 2008, fins a 48 estats dels Estats
Units varen aprovar fins a un total de 110 amnisties. No és, per
tant, res que s’hagi inventat ara, no és res que es faci per
primera vegada a Espanya, ni és res que no hagin fet països del
nostre entorn.

Per ventura, podrien venir aquí o podrien, la Sra. Mascaró
ens podria aportar una miqueta de llum dels seus amics, Sr.
Pujol i Sr. Mas, que, segons pareix, doncs tenen un parell més
d’aquest milió, que vostè, Sr. Pons, deia en el seu discurs
inicial, a Suïssa, segons diu la policia; sembla ser que, segons
diu la policia, tenen bastant més d’un milió d’aquest dibuix que
vostè feia inicial. Per tant, per ventura aquests senyors sí que
ens podrien donar un poc de llum sobre aquests temes que avui
debatem.
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Per tant, senyores i senyors diputats, el nostre grup no
donarà suport a aquesta proposició no de llei del Grup
Socialista, pels motius expressats. En primer lloc, perquè en una
situació de manca d’ingressos és important capitalitzar
l’administració i obtenir ingressos. En segon lloc, perquè la
mesura aprovada pel Govern va acompanyada d’un pla de lluita
envers el frau fiscal, clar i contundent. En tercer lloc, perquè, a
més, el Govern ha signat una sèrie de convenis per a l’obtenció
d’informació que resultarà molt més interessant per aportar llum
al frau fiscal. I en quart lloc, perquè la mesura aprovada ha estat
aclarida amb informes de la Direcció General de Tributs.

No voldria acabar aquesta intervenció sense demanar al
Grup Socialista que es pensàs el contingut de les seves
propostes, perquè clar, la pregunta que ens fem nosaltres avui
és: què varen vostès amb vuit anys del Govern del Sr. Zapatero
per recuperar rendes a paradisos fiscals? Què varen fer vostès
per regularitzar aquestes rendes que havien fugit del fisc? Com
deia el Sr. Boned fa uns minuts, qui dies passa anys empeny,
això devia ser el lema que emprava el Sr. Zapatero en aquest
tema. Crec que s’haurien de repensar les seves propostes i
sabent quina és la situació dels comptes, sobretot, que vostès
mateixos varen deixar a l’Estat espanyol. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mercadal. Supòs que vol fer ús de la paraula el
grup proposant, per contradiccions. Idò, Sr. Pons, té vostè cinc
minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Sí, gràcies, Sr. President. És que volia acabar d’arrodonir
l’argumentari que li han passat al Sr. Mercadal, perquè és
incomplet, i per tant com que hi ha qüestions que no les ha
contat, crec que val la pena.

La primera qüestió de totes fa referència a les amnisties
anteriors que hem pogut i d’altres estats, a cap d’aquestes
veuran una amnistia on resulta que dels 480.000 euros que
s’haurien de pagar en imposts, ja només en paga 100.000 hi hagi
aquesta diferència. Les amnisties que havíem vist fins ara eren
amnisties on qui volia declarar aquests doblers que eren en
negre ho feia per les mateixes quantitats impositives que hi
havia. I el Sr. Rajoy, per primera vegada, ha fet un vertader
disbarat, que ha estat regalar els imposts a aquella gent que
havia fet trampes, i açò no ho havíem vist mai fins ara. Per tant,
no em compari amb amnisties de Portugal, d’Alemanya, perquè
a cap altra banda, és més, és que la Unió Europea els ha fet una
estirada d’orelles, precisament per açò, perquè açò el que fa és
fomentar aquella gent que en aquests moments delinqueix.

El Grup Socialista ha fet o ha deixat de fer quan era al
Govern, miri, jo li posaré, si vol, únicament un exemple,
combatent i perseguint el frau el Govern Socialista va
aconseguir ingressar, només en el 2010, 10.000 milions d’euros
més amb aquest esforç. Sap què fan vostès? Retiren recursos,
retiren recursos, aquesta és, en certa manera, la diferència.

Però en tenim més aquí, que val la pena matisar algunes
qüestions, perquè ens diu el Sr. Mercadal que (...) l’alarma
social, en aquesta comunitat tenim un senyor, que fixi’s vostè,
l’altre dia va sortir de campió perquè deia que no tancaria dos
hospitals que havia anunciat ell mateix que tancaria. I em parla
vostè d’alarma social? Li pos l’exemple, no ho diu el Grup
Socialista, el mateix Consell General del Poder Judicial es va
pronunciar en contra d’aquesta amnistia; a l’informe de la
comissió d’estudi, a l’informe del Consell General del Poder
Judicial, de dia 18 de juny del 2012, li dic per si el vol llegir,
trobarà que afirma que l’amnistia del Govern genera incertesa
i pot ser contrària als principis del Dret penal. El Sr. José
Manuel Gómez Benítez, vocal del Consell General del Poder
Judicial, afirmava: “Esta amnistía fiscal facilita el blanqueo de
capitales y por lo tanto la comisión de un delito. Ahora -
explicava- cualquier delincuente puede blanquear dinero en
España.”

I després, bé, l’argument estrella que representa el fet
d’aflorar 2.500 milions d’euros, ens diu el Sr. Mercadal; tal
vegada estaria bé que li demanés al Sr. Rajoy com és que des
del mes de juliol han decidit no donar cap informació més en
referència amb la gent que s’ha sumat a aquesta amnistia fiscal;
dels 2.500 només n’hi ha hagut 50 de milions que hagin aflorat
a dia d’avui, Sr. Mercadal. Sap per què? Per les incerteses
jurídiques que representa aquest decret llei que mai del món el
Govern de l’Estat espanyol havia d’haver aprovat.

I que ens vengui aquí, insistesc, amb aquest plantejament del
que representen diferències que no hi són, sinó que crec que són
més que evidents, i que ens vulgui vendre les bondats d’un
document que està admès per l’Audiència Nacional i per tant
amb indicis suficients, que resulta que tothom, després d’haver-
lo vist, ha sortit i l’ha criticat, la pròpia Unió Europea, i que
vostè ens ho compari amb altres estats, ens sembla que és, crec,
una falta de respecte. I que, evidentment, a més a més, ens
vengui a dir de crear alarma social, quan veiem en aquesta
comunitat autònoma exemples cada dia d’aquesta alarma social,
crec que, puc entendre que vostès no ho vulguin votar, però
insistim, creim que aquest és un mal camí perquè en absolut no
ajuda a enviar els missatges que hauríem d’enviar als ciutadans,
que són els de l’honestedat, els de fer feina d’una manera certa
i és el compromís social de tothom.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò passam a la votació de la Proposició no de llei
RGE núm. 5735/12.

Vots a favor? 5 vots a favor.
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Vots en contra? 9 vots en contra.

I cap abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 5735/12.

Ara ...

Sra. Mascaró, jo li pregaria que tengués calma.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Disculpi, Sr. President, era un comentari totalment amigable
amb un altre diputat.

3) Proposició no de llei RGE núm. 6352/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a front comú per
garantir uns millors pressuposts generals de l'Estat 2013
(Rectificat mitjançant l'escrit RGE núm. 6500/12).

EL SR. PRESIDENT:

Per a la defensa de la tercera Proposició no de llei RGE
núm. 6352/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a front comú per garantir uns millors pressuposts
generals de l’Estat 2013, intervé el Sr. Marc Pons, per un temps
de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies. Aquest passat estiu, com cada any, el
Govern de l’Estat presentava l’avanç dels pressuposts generals
del 2013, un avanç que augurava el pitjor dels escenaris
possibles per a les Balears, un avanç que va disparar totes les
alarmes perquè suposava una retallada absolutament
desproporcionada si el comparam amb qualsevol de la resta de
comunitats autònomes. Un avanç que representava que el
Govern de l’Estat llevarà a les Illes Balears 811 milions d’euros
i que els donarà a altres comunitats autònomes, ho han sentit bé,
eh.

Aquest estiu ja sabíem el càstig que patirien les Illes
Balears, ho sabia tothom, els mitjans de comunicació ho
publicaven, el debat es produïa, bé, tothom, tothom, no ho
sabem, però quasi tothom sí, perquè el Govern autonòmic poca
atenció li va prestar; no va fer absolutament cap tipus de gestió
i si la va fer va demostrar una debilitat tal que el Sr. Montoro no
els va fer ni cas. I d’aquell avanç de l’estiu a aquests pressuposts
generals que han recollit, amb el mateix esperit, una idea clara:
es torna deixar a la cua les Illes Balears en matèria de
finançament.

Tornam tenir uns pressuposts generals de l’Estat que no
tenen en compte per a res les Illes Balears i tot, com sempre,
amb el vist-i-plau del Sr. Bauzá. Però vegem amb deteniment
què deia l’avanç dels pressuposts que es van presentar aquest
estiu passat: idò establia les aportacions i els recursos de cada
comunitat autònoma en el Fons de solidaritat. I ens hauríem de
demanar i com quedava Balear en el si d’aquest Fons de
solidaritat? Idò Balears havia d’aportar 811 milions d’euros. 811
milions d’euros és molt o és poc? Si en el 2012 vam aportar 590

milions d’euros i ara n’aportam 811 i, per tant, creix un 37%,
home, sembla que és ben prou.

És a dir, l’Estat ens obliga a nosaltres a complir els objectius
de dèficit i per tant a fer una retallada dels pressuposts de 350
milions d’euros, a través del Pla d’equilibri econòmic i financer;
açò vol dir retallades en sanitat, en educació, en serveis socials,
suprimir inversions, deixar d’ajudar l’empresariat i mentrestant,
mentre l’Estat ens obliga a fer aquestes retallades, ens obliga a
la vegada a incrementar les aportacions al Fons de solidaritat
amb 221 milions d’euros més que l’any anterior. En resum, ens
obliga a retallar per entregar a l’Estat i el Govern Bauzá encara,
a més a més, ens ho justifica. I davant d’açò encara es troben
interrogant, que és dir: bé, et demanes: i a la resta de comunitats
autònomes els passa el mateix? Tal vegada així ens podríem
consolar.

Bé, la resposta és rotundament no, les Balears és la
comunitat autònoma que més aporta al Fons de solidaritat, 811
milions d’euros. Si ens ho miram, 721 euros per habitant. I les
altres comunitats què fan? Home, Canàries no és que no aporti
res al Fons de solidaritat, és que se li entreguen 2.000 euros per
habitant; Extremadura no és que no aporti res, és que se li
entreguen 1.029 euros per habitant; La Rioja, 830, i així
podríem continuar. Balears és no només a la cua, sinó que és qui
més aporta per habitant de totes les comunitats autònomes. No
els sembla que açò és una paradoxa?

A les Illes Balears tenim un govern que ens capola amb
retallades, que fregeix amb imposts els ciutadans, que renuncia
a les inversions mentrestant entrega al fons perquè la resta de
comunitats autònomes obtenguin recursos. Idò bé, açò ho
sabíem aquest estiu des de la presentació de l’avanç i el Govern
des d’aquest estiu no ha fet res. Li vam reclamar i avui debatem
aquesta proposta, presentada dia 13 d’agost, per demanar-li un
front comú, per demanar-los que no es dormissin, que no
claudiquessin, que plantegessin batalla perquè no era just el
plantejament que hi ha en aquests moments. Malauradament,
però, hem vist com s’han adormit, com no han fet la feina i com
han hagut de claudicar davant uns pressuposts que són
absolutament injusts per als ciutadans de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Ara, per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativa-Entesa i Més per Menorca, Sra. Mascaró té vostè deu
minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Jo venc tota sola, no tenc,
no duc amics, però veig que hi ha companys de sala que tenen
el meu llistat d’amics i que els agradaria que algun d’aquests
amics, suposadament meus, s’explicassin, i és curiós que algun
dels seus no n’han donada cap d’explicació i ara estan ja algun
d’ells condemnats. Però el món és així com és i cadascú gemega
d’allò que troba que ha de gemegar, encara que faci mal a
tothom.
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Pressuposts generals de l’Estat, és més que evident que una
vegada més són un càstig a les Illes Balears, és un càstig
històric, les Illes Balears històricament han estat castigades per
l’Estat. L’Estat va decidir un dia que nosaltres érem rics i els
nostres diputats, un temps, d’UCD, però després d’UCD, PP i
PSOE ja els anava bé que això fos així i, històricament, l’Estat
ens ha espoliat, perquè ja em diran enguany 350 milions de
retallades, 355 que hem d’anar a demanar el rescat, que
pagarem a preu de canari jove, que diuen, amb uns interessos
altíssims, i aportam 811 milions només al Fons de solidaritat,
molt més del que suposa la suma de les retallades i del rescat
que hem d’anar a demanar a l’Estat.

Per tant, aquest càstig és històric i fa molts d’anys que ho
venim denunciant. Tot i això donarem suport a aquesta moció,
és evident que els pressuposts generals de l’Estat s’han de
rebutjar, que fins i tot el Govern, el president del Govern
d’aquesta comunitat, tot i que encara no ha aconseguit res, ha dit
que eren injustos, per tant qualque cosa hi deu haver si tots els
grups hi coincidim. I l’altra, és evident que s’ha de fer front
comú, l’hauríem d’haver fet fa anys i nosaltres continuarem
reclamant aquest front comú. Veure com uns pressuposts que
els ciutadans de les Illes Balears paguen 721 euros per habitant
i en rebrem 70, mentre Galícia, que enguany hi ha hagut
eleccions i el Sr. Feijóo les ha tornat guanyar amb majoria
absoluta, per exemple, té, anys llum, a anys llum, del que ens
aporten a les Illes Balears; crec que amb 10 anys o amb 20 no
ens aporten el que aportaran amb un any a Galícia.

Crec que és més que just reclamar-ho. Comença a ser hora
que els representants del Partit Popular, encara que ells siguin
nacionalistes espanyols, pensin que la Constitució diu que tots
els territoris de l’Estat espanyol han de ser tractats iguals en
matèria econòmica i que, a més a més, nosaltres som unes illes
i que s’ha de compensar la insularitat, i aquí no només no s’ha
compensat sinó que s’han rigut dels illencs de les Illes Balears
durant massa temps.

És urgent fer aquest front comú i és urgent també el nou
model de finançament. És cert que aquest aprovat el 2009 i que
ha entrat en vigor aquests darrers anys és una mica millor, però
una mica millor d’una cosa que és molt dolenta és evident que
encara no és suficient.

Així idò el nostre suport i la nostra crítica als representants
del PP i del PSOE que hem tengut durant tots aquests anys a
Madrid i que tampoc no han fet excés per canviar la situació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. I ara per part del Grup Parlamentari
Popular, l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps. Té vostè la paraula
per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Els voldria donar, als dos
representants dels partits de l’oposició, la benvinguda, la
benvinguda a la crítica que vostès avui han fet al model de
finançació que tenen les comunitats autònomes i que ens afecta
molt directament i molt negativament a Balears. Un model de

finançació establert a la Llei 22/2009, que convé recordar va
aprovar el Partit Socialista a Madrid; jo estic molt content que
avui el Sr. Marc Pons, tot el que diu, tots aquests doblers que
hem de donar al Fons de solidaritat, tot açò que prové
precisament per aplicar aquesta llei de finançament, doncs avui
ho critiqui. I estic content que avui el Sr. Marc Pons critiqui els
seus diputats a Madrid que van votar aquesta llei. Per tant, en
aquest cas benvinguts a aquesta crítica, a la qual nosaltres ens
sumam i reivindicam, lògicament, un canvi de model de
finançament que, repetesc, és absolutament negatiu,
absolutament nociu per a aquestes Illes Balears. Hi estam, per
tant, en aquest sentit, d’acord.

No obstant, sí que és cert que els pressuposts generals de
l’Estat, en conjunt, la filosofia d’aquests pressuposts sí que la
compartim claríssimament i per açò el Partit Popular a Madrid
votarà a favor dels pressuposts, perquè compartim
completament la filosofia, una filosofia que modifica, que
canvia en 180 graus el rumb que havien dut els comptes públics
fins a aquell moment, durant set anys de governs del Partit
Socialista; una despesa descontrolada; un dèficit descomunal,
hem de pensar que a l’any 2011 vam acabar amb 90.000 milions
d’euros de dèficit, per tant amb un augment de l’endeutament;
un augment de l’endeutament que ha provocat uns pagaments
d’interessos brutals, rallam que a l’any 2013 pagarem prop de
40.000 milions d’euros d’interessos, fruit tot açò d’unes
polítiques que ens han dut a una situació pràcticament de fallida
tècnica, amb uns dèficits que vam arribar, a l’any 2009, ho hem
de recordar, a un 11% del PIB, és a dir, rallam de xifres
altíssimes, i que per tant tot açò amb aquests pressupostos
evidentment es recondueix i caminam cap una senda
d’estabilitat pressupostària i de control del dèficit.

Per tant en aquest sentit nosaltres donam suport a aquests
pressupostos. Però és que a més a més aquestes pressupostos
són uns pressuposts claríssimament socials; les dues terceres
parts del pressupost es dedicaran als serveis socials. Hem de
pensar, i açò ens afecta directament a Balears, afecta les
persones desfavorides de Balears, estem pensant que hi haurà
una revalorització d’un 1% de les pensions, es dedicaran l’any
2012 121.557 milions d’euros a pensions, un 5% més que l’any
passat. Es mantenen els sous dels funcionaris, es recuperar la
paga doble de Nadal, augmenten les beques en 23 milions
d’euros... Són uns pressupostos que garanteixen la finançació
sostenible de la Seguretat Social. Les aportacions de l’Estat a la
finançació de les prestacions no contributives arriba als 6.662
milions d’euros, que és un 74,9% més que l’any 2012, i són uns
pressupostos que per una banda controlen el dèficit,
recondueixen la situació dels comptes públics, i per altra banda
són eminentment socials. 

Per tant açò, aquests pressuposts que afecten directament les
persones més vulnerables d’aquesta comunitat autònoma, són
uns pressupostos positius, i per açò nosaltres els donarem
suport. 
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Però a la vegada que deim açò, deim que són uns
pressupostos, sobretot en tema d’inversions, que són injustos
per a Balears, són terriblement injustos per a Balears. És a dir,
no pot ser que a Balears ens arribin només 78,72 milions
d’euros. També és cert que, i l’altre dia ho va anunciar el
president, s’inclourà en els pressupostos via una esmena en el
Senat tot el tema relacionat amb el conveni de carreteres, 333
milions d’euros que enguany, per a l’any que ve, més o menys
uns 92 milions d’euros aniran als pressupostos de 2013. Per tant
als 78 milions d’euros hauríem d’afegir aquests 92 milions
d’euros d’uns doblers que no hagueren vingut i que, fruit de les
gestions del Govern balear i dels diputats i senadors de Madrid
que tenim a Balears, serà possible per a l’any que ve. Per tant en
realitat estam parlant d’uns 170 milions d’euros que aniran en
tema d’inversions a Balears.

I m’agradaria recordar, si són 100..., 90 i 70, 170 milions, el
PSM deia que a Balears li tocarien 130 milions d’euros. Per
tant, si li tocarien 130... Sí, ho tenc, “El PSM asegura que a
Baleares le tocan 130 millones de los...”; si ens en duen 180 i
ens en tocaven 130 en realitat ens enduríem 50 milions més del
que el PSM voldria per a Balears. Ja ens sembla una dada
interessant, no?

En qualsevol cas jo crec que hem de treure la part positiva
de tot açò. El Partit Popular votarà en contra del primer punt per
tot el que he explicar, perquè els pressupostos en general i la
filosofia dels pressupostos són claríssimament positius per a tot
Espanya per sortir de la crisi i sobretot per salvaguardar tots els
sectors més vulnerables i les persones amb més dificultats. I en
el punt número 2 hi voldríem afegir una coseta, faríem una
esmena in voce i seria -la llegiré-: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer un front comú
entre les diferents forces econòmiques, socials i polítiques de les
Balears davant el Govern central amb l’objectiu de modificar -
nosaltres hi afegiríem açò- de modificar la Llei 22/2009, de
finançament de les comunitats autònomes, a fi de garantir una
redistribució més justa i equilibrada (...) de les Illes Balears
respecte de la resta de comunitats”, tal, tal, tal. És a dir, seria
posar aquest afegitó i en aquest cas nosaltres votaríem a favor
de la proposta. Creim que millora moltíssim més la proposta,
concreta molt més la proposta i deixa clar i patent que no estam
en absolut d’acord amb aquest model de finançació que és
totalment -i ho repetesc- nociu, negatiu i perjudicial per a
aquestes illes.

Per tant des d’aquí jo crec que seria un punt positiu que
sortís per unanimitat aquesta proposta, que evidentment faríem
arribar al Govern, i forçaríem..., ja hem dit que el model aquest
es podria modificar el 2014, jo crec que començaria a iniciar tot
el tema de la modificació del 2014, i seria un model que
realment el 2009 va començar, es va començar a aplicar el 2012
i hauria durat molt poc, perquè, repetesc, açò és un model que
jo crec que al Partit Socialista o als diputats que tenia el Partit
Socialista en aquell moment, jo crec que se’ls va fer un gol
tremend, un model de finançació que ha estat absolutament
nociu i perjudicial per a tots nosaltres. Nosaltres estam d’acord
que no hem de pagar tant al fons de solidaritat, no hem de pagar
tant. Hem de ser solidaris, lògicament, però no hem de pagar
tant, i açò és fruit de l’aplicació d’aquesta llei. 

Per tant la nostra proposta seria aquesta, votaríem que no al
primer punt i faríem aquest afegitó al segon punt.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Supòs que vol fer ús del torn de
contradicció. Idò té vostè la paraula, Sra. Marc Pons, per un
temps, com vostè sap, de cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies. Sí, val la pena aclarir algunes coses perquè
veig que el Sr. Camps encara ho té massa confús i no ho ha
entès. Li ho explicaré, Sr. Camps.

El problema no és el sistema de finançament, el problema és
l’aplicació del sistema de finançament. Aquí tenim un govern
que ha decidit quedar-se amb la part dolenta del sistema de
finançament i no aplicar la part bona del sistema de
finançament. Sabem per què?, perquè aquest sistema de
finançament estableix que han d’arribar 400 milions d’euros
d’inversió cada any; perquè el sistema de finançament estableix
que pel Fons de competitivitat n’han d’arribar 240 més. I què
feim a les Illes Balears? A les Illes Balears feim aquelles coses
de solidaritat que hem d’aportar -venga!, som bona gent i ho
farem, els entregarem-, però aquelles coses que ens pertoquen,
que estableix la mateixa llei, no les reclamarem. I així com ens
va?

Bé, idò, si les reclamen no els fan ni cas, ni cas. Per tant el
Sr. Bauzá s’ho hauria de fer mirar, açò. Tenim un sistema de
finançament que en aquests moments resulta que Madrid ens
obliga a complir tota la part nostra però ell no està disposat a
complir la part seva. Això ho entén qualcú?

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Sr. Camps, per favor... Sr. President...

Per tant crec que val la pena recalcar aquestes coses perquè
pugen a la parra, es despisten i perden de referència quines són
les qüestions importants, i les qüestions importants és que, al
president Bauzá, li haurien de demanar que garantís l’aplicació
íntegra del sistema de finançament i és incapaç de fer-ho.
Mentrestant què fa? Sí, la part seva, el que hi pugui haver, i
anam perdent cada vegada. No només és açò, és que aquí
podríem seguir.

Els diners a compte que s’entreguen cada any, que saben que
el Govern fa una estimació dels imposts quins seran per a aquell
any, i d’aquesta estimació dels imposts entrega ja a compte una
quantitat al govern autonòmic. Molt bé, resulta que el Govern
de l’Estat fa una previsió que l’any que va recaptarà més diners,
ha pujat l’IVA i per tant recaptarà més diners. Si és així a les
Illes Balears l’aportació a compte hauria de pujar; idò no, ens
davalla, 100 milions d’euros menys. I vol dir que ningú no
reclama açò?, vol dir vostè que ningú del Partit Popular no té la
valentia de plantar-se davant el Sr. Montoro i dir-li: “escolta, el
just i el que toca és açò, perquè açò és el que havíem acordat”?;
i no, no, miram cap a una altra banda i deixam perdre..., deixam
perdre, no, justificam les coses.
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Després ja tot el discurs que ve darrere. Fins que no vam
arribar a la crisi econòmica, fins que no vam entrar en crisi
econòmica, que hi va haver una caiguda d’ingressos brutal, en
el Govern de l’Estat hi havia superàvit, en el Govern de l’Estat
hi havia superàvit. Fins que vam arribar, sap què hi havia aquí?,
li hem de recordar què feia el Sr. Matas en plena bombolla
immobiliària? Generar deute públic, i açò sí que és una
aberració, perquè hi pot haver un plantejament...

(Remor de veus)

Sí, sí, i tant com sí, hi pot haver un plantejament de dèficit
en moments de dificultats econòmiques, clar que sí, i açò és una
manera d’entendre. El que és imperdonable és, amb bombolla
immobiliària, quan l’economia va a tota pastilla, que la
comunitat autònoma s’endeuti. I aquesta gent que va fer açò, no
que s’endeuti, no que s’endeuti, no, és que el que li hauríem de
demanar és saber què ha fet dels doblers i on han anat a parar.
El que li hauríem de demanar és veure de quina manera farem
possible precisament que aquests diners retornin als ciutadans,
aquests que no sabem no han anat. I mentre hi havia bombolla
i aquí gastàvem com no havíem de gastar de cap manera, ens ve
el mateix partit que va fer i va dur aquesta política a voler fer un
discurs que en absolut no es correspon, que en absolut no es
correspon als plantejaments que hi havia.

I li pos a l’altra banda el que feien: en el Govern central hi
havia superàvit. Per tant, Sr. Camps, crec que, lliçons, ni una;
lliçons, ni una. 

(Més remor de veus)

Què diu, de superàvit? El Sr. Matas, el superàvit, el tenia a
una altra banda, i no em faci dir on, i no em faci dir-li on.

(Continua la remor de veus)

No em faci dir-li on, Sr. Camps. 

Per tant el plantejament que feim nosaltres, en definitiva, és
aquest. Amb el sistema de finançament el que hauríem de
demanar al Govern autonòmic és que l’aplicàs com pertoca, i
basta anar-nos-en a aquesta comparativa del que representa
l’evolució de les inversions en aquests tres darrers anys, on
veim com hem rebaixat les inversions de l’Estat aquí en un
60%, en un 60%, quan ens tocarien no 78 milions d’euros, no,
eh?, 400 milions d’euros cada any, d’acord amb el que
estableixen...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, vagi acabant.

EL SR. PONS I PONS:

...d’acord amb el que estableixen les lleis orgàniques aprovades
pel Congrés dels Diputats i que el Govern autonòmic és incapaç
de fer complir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò passam a la votació de la proposició RGE
número...

Ah!, un moment, perdonau, sí. No accepta...? Idò passam a
la votació de la Proposició no de llei 6252/12, a la totalitat,
evidentment, perquè si no accepta l’esmena... Sí, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sr. President, tot i que no accepti l’esmena, que jo crec que
concretava més la proposta, perquè nosaltres entenem que és la
llei, precisament, el que..., així i tot nosaltres votaríem a favor
del punt número 2.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, del punt...?

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

A favor del 2 i en contra de l’1.

EL SR. PRESIDENT:

Idò..., sí, evidentment. Podem entendre, deman, i a vostè
també, Sra. Mascaró, en el punt 2, si es pot aprovar per
assentiment? Sí?

I ara podríem procedir a votar el punt número 1. Idò passam
a la votació del punt número 1 de la Proposició no de llei
6352/12.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Idò d’aquesta manera queda rebutjat aquest punt i aprovat
per assentiment el punt 2.

En conseqüència, una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui
i no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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