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EL SR. PRESIDENT:

Bé, crec que podríem començar la comissió. Bon dia a tots,
senyores i senyors diputats, i començarem idò la sessió del dia
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

David Abril substitueix Biel Barceló.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò l’ordre del dia de la sessió d’avui consisteix,
com vostès saben, en el debat i votació de les següents
proposicions no de llei, amb RGE núm. 396/13, presentada pel
Grup Parlamentari MÉS i relativa a l’impost sobre dipòsits
bancaris; la RGE núm. 6518/13 i presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a tècniques hidràulica o fracking
a les Illes Balears, i la RGE núm. 6646/13 i presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures per reactivar
l’economia i combatre l’atur.

1) Proposició no de llei RGE núm. 396/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a imposts sobre
dipòsits bancaris.

Per a la defensa de la primera proposició no de llei, amb
RGE núm. 396/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS,
relativa a imposts sobre dipòsits bancaris, intervé l’Hble.
Diputat Sr. Abril, per un temps, com vostè sap, de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia, diputades, diputats. Vàrem tenir, ja fa uns mesos,
a principi d’estiu, un debat amb una proposta molt pareguda del
Partit Socialista, per crear, com planteja la nostra proposta, un
impost sobre els dipòsits bancaris. Bé està de totes maneres que
es tractin aquests temes a molts pocs dies que el Govern ha
decidit retirar el projecte de llei que tenia dipositat en aquest
parlament i que ja havia començat a fer la seva feina de
ponència, es trobava ja pràcticament en el tràmit final dels mal
anomenats imposts verds, que el grup encara no sap si s’han
retirat per, com va dir el conseller d’Hisenda, un error de càlcul,
que no havien previst que s’havien passat amb els interessos
bancaris, que al final van ser manco i que per això no feia falta
aplicar aquests imposts, o si és per allò que va dir el president
que recuperaven i reivindicaven els seus principis del
liberalisme econòmic per tornar jugar a la retirada d’imposts. En
tot cas, pensam que és oportú que es produeixi aquest debat en
matèria tributària en aquest moment.

La meva versió per la qual han retirat aquests imposts, en tot
cas, és perquè esperen el nou paquet d’imposts que vendran a
nivell d’Estat, de la mà del Sr. Rajoy, i que molt em tem que
podem començar a posar-nos a tremolar, perquè tots coneixem
quina és la seva política fiscal i tots recordam aquella fotografia
o aquella imatge fantàstica de la Sra. Esperança Aguirre i molts

altres alts càrrecs del Partit Popular botant i cantant “No más
IVA”, fa només un parell d’anys.

La qüestió és que ens trobam en una situació econòmica
complicada on les administracions tenen un problema claríssim
d’ingressos, on a les Illes Balears, a més, duem tota una sèrie
d’anys on els ingressos van a la baixa, com el mateix conseller
d’Hisenda reconeix, que és un dels problemes que tenim als
efectes dels comptes públics; on, a més, tenim un sistema de
finançament profundament injust i poc transparent en general i
molt particularment amb les Illes Balears, però, afortunadament,
tenim eines per posar-hi remei, i en concret, com diu la nostra
proposta a l’exposició de motius, article 123 de l’Estatut
d’Autonomia, que diu que la comunitat ha de tenir eines i
instruments per poder cobrir les seves necessitats i per això pot
desplegar i pot crear imposts o tributs propis.

Nosaltres plantejam a la nostra proposta aquesta possibilitat,
en coincidència amb una política fiscal progressiva i d’acord
amb el que altres comunitats autònomes ja fa estona que fan: la
comunitat d’Extremadura és de l’any 2003, hi ha hagut canvi de
govern també fa dos anys, com aquí, hi va entrar el Partit
Popular i no va llevar aquest impost de dipòsits bancaris, que ha
permès de mitjana recaptar els darrers anys envoltant els 35
milions d’euros per any; a Catalunya preveien recaptar
envoltant els 500 milions d’euros enguany; a Canàries varen
recaptar 25 milions d’euros l’any passat i enguany en preveien
recaptar 75, i dic preveien, en el cas de Catalunya i en el cas de
Canàries, i evidentment en el cas d’Extremadura, perquè el
Partit Popular aprofitant la Llei 16/2012, de 27 de desembre,
sobre mesures tributàries, va presentar una esmena al Senat que
va permetre al Govern crear un impost fictici, un impost
fantasma, un impost sobre dipòsit a les entitats de crèdit, a un
tipus o a un gravamen zero, que a la pràctica no servia per a
altra cosa que per invalidar aquell impost que ja s’aplicava o
que havien optat per aplicar algunes comunitats autònomes que,
com en el cas de les Illes Balears, tenen tants o més problemes
als efectes d’obtenir ingressos, poder quadrar comptes, poder
donar cobertura a les necessitats que tenen els ciutadans i les
ciutadanes.

Afortunadament, el Tribunal Constitucional, que no té
tampoc massa precedents en les seves resolucions a favor de les
comunitats autònomes, a finals del mes de maig va aixecar
aquesta suspensió i fins i tot en el cas de les comunitats que van
optar en el seu dia per apostar per aquesta mena de tributs,
independentment del seu color polític, insistesc, ara almanco
aquestes comunitats, a diferència de Balears, que mai ni tan sols
s’ha plantejar, a pesar que nosaltres tenim una proposta entrada
i de fet un text alternatiu, del que eren en el seu dia els imposts,
entre cometes, verds, del Govern; aquestes comunitats rebran
contraprestacions, compensacions perquè el Constitucional els
ha aixecat aquesta suspensió, i en el cas de Balears no és així.
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I bé, sí, el Govern d’aquí es continuarà queixant sobre el
sistema de finançament, es continuarà queixant que tenim un
problema d’ingressos, ara estam un poc contents perquè ens han
acceptat un dèficit asimètric, un poc d’aquí, un poc d’allà, però
ballam amb aquest tema, i per això presentam i reiteram aquesta
proposta que, segons els nostres càlculs, aplicant un gravamen
d’un 1% sobre els imposts bancaris a les Illes Balears es podrien
obtenir envoltant els 40 milions anuals per a la comunitat, que
bona falta fan.

Evidentment, instam en aquesta proposició el Govern de
l’Estat a retirar o a derogar aquest impost fantasma que va fer en
el seu dia, no per altra cosa que per boicotejar la feina de les
comunitats autònomes que, molt legítimament, cercaven
ingressos en benefici dels seus propis ciutadans i dels seus
comptes, i rebutjar i constatar aquesta deslleialtat del Partit
Popular, que és qui va presentar aquella esmena i va possibilitar
aquell impost, en contra dels interessos de totes les comunitats
autònomes, i particularment també d’aquesta, i pens que de la
ciutadania en general. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. I ara per al torn de fixació de posicions,
per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Boned, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Bé, efectivament, com deia el Sr.
Abril, fa uns mesos tenguérem l’oportunitat de parlar d’aquesta
mateixa proposta i jo vull recordar que en aquell moment ja
expressàrem la nostra opinió respecte de quina era la situació
que creava o la situació en què quedaven les comunitats
autònomes en aquest sentit i en aquest aspecte, després de
l’aprovació per part del Govern central de la normativa
corresponent de la qual parlam avui, que creava aquest imposts
als dipòsits bancaris a un tipus aplicable 0%.

Efectivament, tal com diu aquesta proposició no de llei, ens
sembla injusta aquesta decisió, perquè, a més entenem que és
una estafa aquesta normativa estatal, sinó ja em diran vostès que
se li ha de dir al fet d’aprovar un tribut que no recapta ni un
euro, quan se suposa que l’objectiu de la política fiscal i
tributària és recaptar alguna cosa; en aquest cas és una
normativa tributària que no tan sols no recapta ni un euro, sinó
que té com a únic objectiu impedir que altres administracions,
exercint les seves competències, puguin recaptar a partir
d’aquest supòsit tributari. Per tant, evidentment és injust.

Vull recordar també, que crec que val la pena, que les
entitats financeres a Espanya, tots recordarem que recentment
han estat receptores de nombroses ajudes i subvencions per al
seu rescat, són receptores de molts, molts, molts de milions
d’euros; en canvi, com a contrapartida, no aporten a la caixa
comuna amb la mateixa proporció. I crec que no hi serien de
més mesures aplicables a aquestes entitats financeres per
equilibrar una mica aquesta balança d’allò que reben i d’allò
que aporten, que ara mateix està talment desequilibri.

Però a més a més també ho comentava el Sr. Martí, aquest
fet suposa un greuge comparatiu i suposa un greuge comparatiu
perquè, a partir de l’aprovació de la normativa estatal, aquelles

comunitats autònomes que tenien aquest tribut aprovat i
l’aplicaven, de fet, que són tres, veuran com si bé se suspèn
l’aplicació d’aquest tribut també a les seves comunitats
autònoma, però a diferència de la resta, en aquestes tres, i per
llei, l’Estat és obligat a compensar per aquelles pèrdues que
tendran per la no aplicació de la normativa que, com dic, tenien
aprovada i en aplicació. No així passarà amb aquelles
comunitats autònomes, dues d’elles que aprovaren una
normativa pocs dies abans de l’aprovació de la normativa estatal
i se’ls ha tombat també, i totes aquelles que podrien a qualque
moment tenir intenció d’aprovar tributs d’aquest tipus, si bé
encara no el tenien i que, per tant, no podran ja fer-ho en aquests
moments; bé, podran fer-ho o no tendria o no tendrà cap..., no
servirà per a res la seva aprovació, perquè l’aplicació suposarà
un ingrés de zero euros.

Per tant, entenent tot això i anant als punts de la proposta de
resolució, hem de dir que, efectivament, si no es deroga, tal com
demanàrem també en el seu moment, el capítol 11 de l’article
19 de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, del Govern central,
no serà necessari ni es podrà aprovar una normativa pròpia i per
tant estam d’acord amb la proposta de derogació.

Com he explicat també inicialment, també estam d’acord
amb el primer punt de la proposta on es constata i rebutja la
deslleialtat del Partit Popular en aquest aspecte.

I per acabar, i per ressaltar precisament aquesta deslleialtat,
hem sentit darrerament el conseller d’Hisenda fer referència a
aquest model de finançament que, de sempre, el Grup MÉS ve
dient que és injust i més que insuficient, i darrerament per part
del Partit Popular també es ve sumant, no exactament al mateix
discurs que MÉS, però sí es ve parlant d’un model de
finançament insuficient i d’un model injust. I jo pregunt:
permetrà el Govern de les Illes Balears que, davant aquesta
realitat que, segons ells, existeix d’un model injust i insuficient,
el Govern central no permeti que les comunitats autònomes
exerceixin la seva capacitat en matèria tributària i per tant
cerquin fórmules alternatives per millorar el seu finançament,
ja que el model de finançament global no és suficient? És a les
mans del Partit Popular, seria molt fàcil votar aquí a favor,
instar el Govern de l’Estat i, ja que parlam de governs del
mateix color, cercar la fórmula que el Govern balear negociï
amb el Govern central perquè això acabi sent una realitat.

No servirien de res les darreres notícies que es conegueren,
les darreres afirmacions que es varen fer per part del ministre
Sr. Montoro, on va dir que modificaria el tipus de gravamen
aplicable en el cas del 0%, per tal de permetre algun tipus de
recaptació, perquè llavors va especificar que el seu únic objectiu
seria l’obtenció de la quantitat de milions suficients per poder
fer efectiva la compensació a les tres comunitats autònomes que
abans he esmentat que ja tenien aprovada. Parlam d’un hipotètic
ingrés entorn dels 230 milions d’euros, que és el càlcul que es
fa del que s’ingressaria per part d’aquestes tres comunitats
autònomes i per tant la compensació entorn d’aquesta xifra
podria anar també. Per tant, no resol res per a la resta de
comunitats autònomes, no arregla res, continua existint un
greuge comparatiu, continua existint una deslleialtat del Govern
de l’Estat respecte de les comunitats autònomes i entenem que
és ben hora que això se solucioni i s’arregli. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. I ara per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Bauzá, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en
primer lloc voldria que quedàs constància que ja hem debatut en
altres ocasions sobre aquest tema com a conseqüència d’una
proposició no de llei presentada pel Partit Socialista, moment en
què ja vaig manifestar, en nom del Grup Popular, la postura que
mantenim sobre aquest tema.

Una vegada més i totes les que facin falta, els repetiré que
el Govern del Partit Popular té un objectiu molt prioritari i clar
que és sortir de la crisi. Per aconseguir aquest objectiu i per mor
que estam immersos en una crisi global i que, per tant, també
afecta el sector bancari, és clau la necessitat de finançament
bancari; necessitam que els nostres emprenedors, petites i
mitjanes empreses i autònoms tenguin accés directe al crèdit,
amb les millors condicions.

El seu discurs que el Govern del Partit Popular només vol
afavorir els bancs ja no s’aguanta. Evidentment que el sector
bancari és un dels que ha patit de manera més contundent la
crisi econòmica; saben vostès quants empleats del sector bancari
són a l’atur? Saben vostès quantes oficines bancàries han hagut
de tancar les seves portes? Les entitats financeres han hagut de
fer un autèntic esforç per subsistir, i a la vista està, amb la
quantitat de mesures restrictives que han hagut de prendre, ja
sigui restringint la concessió del crèdit, cobrant comissions i
serveis que abans no cobraven, augmentant el tipus d’interès per
als préstecs, pagant molt menys per als dipòsits, etcètera.

Amb aquestes actituds es demostra que és un sector que està
en el límit, difícilment podrien suportar més càrrega impositiva
i per això, i en el seu cas hauria de recaure sobre els seus clients
que són la ciutadania en general. Estam convençuts que
l’aplicació d’aquest impost només causaria perjudicis
irreparables sobre la solvència de les entitats de crèdit i per tant
perjudicaria l’accés al crèdit de les empreses.

Per tot això, ens sembla molt agosarat per part del grup
proposant d’aquesta proposició no de llei parlar de deslleialtat
del Partit Popular amb la ciutadania, quan ha estat un govern del
Partit Popular, encapçalat pel president Bauzá, qui ha tengut
sempre entre una de les seves màximes prioritats, per una
banda, reclamar una millora del sistema de finançació
autonòmica que situï les illes en el lloc que es mereixen, i per
altra banda, el fet que els ciutadans de les nostres illes puguin
gaudir de la menor càrrega impositiva possible. Mostra d’això
és l’esforç que han fet des del Govern i des de la Conselleria
d’Hisenda per evitar l’aprovació de l’impost sobre els rent a
cars, envasos i grans superfícies per tal d’afavorir aquells
sectors, així com la ciutadania en general.

Des de la responsabilitat del nostre grup parlamentari, els
deman coherència respecte dels esforços del Govern central per
ordenar un sistema tributari i recuperar de manera equitativa la
capacitat de recaptació.

Senyores i senyors diputats, no sortirem de la crisi
segmentant el mercat interior d’Espanya en cap de les matèries
i menys en la matèria financera. Espanya té unes institucions i
una cosa és reconèixer potestat tributària a les comunitats
autònomes i una altra és que totes i cadascuna tenguin els seus
plans econòmicofinancers aprovats en Consell de Política Fiscal
i Financera; el que han de fer és acomplir-los, també en l’àmbit
tributari, i a partir d’aquí establir un equilibri pressupostari,
acomplir l’objectiu de dèficit i d’aquesta manera recuperar
l’estat de les autonomies.

El Govern central ja va prendre en el seu moment les
mesures adients per evitar riscos de segmentació i fragmentació
del nostre mercat financer, tant en el marc espanyol com en el
marc de la Unió Europea. Es tracta d’una acció responsable
d’un govern per posar ordre al sistema tributari, acció de la qual
alguns haurien de prendre exemple.

La creació d’aquest impost estatal sobre el dipòsit d’entitats
de crèdit té una raó de ser i és la possibilitat de deixar la porta
oberta en cas que en un futur es pugui modificar el tipus de
gravamen, sempre analitzant molt bé les necessitats del moment
i les conseqüències de la seva modificació. De fet, el ministre
d’Hisenda i Administracions Públiques, el Sr. Cristóbal
Montoro, ja va avançar que el Govern central té intenció
d’imposar un tipus moderat als dipòsits bancaris, que no serà
molt superior al 0%. Aquest tipus no tendrà en cap cas un
objectiu recaptatori, sinó que la finalitat de la seva aplicació és
que les regions que no tenguin l’impost vegin compensada la
corresponent pèrdua recaptadora. Així que la quantia es
correspondrà amb la quantitat exacta que s’ha vist minvada per
l’anulAlació dels imposts regionals. Per això, aquest gravamen
no afectarà l’estalvi, sinó que va dirigit a les entitats de crèdit.

Per tant, creim que és un moment molt oportú per, des del
Grup Parlamentari Popular, fer un reconeixement a la feina feta
tant pel Govern central com pel Govern autonòmic, en el sentit
d’haver-se pogut permetre l’aplicació del tipus tributari del 0%
en aquest impost fins avui, i sobretot el Govern de les Illes
Balears per haver deixat de banda aquells moments en què es
parlava de recessió econòmica.

Ens trobam en un moment en què és innecessària la creació
de les noves figures impositives. Per una part s’està
desenvolupant una correcta execució pressupostària, és a dir, les
despeses s’ajusten als ingressos. Prova d’això és que la
comunitat autònoma de les Illes Balears ha obtingut en els
primers set mesos de l’any un superàvit de 120 milions d’euros.
Per altra banda s’ha flexibilitzat l’objectiu de dèficit per a l’any
2013, que ha passat del 0,7 a l’1,47%, la qual cosa permet un
major marge de maniobra, i també es detecten millores
importants en els principals indicadors de l’activitat econòmica,
com pot ser l’evolució de la despesa turística o la creació de
llocs de feina.
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Per tant, i seguint en la línia d’actuació del Govern de les
Illes Balears, des del Grup Parlamentari Popular donam suport
al fet que l’aplicació dels imposts no entri dins la filosofia del
Govern, a pesar que s’han de valorar els moments en què vivim
i meditar molt bé les opcions, així com intentar que prevalgui
l’increment d’aquells tributs que no graven el treball i l’estalvi,
així com intentar incrementar, en primer lloc, aquells tributs que
graven comportaments mediambientalment inadequats abans de
gravar el treball i l’estalvi, ja que al cap i a la fi repercuteix al
consum.

Per tot això, i com ja hem manifestat en repetides ocasions,
no podem donar suport a cap dels punts d’aquesta proposició no
de llei. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bauzá. Supòs que vol fer ús de la paraula el
grup proposant. Idò té vostè la paraula, com vostè sap i li
record, per cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Efectivament. Procuraré, Sra. Bauzá, no enfadar-me molt, ja
que avui va de verd. He d’agrair, en primer lloc, el suport del
Grup Socialista a la proposta.

El seu primer argument és que ja hem debatut això en altres
ocasions. Però és que en tantes ocasions també hem sentit per
part del conseller d’Hisenda, del president, del conseller que
tenim, del conseller que hi havia, que fan falta ingressos, que
crec que no està de més tornar a debatre sobre aquesta qüestió.

El discurs que maneja el Partit Popular que com que no hi ha
crèdit no podem tocar els bancs, jo crec que és un discurs que
no s’aguanta, perquè per més que ajudam els bancs no amollen,
i les estadístiques són allà, no només es reflecteixen a nivell
d’hipoteques sinó que és una de les principals queixes
pràcticament jo crec que de la unanimitat d’associacions
empresarials, d’associacions d’autònoms, etc., vull dir la manca
de circulació de crèdit, a pesar de les inversions
multimilionàries que s’estan donant. Avui mateix hi ha un debat
en el Congrés on els 30.000 milions que s’ha menjat el FROP
a fons perdut i que ja sabem que no recuperarem..., ara els hem
de rescabalar per qualque banda a nivell de pensions. Idò
nosaltres pensam que per evitar coses com aquestes s’han de
cercar recursos, i cercar recursos de qui més té i els bancs
continuen presentant, a no ser que maquillin els seus comptes,
encara ara grans beneficis.

Per tant jo crec que... Vostè troba que és agosarat reconèixer
o esmentar aquesta deslleialtat del Partit Popular. A mi el que
em pareix agosarat és que per exemple el Sr. Rato, parlant de
bancs, passi del Fons Monetari Internacional, amb una gestió en
què ni tan sols no va diagnosticar ni va preveure aquesta crisi al
capdavant del Fons Monetari Internacional, que llavors passi a
Bankia i l’enfonsi, i ara el contractin al Banc de Santander. Crec
que encara no s’ha donat del baixa del Partit Popular.

Cada comunitat autònoma ha de fer el que trobi que ha de
fer amb els seus impostos, amb la seva capacitat recaptadora,
però jo és que no sé si s’adonen del que hem fet en aquesta
comunitat. Hem aprovat una llei de pressupostos, que jo crec
que en termes de comptes, en termes econòmics -desembre
2012- és la llei de lleis, jo crec que hi podríem estar d’acord.
Una cosa que nosaltres vàrem criticar és que hi havia una
previsió d’impostos que ni tan sols no estaven regulats, que són
els que llavors varen presentar una llei aquí, vàrem fer la
ponència, vàrem fer tota la feina, i llavors, els insistesc, no hem
aclarit si era per error de càlcul, com ha dit el conseller
d’Hisenda, o si era perquè recuperen els seus principis liberals,
com ha dit el Sr. Bauzá, i jo això, que pareix una anècdota i
podem fins i tot fer acudits, és un tema molt greu a nivell
parlamentari, perquè és que no estam complint la llei de
pressupostos, la llei de lleis en matèria de comptes. Per tant,
poques lliçons crec que es poden donar en aquests temes.

I per això és que no sé quina és la seva política en matèria
d’impostos a nivell de comunitat autònoma, i com que no ho
sabem tornam a reiterar aquesta proposta, i jo crec que si són
coherents -nosaltres ho intentam ser- haurien de votar a favor.
Jo estaria disposat fins i tot a retirar el punt on se’ls reprova si
votassin a favor d’això, i estic segur que si sortís endavant i
tenguéssim aquests 40 milions d’euros a l’any el conseller
d’Hisenda estaria ben content. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Passam a la votació de la Proposició no
de llei RGE núm. 396/13. 

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra, i cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
396/13 per 9 vots en contra i 5 vots a favor.

2) Proposició no de llei RGE núm. 6518/13, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a tècniques de
fractura hidràulica o fracking a les Illes Balears.

Per a la defensa de la segona proposició no de llei, RGE
núm. 6518/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular i
relativa a tècniques de fractura hidràulica o fracking a les Illes
Balears, intervé l’Hble. Diputat Sr. Jaime Fernández, per un
temps de deu minuts.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, la
fracturación hidráulica o fracking es una técnica que busca
liberar el gas atrapado en la roca madre del subsuelo. Para
alcanzar este gas se realizan pozos verticales y horizontales por
donde se inyecta una mezcla de agua, arena y aditivos químicos
que fractura la roca madre y libera el gas atrapado en ella. 



506 ECONOMIA / Núm. 36 / 26 de setembre del 2013 

 

Esta técnica ha estado presente en los últimos meses en los
medios de comunicación y en muchos debates políticos y
sociales, debido a que en el trámite de la ley para la garantía del
suministro e incremento de la competitividad de los sistemas
eléctricos insulares y extrapeninsulares del Congreso de los
Diputados de Madrid, se ha tratado la regulación de la técnica
de fracking, regulación que respetamos.

Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que
este parlamento se ha de posicionar ante dicha regulación, a la
vez que también queremos insistir en que respetamos las
diferentes posiciones de otras comunidades autónomas, como es
el caso de Cataluña, Andalucía, Murcia y la zona vasco-
cantábrica, donde ya se han otorgado permisos para aplicar esta
técnica. No obstante consideramos, desde el Grupo
Parlamentario Popular, que las características medioambientales
y geográficas de nuestra comunidad autónoma hacen
completamente inviable la aplicación de la técnica de fracking
en nuestras islas.

Los grandes consumos de agua, las irreversibles
modificaciones sobre el terreno, las múltiples perforaciones que
se llevan a cabo, la posible contaminación del terreno y el agua,
entre otras posibles desventajas sobre el medio ambiente y el
territorio hacen que desde el Grupo Parlamentario Popular no
consideremos posible la aplicación de la técnica de fracking en
nuestra comunidad autónoma. Por ello presentamos esta
proposición no de ley, en la que instamos al Gobierno de las
Illes Balears a no conceder ninguna autorización en donde se
utilicen técnicas de fracturación hidráulica o fracking en
nuestras islas.

Además en esta misma proposición no de ley no sólo
queremos evitar la utilización de una posible técnica abrasiva
para el territorio, sino que proponemos una alternativa
energética. Tomamos la palabra al Gobierno de las Illes Balears
respecto a sus declaraciones públicas y respecto a sus
intervenciones en este parlamento, en donde se anunciaban que
se está terminando de gestionar ese trato preferente hacia
nuestra comunidad autónoma en materia energética, que
culminará en ese régimen especial en energía renovable. Desde
el Grupo Parlamentario Popular no podemos hacer otra cosa que
valorar de forma muy positiva este trabajo que se está
realizando, así como unirnos a esa voluntad de futuro energético
sostenible.

Por ello, desde el Grupo Parlamentario Popular, además de
buscar evitar una técnica abrasiva con nuestro territorio como
lo es el fracking, en esta proposición no de ley también
incluimos una iniciativa en la que instamos al Gobierno de las
Illes Balears a potenciar el uso de tecnología de energía
renovable dentro del marco de sus competencias. Entendemos
que gracias a las inversiones por valor de 1.083 millones de
euros anunciadas el pasado lunes por representantes del Govern
de les Illes Balears, del Gobierno de España y de Red Eléctrica
de España, mediante las cuales se ejecutarán las interconexiones
eléctricas necesarias para unir el sistema eléctrico balear al
sistema eléctrico europeo, se dotará a nuestras islas de esas
autopistas de la energía necesarias para canalizar en un futuro
esa generación de energía eléctrica renovable y limpia, ya que
en la actualidad nuestras características geográficas e insulares
nos limitan a la penetración de la energía eólica y fotovoltaica
en torno a los 20 megavatios en eólica y los 190 megavatios en

fotovoltaica, límites de penetración establecidos por el técnico
gestor del sistema eléctrico para asegurar la operatividad y la
seguridad del sistema, siendo por tanto necesario ejecutar estas
inversiones eléctricas ya anunciadas para poder aumentar la
potencia en instalaciones de energías renovables.

Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que
con estas nuevas interconexiones eléctricas, ese futuro régimen
especial en renovables y nuestras características climáticas y
medioambientales, hacen de las Islas Baleares un escenario
idóneo para potenciar y desarrollar esas tecnologías de energía
renovable limpias y respetuosas con el medio ambiente, un
trabajo que desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos
pendiente y olvidado históricamente en nuestras islas, y es por
todo ello que hoy pedimos el apoyo del resto de grupos
parlamentarios para poder sacar estas iniciativas en pro de un
futuro sostenible por unanimidad.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Fernández. A la Proposició no de llei RGE
núm. 6518 s’ha presentat una esmena per part del Grup
Parlamentari MÉS amb RGE 10023/13, i per a la defensa de
l’esmena té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Abril, per un temps de
deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies, president. Diputades, diputats, saben -i ho ha
explicat molt bé el Sr. Fernández- que el fracking és una tècnica
molt agressiva des del punt de vista mediambiental.
Evidentment també hi ha lobbys que treballen per demostrar el
contrari, que és una tècnica súper amable i que no fa res, i que
respon, jo crec que ens hem de fixar molt en el marc del perquè
està proliferant molt aquest tipus de tecnologia avui en dia, a la
inestabilitat dels preus del petroli i a la preocupació dels mercats
sobre l’estat de les reserves de petroli. La qüestió és que cada
vegada se cerca petroli i gas, combustibles fòssils, a llocs més
difícils i inaccessibles. Aquests mateixos dies -supòs que ho
hauran vist pels mitjans de comunicació- a l’Àrtic i a Rússia en
concret, de fet el govern rus, ha aturat i té retinguda la tripulació
de l’Arctic Sunrise, del vaixell de Greenpeace, que justament
estava denunciant les prospeccions mitjançant fracking que
s’estaven fent per part del govern rus a l’Àrtic.

Però resulta que això i aquestes pràctiques no només es
donen a Rússia, no?, perquè a vegades pareix que si no veim el
problema tampoc no és nostres. Jo crec que a un món
globalitzat, i sobretot des del punt de vista mediambiental el que
passa a Rússia o a l’Àrtic també ens passa a nosaltres, i
malauradament també passa i tenim aquest problemàtica a la
Mediterrània, més enllà de les concessions que s’hagin donat a
altres indrets de l’Estat i que ha esmentat el Sr. Fernández. 
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Per tant el primer que vull dir és això, que al Grup
Parlamentari MÉS ens preocupa l’ús d’aquesta tècnica aquí i
arreu, no només a nivell d’Estat sinó a nivell planetari, que es fa
sobretot perquè determinada gent i negocis multimilionaris
segueixin essent negocis multimilionaris malgrat anar a
contracorrent, no només en termes econòmics sinó sobretot en
termes ambientals, i no tenint en compte les conseqüències que
té aquest tipus d’opcions.

Pel que fa a les Illes Balears, m’alegra la posició contrària
del Partit Popular de les Illes Balears perquè crec que la posició
del Partit Popular a nivell d’Estat no és unànime en aquest tema,
i em remet a les darreres jornades organitzades pel Ministeri de
Medi Ambient. Crec que malauradament el ministre Cañete és
un dels defensors d’aquesta pràctica, i de fet no m’estranya
perquè des de la seva vessant privada té interessos econòmics i
empresarials en l’explotació de combustibles, tot i que entenc
que és una proposició -i no de bades la presenta el Sr.
Fernández- que ve a remolc d’una proposició que ja ens va bé,
que és la del Sr. Matutes, que des del principi, ja sigui des del
punt de vista empresarial com des del punt de vista política, ha
estat en contra de les prospeccions, perquè fins i tot des d’una
visió empresarial ha estat conscient dels riscos que pot
significar una cosa com aquesta per a les Illes Balears.

Ja sé que vostè m’ha dit abans de començar el tema que el
fracking res no té a veure amb les prospeccions. Jo li reiter que
sí que hi té a veure, i aquí mateix tenc una notícia de fa només
un parell de mesos d’un altre arxipèlag espanyol com és el de
les Illes Canàries, on justament hi ha un informe del Govern que
avala el fracking al sòl marí de les illes per extreure petroli. De
fet en el territori terrestre de les Illes Balears és tècnicament
implantejable dur endavant la pràctica del fracking, en terra,
perquè es necessita tal quantitat de superfície per muntar tota la
infraestructura del fracking que és inviable. On sí que es podria
dur endavant fracking és via prospecció per extreure petroli o
gas al sòl marítim proper a les costes de les Illes Balears.

Per això hem presentat aquesta esmena, perquè no volem
que la proposta que, ben arribada, presenta el Partit Popular no
es quedi en un brindis al sol. Què vull dir amb això? Hi ha dues
competències que jo mai m’he explicat, o sí, per què conserva
l’Estat; una és la de la Inspecció de Treball, i ja saben la meva
mania a l’hora d’abordar aquests temes i en mans de qui està la
Inspecció de Treball, i que seria molt més lògic tenir el control
per la proximitat als centres de treball i a les irregularitats que
es puguin donar que la Inspecció de Treball es gestionàs des de
les Illes Balears; i l’altra és la Demarcació de Costes, i més a un
arxipèlag, que aquesta competència encara la conservi l’Estat;
pràcticament és l’únic que justifica quasi quasi que hi hagi un
ministeri de Medi Ambient o que necessitem un ministeri de
Medi Ambient, o ara d’Agricultura, Medi Ambient i més coses.

De fet avui mateix surt en premsa que ahir la Comissió
Balear de Medi Ambient va aprovar diferents informes no
vinculants per rebutjar el tema de les prospeccions; insistesc, no
vinculants; per què?, perquè la competència real i efectiva per
regular aquest tema, el fracking i les prospeccions és de l’Estat,
per dos ministeris: un, el d’Agricultura i Medi Ambient, que és
el que fa un informe ambiental, en aquest cas vinculant, i aquí
no som gaire optimista, els insistesc, perquè en Cañete té uns
determinats interessos i és un fan del fracking; i, segon, el
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, o Comerç i Indústria
i Turisme, és igual, el ministeri del Sr. Soria, que és el que... -
ara m’he deixat per aquí el mapa que tenia per aquí de les
prospeccions- que és el que realment dóna els permisos i les
concessions i ho fica tot al mateix paquet, no distingeix si les
prospeccions utilitzen fracking o no utilitzen fracking, i per al
nostre grup està clar que el fracking està relacionat amb les
prospeccions, i més encara ara en el cas de les Illes Balears. 

Per tant qui té la competència és l’Estat i aquesta proposició
no de llei, si ha de servir per a qualque cosa, ha d’instar el
Govern de l’Estat. Igual que l’altre dia em barallava amb vostès
perquè no volien instar el Govern d’aquí, només volien instar el
Govern de l’Estat -crec que era per allò de les party boats- a la
Comissió de Turisme, avui em barall amb vostès perquè sí que
trob que en aquest cas sí que s’ha d’instar el Govern de l’Estat
i s’haurien de banyar en aquest tema.

I..., poca cosa més, això és el que diu l’esmena, que s’insti
els ministeris corresponents a establir una moratòria sobre
aquest tema, perquè és una pràctica dolenta per a les Illes
Balears, per al conjunt de l’Estat espanyol i per a l’àrtic. 

I bé, introduir el tema de les renovables o mesclar aquí en
aquesta proposició -i amb això acab- el tema del fracking i el
tema de les renovables, bé, ja està bé, però no hi veim la relació,
i sobre l’optimisme que manegen sobre la política del Govern
tant local com estatal i la seva aposta per les renovables, també
els dic que ahir mateix vaig ser a un encontre amb empresaris
locals i d’altres llocs de l’Estat espanyol aquí mateix a Palma,
en el Club Diari de Mallorca, i no són tan optimistes com vostès
sobre les voluntats i les intencionalitats dels governs sobre
aquestes qüestions, sobre aquesta aposta per les renovables. Una
altra cosa són les grans companyies i aquestes qüestions que
s’escapen al meu abast.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Ara, pel torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Pons, per un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Valoram d’una manera molt
positiva el plantejament, el fons que té i les paraules que ha
utilitzat el Partit Popular amb el plantejament lligat a no
autoritzar cap proposta que vagi lligada a les autoritzacions per
tirar endavant el fracking.
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Compartim les reflexions que ha fet en aquest aspecte, les
votarem a favor. Tenim, sobre açò, massa dubtes; hi ha
perjudicis mediambientals que han quedat perfectament
demostrats. Té incidència, a més a més, sobre els aqüífers (...)
a les nostres illes, i evidentment hi ha fins i tot problemes
d’esllavissaments allà on s’ha practicat. Per tant des d’aquest
plantejament crec que parlàvem que açò era completament
inviable a les Illes Balears, la pràctica del fracking, i amb
aquesta claredat nosaltres ens sumam a aquesta reflexió que
vostè feia, i en aquest sentit li donarem el suport. I també
donarem suport a l’esmena que ha presentat el Grup MÉS en cas
que sigui acceptada per part del Partit Popular perquè creim que
sí, que açò no ha de quedar ni hem de voler que sigui només una
qüestió d’àmbit de les Illes, sinó que hem de voler traslladar
també espais de responsabilitat a qui els té i en aquest cas al
Govern de l’Estat.

Per tant, insistesc, des d’aquest plantejament hi haurà el
suport directe a aquesta proposició no de llei. Nosaltres, des del
Grup Socialista fins i tot havíem anat més endavant, perquè ens
semblava que això no havia de ser únicament una proposició no
de llei on estam acostumats massa vegades a veure que quan al
Govern no li convé senzillament la bota i no compleix aquells
acords que hi ha del Parlament, bé sigui en comissió o bé sigui
en el mateix plenari, i la proposta que fèiem -i així la vàrem
registrar a principis del mes de juliol d’aquest any- era la d’un
text legislatiu, una iniciativa legislativa que el Grup Socialista
ha presentat i que baix el títol de la regulació de la prohibició en
els territoris de la comunitat autònoma de les Illes Balears de la
tècnica de fractura hidràulica com a tècnica de recerca i
extracció de gas no convencional, el que fa és establir
precisament la prohibició del fracking a les nostres illes.

No és que siguem els pioners amb aquesta iniciativa, hi ha
altres comunitats autònomes que ja tenen legislació respecte
d’això, però ens sembla prou important i com que va
exactament en la direcció que el Partit Popular presentava, és a
dir, que en certa manera també disposa del suport del Grup
MÉS, estic convençut que aquesta iniciativa legislativa
disposarà i podrà disposar amb el suport de totes les forces
polítiques perquè hi hagi un cos jurídic que reguli no només la
prohibició, sinó que també vagi acompanyada del que és la
inspecció, el sistema sancionador i per tant, tot el que suposa el
fet que noves activitats com aquestes disposin directament amb
una regulació legislativa.

Hi insistim, està registrada, es va registrar tot just a principis
de juliol del 2013, sabem que les coses a vegades no van tan
ràpid com voldríem, però estic convençut que si no és dins
aquest trimestre, serà en el proper, en què tenguem l’oportunitat
de debatre-ho i esperam -insistim- comptar amb el suport del
Partit Popular en aquesta iniciativa legislativa ja registrada per
part del Grup Socialista.

Fins aquí els acords, després hi ha un segon plantejament
lligat a les energies renovables al qual el grup socialista votarà
a favor, però té l’obligació de recordar algunes qüestions que
ens semblen importants; qüestions importants com per exemple
el fet que en aquesta mateixa casa i al Congrés dels Diputats el
Partit Popular hagi votat en contra recentment el fet que hi hagi
una quota específica per a la producció d’energies renovables a
les Illes Balears i que això permetria desembussar plantejaments
que en aquests moments ho fan directament inviable. I açò no

casa massa amb aquesta aposta que ens ven el Partit Popular a
favor de les energies renovables, com tampoc no casa gens amb
la legislació, els decrets lleis aprovats i els decrets per part del
Govern central on impossibiliten l’autorització de cap nova
planta d’energies renovables, és una realitat a dia d’avui i açò fa
que s’estiguin carregant un sector punter tecnològic en l’àmbit
de l’Estat espanyol que innovava d’una manera directa en la
tecnologia de l’aposta per a les energies renovables, l’estan
capolant, i fins i tot també hem vist com el mateix Partit Popular
en l’àmbit de l’Estat espanyol ha arribat a posar un impost fins
i tot a aquelles famílies que decideixin aprofitar a casa seva una
placa solar per tal de poder-ne treure..., se’ls ha posat un impost
sobre el sòl directament. Açò no casa, insistim, això no casa
amb les paraules que sentíem avui per part del Partit Popular en
aquesta casa. 

Des del grup socialista seguirem reclamant, reivindicant i
fent propostes -en durem algunes més- a favor d’incrementar a
les Illes Balears la producció d’energies renovables, però
necessitam que el Partit Popular de les Illes Balears faci
entendre al Govern de l’Estat que la política que s’ha marcat en
aquests moments d’aturar qualsevol nova autorització
d’energies renovables en l’àmbit de l’Estat espanyol i fins i tot,
d’imposar imposts a l’autoconsum suposa un refredament total
d’aquesta tecnologia, que té perjudicis econòmics directes i a la
vegada també els té mediambientals.

Em qualsevol cas -i ja acab, Sr. President- sí a aturar el
plantejament del fracking, sí a l’aposta per les energies
renovables, però la segona part, demanaríem al Partit Popular
que hi hagi una certa coherència entre el que prediquen i el que
practiquen perquè en aquest cas és massa evident que una cosa
no va lligada amb l’altra.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Procediria ara la suspensió de la sessió per
un temps de deu minuts, demanaria al grup proposant..., idò,
continuarem.

Un cop recomençada la sessió pertoca la intervenció del
grup proposant per fixar la posició i assenyalar si accepta
l’esmena presentada, per un temps -com sap- de cinc minuts.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, agradeceré el
apoyo del Grupo Parlamentario Socialista en esta medida que
consideramos importante para nuestro territorio y desde este
mismo momento, como nos ha indicado, me ofrezco, nos
ofrecemos desde el Grupo Parlamentario Popular a debatir todas
esas iniciativas legislativas que nos ha avanzado que han
planteado y a las que han dado registro de entrada en este
parlamento para que sean debatidas aquí mismo.
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Por otro lado, el Grupo Parlamentario Popular no aceptará
la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario MÉS
debido a que las competencias en materia de autorización de
licencias de fracking terrestre recaen sobre el Govern de les
Illes Balears y no sobre el Gobierno del Estado. No obstante, sí
que tiene razón el portavoz del Grupo Parlamentario MÉS, el
Sr. Abril, en que las prospecciones marítimas son competencia
del Gobierno de España. Debido a esto, el pasado 25 de
noviembre de 2011 en el pleno de este parlamento se acordó ya
instar al Gobierno de España a detener, entre otras, las
prospecciones petrolíferas marítimas concedidas por el gobierno
de José Luís Rodríguez Zapatero entre la costa de Ibiza y la
península.

Por lo tanto, esperamos como ya he dicho, el apoyo unánime
del resto de grupos políticos de este parlamento debido a la
importancia que consideramos que tiene mediambientalmente
la iniciativa para nuestras islas.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fernández. Passam idò a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 6518/13.

Vots a favor? Tenim 13 vots a favor.

Vots en contra?

Abstencions? 1 abstenció.

Perfecte, idò, en conseqüència queda aprovada la Proposició
no de llei RGE núm. 6518/13 per 13 vots a favor i 1 abstenció.

3) Proposició no de llei RGE núm. 6646/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures per
reactivar l'economia i combatre l'atur.

Per a la defensa de la tercera proposició no de llei del Grup
Parlamentari Socialista, RGE núm. 6646/13, relativa a mesures
per reactivar l’economia i combatre l’atur, intervé l’Hble. Sr.
Marc Pons, per un temps -com sap- de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Han estat... bé, hem tingut al
llarg d’aquesta legislatura moltes oportunitats per fer un balanç
i també a la vegada per plantejar propostes en matèria
econòmica lligades a l’àmbit competencial del Govern de les
Illes Balears, a inversions, política impositiva, laboral,
energètica... 

Avui, però, des del Grup Socialista alçam una mica més la
mira i el que voldríem seria poder-nos centrar en les
responsabilitats i en els espais de decisió política que el Govern
d’Espanya té i a la vegada també poder fer a partir d’aquí una
anàlisi front a una crisi que està durant ja massa temps, més de
sis anys.

Ho feim amb aquesta proposició no de llei que -ja ho avanç-
no serà presentada exclusivament al Parlament de les Illes
Balears, sinó que a més a més el grup socialista l’anirà
presentant als diferents parlaments autonòmics amb un objectiu
clar i és que hem de fer arribar, volem fer arribar des de
cadascun dels diferents espais autonòmics la importància i la
transcendència que determinades polítiques del Govern Rajoy
tenen a cadascun dels indrets.

Estam veient els resultats i les conseqüències que té. A
Balears basta veure..., el primer trimestre de l’EPA ens marcava
169.000 aturats, 25.000 més que fa ara dos anys, tenim 64.000
aturats de llarga durada, un 60% dels aturats és atur juvenil i hi
ha 68.000 persones que no reben en aquest moment ja cap tipus
de prestació. I les previsions contingudes -i me’n vaig ara a les
reflexions fetes en l’àmbit del Govern central al Programa
nacional de reformes i a l’actualització del Pla d’estabilitat que
va presentar al Consell de Ministres l’abril passat- no poden ser
més descoratjadores. El mateix govern reconeix que dins
aquesta legislatura s’hauran destruït 1.300.000 llocs de feina,
que acabarem el 2015 amb un 26% d’atur i que segur que el
creixement en cas que es produeixi serà un creixement realment
raquític i no tindrà en cap cas la capacitat de poder resoldre els
problemes econòmics que en aquests moments tenim.

Açò està explicat, està aprovat pel mateix consell de
ministres a l’hora de fer previsions de com ha anat evolucionant
l’economia dins aquesta legislatura. 

Per tant, és evident, l’austeritat té conseqüències nefastes per
als ciutadans i ens sembla que demana canvis obligatoris. 

Per açò mateix presentam tot un paquet de mesures
encaminades a reactivar l’economia i també a combatre l’atur
-insistim- per traslladar i per instar el Govern d’Espanya perquè
tengui en compte primer de tot -i aniré desgranant d’una manera
ràpida cadascuna d’elles- que la revisió del compromisos d’ajust
fiscal, la flexibilitat fiscal, l’hauríem d’entendre amb la
necessitat d’excloure d’aquest còmput de dèficit les inversions
productives, l’R+D+I, la formació; es tracta que les polítiques
d’austeritat que ho estrenyen tot no afectin aquells espais que
ens permeten guanyar una major competitivitat econòmica.

El segon punt obligatòriament passa per la millora del
finançament de les empreses i les famílies i al Govern
d’Espanya li pertoca una feina dins Europa que faci possible
que el Banc Central Europeu, que els diners que presta -i avui
en rallàvem a la primera proposició no de llei- acabin arribant
directament a les famílies, a les empreses i açò en aquests
moments no està succeint.
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La tercera proposta està lligada a combatre la desocupació
massiva i les conseqüències socials que té, i per açò demanàvem
i demanam polítiques d’ocupació pensades en dos segments
molt concrets: per una banda els joves sense formació, recordem
el que representa l’atur juvenil, del qual abans parlava, a les
Illes Balears, un 60%; i als majors de 50 anys que en aquests
moments sabem perfectament les dificultats que tenen, però açò
també ha d’anar acompanyat a la vegada de potents programes,
tant de protecció social com de lluita contra la pobresa.

El quart punt parla d’incrementar la competitivitat de les
nostres empreses a través de la innovació, del suport de sectors
punters, de la millora d’un marc institucional, i aquí pos
l’exemple de la proposició no de llei debatuda ara on donar
suport a segments potents que en aquests moments són
capdavanters en l’àmbit de l’Estat espanyol no pot ser mai
perjudicar el sector de les renovables que és el que té la
capacitat d’exportar a l’exterior i que en aquests moments se’ls
ha bloquejat per complert.

El cinquè punt fa referència a la importància de l’estabilitat
pressupostària, que aquesta hagi d’arribar sense haver de
sacrificar el nostre estat social. Tenim evidentment problemes
de recursos públics, de capacitat, de recaptar, però no ho
oblidem, estam 8 punts per davall la mitjana en PIB respecte
d’Europa i ens hi hauríem d’equiparar no a costa de les classes
mitjanes ni de castigar el consum, sinó a costa d’aquells que
més tenen perquè també contribueixin d’una manera equitativa
i facin possible precisament equilibrar aquestes balances.

El sisè punt parla de promoure un pacte de rendes entre
patronal i sindicats que posi fre a la devaluació salarial, que no
castigui i no rompi com romp en aquests moments aquesta gran
massa de classe mitjana que és fonamental perquè aporta
estabilitat, porta cohesió social i a la vegada també genera
riquesa perquè hi hagi un gran pacte de rendes entre patronal i
sindicats que faci possible precisament consolidar un corpus
social que és fonamental per a la nostra economia.

Són propostes, totes elles -insistesc- per instar el Govern
d’Espanya, ens sembla fonamental que puguin ser debatudes
també en aquesta casa, en aquest parlament i esperam comptar
amb el suport de totes les forces polítiques.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Ara en torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari Més, Sr. Abril, vostè té la paraula
per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, els he parlat ja en tantes ocasions d’aquest tema de l’atur
i del que consider que és un bucle nefast atur-pobresa-
precarietat que es retroalimenta i que el patim a les Illes Balears
de manera molt especial, però que es pateix i el compartim amb
el conjunt de països i regions del sud d’Europa, un bucle que es
retroalimenta perillosament des de l’inici de la crisi
independentment de qui hagi governat i que les polítiques, les
grans polítiques, les que es duen a terme en l’àmbit de la Unió
Europea, en l’àmbit de l’Estat espanyol i aquí mateix tendeixen

a reestructurar-ho tot en funció de cobrir el que és una de les
grans causes de la crisi per a nosaltres i crec que ja ho entenen
això la immensa majoria dels ciutadans i ciutadanes, el forat que
han deixat els bancs i els sistemes financers al conjunt del
sistema.

Els he esmentat en el debat de la proposta anterior el debat
que hi ha avui mateix en el Congrés dels Diputats sobre aquesta
rebaixa, reforma o com ho vulguin dir del sistema de pensions
i com aquesta quantitat que es preveu retallar del fons de
Seguretat Social és pràcticament equivalent a allò que s’ha
hagut de destinar al FROP i així és una mica en tot, en la
reestructuració del sistema de benestar, i tenim el cas
evidentíssim del que es fa en la salut en aquest país, del sistema
fiscal, ja dic que el Sr. Rajoy ja ha anunciat un proper paquet de
mesures, que ja ens podem posar a tremolar, el tema de la
desregulació en tots els camps, molt especialment en el laboral
on fins i tot troben que han quedat curts en la reforma laboral,
i el resultat de tot això i d’aquesta macropolítica en tots els
àmbits és l’empobriment de la gent, és la precarització de les
relacions laboral i jo diria que de les relacions humanes, no?, és
la desocupació, perquè, de què ens serveix viure en una
comunitat on hem tengut el millor estiu de tota la vida i de tota
la història amb més turistes que mai si això no repercuteix en
termes reals, no en dècimes, en apunts..., en una dècima per
amunt, una dècima per avall, anem a comparar amb
l’interanual.... no, que el mes d’agost no baixem del 25% d’atur
és dramàtic perquè no hi ha sortida a mig i llarg termini si aquí
no ficam mà i fort.

Per això entenem o compartim la proposta del Partit
Socialista en el sentit que les administracions davant tot això...
i l’Administració en aquest cas de la comunitat, poden fer
alguna cosa davant aquest panorama i poden fer alguna cosa de
manera activa, en termes fiscals, i acabam de tenir un debat
sobre els imposts en la proposició no de llei que hem debatut a
l’inici d’aquesta comissió sobre el tema de millorar els
ingressos de les famílies, abans parlàvem d’allò de les plaques
solars, no?, molta gent que havia comprat... bé, jo mateix tenc
una placa solar per reduir el consum i resulta que amb el que va
aprovar el ministeri la setmana passada ara em posaran un
impost de tal manera que em surti més car tenir jo una placa que
comprar l’electricitat a Endesa. Aquest és l’efecte pràctic, no?...

Parlant dels ingressos de les famílies, no?, combatre l’atur,
incrementar la competitivitat, tots els punts que contempla la
proposta del Partit Socialista, la desestabilitat pressupostària no
m’agrada, no com a concepte, sinó perquè aquest concepte s’ha
utilitzat massa per acompanyar aquell que he denunciat en altres
ocasions en aquesta comissió i en l’altra comissió, la d’Hisenda,
d’aquesta obsessió pel dèficit que al final acaba justificant una
mica tota aquesta política de desmantellament dels sistemes de
benestar, de reforma fiscal, de desregulació.
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El pacte de rendes, que em sembla una de les reflexions o de
les aportacions més interessants de la proposta del grup
socialista, perquè vull recordar que les democràcies occidentals
se sustenten en un pacte social, en un acord que a vegades es
recullen a les lleis i a vegades no, que és implícit on un neix,
viu, es reprodueix, treballa, té uns ingressos, té una cobertura i
una resposta, una protecció per part de l’Estat, té un
emparament de les lleis dels tribunals i aquesta és una situació
que és la que està canviant. S’està rompent aquest equilibri,
quan es romp aquest equilibri, doncs, hi ha gent que se suïcida
quan perd casa seva i qualsevol dia veurem algú que pega foc a
un banc perquè s’està rompent clarament aquest equilibri que
sustenta... aquest pacte social que sustenta les democràcies
occidentals i del qual ja parlava Rousseau pràcticament tres
segles endarrere, vull dir que és un tema que ens hauríem de
mirar.

De fet, si els Estats Units estan sortint d’aquesta situació i
crec que és l’exemple o el paradigma del que vostès mateixos
prediquen, companys i companyes del Partit Popular, del
liberalisme econòmic, si se’n surten i... Ells sí que surten de la
recessió, aquí de moment, sobre sortir de la recessió només n’hi
ha especulacions, el Govern d’Espanya diu una cosa, el Fons
Monetari en diu una altra, la OCDE en diu una altra, però no es
posen d’acord. Jo crec que no sortirem de la recessió, sent
optimistes..., si a Estats Units en surten és perquè han
desenvolupat tota una sèrie de polítiques keynesianes i l’estat ha
participat políticament, els poders públics han participat
activament, perdó, del que és aquesta recuperació en inversió,
amb injecció pública i també en termes fiscals. 

Igual que la Sra. Merkel ha guanyat unes eleccions fa uns
dies predicant al seu país el contrari del que predica pel sud
d’Europa, o sigui, la recepta que ens volen aplicar a nosaltres,
per compensar el forat que tenen els seus bancs, perquè els
nostres bancs tenen un forat perquè duen doblers als seus bancs,
i per salvar els seus bancs ella ha guanyat unes eleccions, la Sra.
Merkel, i em sembla molt bé i molt lícit, amb un discurs que és
el contrari d’inversió pública, expansiu, el contrari del que se’ns
vol aplicar al sud d’Europa i amb el que combreguen els
responsables, els governants del Partit Popular a tots els nivells.

I de fet, davant d’això ens trobam un Partit Popular que
l’únic que fa és aferrar-se a la darrera estadística que pugui
interpretar-se de manera positiva que surt en els mitjans; la
darrera d’aquesta setmana, cada vegada que posen en el Twitter,
per exemple el hashtag “Per bon camí”, la darrera ha estat la
que augmenta a les Illes Balears les afiliacions a la Seguretat
Social d’estrangers. I bé, avui surt, aquesta no la diuen vostès,
la dic jo, que som la segona regió de l’Estat amb emigració
d’espanyols, de ciutadans d’aquí que se’n van a altres països a
fer feina. Vull dir, perquè a la pràctica cada cosa que vostès
vulguin trobar positiva, els altres en poden trobar una de
negativa, i així podem seguir hasta el infinito y más allá, i així
tanmateix no arreglarem el tema. I la reflexió vull que sigui, o
m’agradaria que fos compartida.

I fa mesos que el president va anunciar un pla d’ocupació en
el plenari d’aquest parlament i jo encara l’esper aquest pla
ocupació, no aquest pla d’ocupació que es faci, qualque reunió
per fer-lo; es van convocar els sindicats una vegada, bé, farem
qualque cosa i ja està. I des del mes d’abril crec que han passat,
maig, juny, juliol, agost, setembre, cinc mesos, i això és el que

ens hauria de preocupar. Ja els ho vaig dir en el seu moment en
el plenari, ara ve l’estiu, no és una política activa d’ocupació,
més que una política activa d’ocupació no és la política que
necessita la gent i la gent que pateix aquest bucle perillós, nefast
de pobresa, atur, precarietat i que es continua alimentant i
continuarà retroalimentant-se mentre no hi posem remei, mentre
no hi hagi diàleg, mentre no hi hagi una altra visió de fer les
coses i mentre no s’esperi que els mercats ens ho arreglin tot,
perquè els mercats no tenen ni pàtria ni pensen amb les
persones, només amb els bancs i amb els seus interessos.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Ara, per part del Grup Parlamentari
Popular, Sr. Mercadal, té vostè la paraula per deu minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Parlam avui d’una
proposició no de llei que presenta el Grup Socialista, per
reactivar l’economia i combatre l’atur.

Jo, amb tots els respectes, he de dir que, una vegada
analitzada la PNL, sembla que, bé, veig que és de data de juny,
finals de juny, no sé si el Sr. Pons estava massa cansat, però jo
m’he adonat que és una PNL que es fa centralitzada al Partit
Socialista i que la faran per tot l’Estat espanyol, per tots els
parlaments autonòmics i per tant han fet un cortar-pegar del
que el Partit Socialista, almenys en aquest sentit, estan d’acord
amb qualque cosa, estic content, perquè de vegades no sé si són
vostès més nacionalistes que el Grup MÉS per a d’altres coses.

En qualsevol cas, sí que ens sembla una proposició no de llei
un tant utòpica, perquè proposa mesures que durant l’etapa del
Govern socialista no es varen aplicar ni aquí ni al Govern
d’Espanya, a cap dels dos governs.

També estic content que hem abandonat la Champions
League de l’economia europea, los brotes verdes, que varen ser
fumigats i que varen ser aniquilats, tot, tot ho varen dir per
aferrar-se al poder, en lloc de dir la veritat als ciutadans i
prendre les mesures que feien falta per corregir la situació. La
fórmula del Partit Socialista ja la coneixem: a major dificultat,
major despesa, major endeutament, agreujament de la situació,
major crisi, una fórmula que dóna un resultat que no ha
funcionat i que ja l’hem tastat tots. Jo encara record, ja els ho
vaig dir també l’altre dia en el plenari, quan el Sr. Zapatero deia
allò de què la Sra. Merkel havia fracassat, i ja veim, com els
vaig dir, on és el Sr. Zapatero, que no surt per enlloc, està
amagat, i on és la Sra. Merkel.

Per cert, Sr. Abril, unes polítiques expansives a Alemanya,
que es proposen per la Sra. Merkel, perquè Alemanya pot; és
molt diferent la situació alemanya a la situació espanyola, molt,
molt diferent. Per tant, evidentment, hi ha plantejaments
absolutament diferents de partida.
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Estic en part satisfet que el Partit Socialista vengui ara amb
aquesta PNL a lloar l’equilibri pressupostari, com diu en el punt
1 d’aquesta proposició no de llei. Però després, Sr. Pons, he de
dir que m’ha tornat decebre, equilibri, però més despesa, per
tant m’he quedat una mica descolAlocat; és a dir, no sé com
poden aconseguir aquest equilibri, més despesa, una mescla un
tant estrambòtica, la qual no compartim evidentment. Nosaltres
amb aquest punt evidentment no hi podem estar d’acord, no
podem estar d’acord amb polítiques de despesa a moments on
el que es fa és un esforç titànic tots els ciutadans per reduir el
dèficit.

Les seves fórmules, ja li he dit abans, no han funcionat i ja
hem tastat el mètode, però no funciona, no funciona, vostès ho
saben perfectament, han tret els pitjors resultats electorals de la
seva història, no insisteixin per aquest camí, no funciona. Però,
a més, el dimarts passat, a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts
en la qual vostè també hi era, es va aprovar per unanimitat de
tots els grups parlamentaris, per tant amb el suport del Grup
Parlamentari Socialista, un punt de la proposició no de llei que
presentava el meu company Antoni Camps, que deia que el
Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de controlar
el deute comercial de les administracions públiques i pagar els
proveïdors en els terminis establerts per la llei. Per tant, no em
casa aquesta proposició de més despesa, amb després votar a
favor de pagar els proveïdors perquè ja sabem quina era la
fórmula que vostès empraven quan eren al Govern, que així
teníem aquí fora d’aquest mateix parlament, les associacions de
discapacitats i tots els proveïdors que han vengut, com una
processó, a la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts a demanar
què passava amb les seves factures de la seva època. I amb
aquelles afirmacions del conseller d’Economia, Sr. Manera, que
deia que hi havia 150 milions que havia aconseguit d’un crèdit
bancari, que després, quan vàrem arribar vàrem demanar on
eren els documents per part d’aquest grup parlamentari d’aquest
crèdit que deia el Sr. Manera i no sabem si se’ls va endur quan
se’n va anar, però a la conselleria no hi havia res.

Quant al punt segon, de la millora del finançament de les
empreses i de les famílies, aquí sí que ens posicionam d’acord
amb que és un punt importantíssim i aquí m’agradaria, si el Sr.
Pons hi està d’acord, separar el primer punt del punt segon i el
punt segon d’aquest punt segon; és a dir, el primer punt que diu
“Exigir al Banc Central Europeu que utilitzi totes les eines al
seu abast per assegurar que els diners que presta als bancs
arribin a finançar les empreses i que treballi per aconseguir un
tracte real del mercat monetari europeu i potenciar també la
capacitat d’actuació del Banc Europeu d’Inversions”, nosaltres
amb aquest punt primer sí que hi estam d’acord, ens sembla que
és així, ens sembla que és molt important que els doblers
arribin, que les empreses es puguin finançar amb unes
condicions favorables i en aquest punt en concret sí que hi
votaríem a favor, si estan d’acord a separar-lo de la resta del
punt.

Perquè amb el punt segon nosaltres no hi estam d’acord, és
a dir, un fons públic per facilitar recursos, nosaltres, escolti, està
clar que nosaltres no volem insistir en la política fracassada de
les subvencions i crear diferències en la manera de competir de
les empreses, nosaltres no hi creim en aquesta política i així ho
hem manifestat en diverses oportunitats. Per tant, nosaltres en
aquest punt segon hi votaríem en contra i per tant demanam
aquesta separació.

Nosaltres pensam que, com ja hem manifestat també en
moltes ocasions, que és el sector privat el que genera els llocs
de feina i per tant el que hem de fer des de les administracions
és facilitar tots els vehicles que siguin necessaris perquè sigui
aquest sector privat el que tiri de la creació de llocs de feina i
del carro de l’economia.

En relació amb el tercer punt de la seva proposició no de
llei, amb referència a l’atur, vostè fa referència en aquest punt
a diversos sectors concrets que sí que és cert que han tengut
durant aquests darrers anys uns problemes molt importants, que
són els joves i les persones majors de 50 anys. Jo fins i tot
m’atreviria a rebaixar aquesta edat i dir que persones per sobre
quasi dels 45 anys, però sí que em crida molt l’atenció que vostè
oblida, perquè pens que no ha estat voluntari, pens que ha estat
un oblit, de les dones, un altre sector de la societat que ha patit
un greu mal amb la situació de l’atur.

Nosaltres, en aquest punt, des de l’Estat s’ha fet, des del
Govern central s’ha fet una reforma laboral que crea un marc,
crea un model de major flexibilització laboral amb el qual
nosaltres estam d’acord. Però és més, des de fa deu mesos
seguits que l’atur cau a la nostra comunitat autònoma en relació
amb l’any 2012, Balears és l’única comunitat autònoma que
puja l’afiliació de la Seguretat Social respecte de l’any 2012,
quan a la resta d’Espanya ha baixat un 3,36%. Per tant, pensam
que tots els esforços s’han d’encaminar a la generació de llocs
de feina i així ho vàrem manifestar a la compareixença del
conseller d’Economia, quan va venir també a aquesta comissió.

Des de l’any 2007 no es produïa una pujada d’afiliats el mes
d’agost respecte de l’any anterior, per tant pensam que sí es fan
passes, que encara falta camí, però es fan passes importants
perquè la situació millori. L’atur ha baixat a totes les illes,
sobretot a una de les illes més perjudicades que és Menorca, on
ha davallat un 11,07; ha davallat a Eivissa, un 9,19% i també ha
davallat a Mallorca, un 6,76% i a Formentera, més tímidament,
un 1,53%. Amb això no vull dir que tot estigui fet, amb això no
vull dir que ja hem tocat amb un dit el cel, per això nosaltres
suportàrem i suportam l’anunciat pla d’ocupació que va
anunciar el president del Govern de les Illes Balears i que també
ja se n’ha parlat en qualque ocasió dins aquesta comissió, i que,
en breu, en breus dates, doncs tendrem oportunitat de debatre
quan sigui presentat.

Sobre el punt quart de la seva proposició no de llei sobre
l’increment de la competitivitat, sí que m’agradaria donar una
sèrie de dades: per primer cop enguany es va registrar el juliol
un augment de la demanda energètica i de les vendes de gasoli
B que varen augmentar ni més ni manco que un 33,5% respecte
a les xifres que es donaven fa un any. L’índex de producció
industrial el juliol torna ser positiu i se situa en un 7,2%, quan
la mitjana de l’Estat espanyol és d’un 0,4%. Al llarg del primer
semestre de l’any 2013, d’enguany, s’han registrat a les illes
4.200 compravendes, és a dir, un 9,4 més que en el mateix
període de l’any anterior. El sector serveis, el juny, l’augment
de facturació d’aquest sector ha estat del 6,5 a les Illes Balears,
essent l’única comunitat autònoma amb valors positius a tot
l’Estat espanyol. També destaca un fort creixement de
l’hostaleria, a un 15,3% fins al mes de juny.
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Per tant, Balears torna liderar l’augment de la confiança
empresarial, com així ho vèiem amb una dada també del 10,1%.

Les expectatives favorables creixen a totes les illes, també
segons ens diu l’IBESTAT.

Però és que, a més, el Govern de les Illes Balears i l’Estat
espanyol duen a terme una política reformista amb molta
intensitat i jo els citaré una sèrie de punts claus, els quals pens
que, amb aquesta agenda reformista, contribueixen a modificar
aquesta situació que dúiem de costa avall sense poder frenar, i
que pensam que aquesta desacceleració del creixement de l’atur
doncs ha produït aquests efectes per mor d’aquestes actuacions
contundents, que són, per exemple, les fórmules que
s’implanten de colAlaboració públicoprivada; donar
protagonisme als emprenedors, les empreses, les PIME i
autònoms, els quals són els grans generadors de feina amb les
lleis que s’han aprovat tant a nivell estatal com a nivell
autònòmic, de suport als emprenedors, a les PIME i als
autònoms. Una aposta decidida de l’ISBA que s’ha fet des del
Govern balear a la Societat de Garantia Recíproca i que dóna un
rendiment molt satisfactori, com ja hem parlat en moltes
ocasions i hem tengut a diversos debats, doncs l’oportunitat de
veure que funciona d’una manera molt important i que dóna uns
resultats molt eficients.

Una Llei general turística que aposta d’una manera ferma
per la desestacionalització i aposta per la qualitat i dóna lloc a
reformes d’hotels, a moltes millores d’hotels, a pujades de
categoria d’hotels, una aposta per la qualitat i a més unes
inversions que es faciliten a través de la Llei general turística.

Una llei del sòl que desfà les mancances del nostre
ordenament jurídic. Una llei de suport al sector audiovisual que
va tenir lloc a ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Mercadal, s’ha passat vostè del temps i li pregaria que
conclogués ja, per favor.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Molt bé. Tota una sèrie de mesures, una llei de comerç, una
llei d’artesania, una llei de pesca, una llei del joc, tota una sèrie
de mesures que són innumerables, moltíssimes lleis i reformes
que donen lloc a una millora de tota l’economia balear i que
veurem d’aquí a poc.

Ja per acabar, dos punts: només en el punt 5 i en el punt 6
també hi votarem en contra. Sacrificar l’estat social és el que
han fet vostès, m’agradaria que estiguessin d’acord a reclamar
responsabilitats reals a les polítiques que ens han dut a aquesta
situació. I li demanaria també que no anàs al tema del Sr. Matas,
perquè ja s’està jutjant a una altra banda que no és aquí.

Li facilit ja la feina, perquè crec que sí que estaríem d’acord
a demanar responsabilitats reals, perquè ...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, per favor, Sr. Mercadal.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, ja acab, Sr. President. ... responsabilitats reals cap als
ciutadans del que s’ha fet amb l’economia de les Illes Balears
durant els darrers anys. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mercadal. Supòs que vol fer ús el grup
proposant, per contradiccions, de la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. És evident...

EL SR. PRESIDENT:

Bé, té vostè, Sr. Marc Pons, és que no m’ha contestat, té
vostè cinc minuts, idò.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President, moltes gràcies, Sr. President.
És evident que les ganes del Sr. Mercadal li fan veure una
realitat que els ciutadans d’aquestes illes per a res tenen. Podem
entrar en la part de xifres i les conseqüències que això té, em
sap greu, Sr. Mercadal, però mai com ara no havíem tengut tants
d’aturats com tenim; mai com ara no havíem tengut tants
d’aturats de llarga durada com tenim; mai com ara no havíem
tengut tant d’atur juvenil com tenim, ni mai com ara no havíem
tengut tantes persones que no reben cap tipus de prestació com
ara. Per tant, ens pot dibuixar una realitat on tot va bé i on som
els que ho feim millor de tots, però la realitat dels números, que
és la realitat que trepitja la gent cada dia enmig del carrer per a
res s’atraca al plantejament que vostè fa.

Tenim 169.000 aturats, tenim 25.000 aturats més ara que fa
dos anys, tenim 63.900 els quals són de llarga durada, el 60%
dels joves són a l’atur i tenim 68.000 persones que no reben cap
tipus de prestació. No trobaran en aquests trenta anys de
democràcia unes xifres com aquestes. I evidentment, crec que
a açò, Sr. Mercadal, crec que aquestes dades són irrefutables.
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És cert, açò és una proposta que s’ha treballat de manera
conjunta entre portaveus de les diferents comunitats autònomes,
no hi ha cap problema, ho he dit des del començament, ho hem
presentat de manera conjunta, no hauria de ser açò un problema.
En feim més, la veritat dels ciutadans, el Sr. Mercadal
qüestionava la veritat dels ciutadans, el Partit Popular li ha
donat, li ha donat no, li ha dit la veritat als ciutadans quan va
assegurar que no pujaria l’IVA? El Partit Popular va dir la
veritat als ciutadans quan va dir que no pujaria imposts? El
Partit Popular va dir la veritat als ciutadans de les Illes Balears
quan va afirmar que crearia unes autopistes de l’educació? El
Partit Popular va dir la veritat als ciutadans quan va dir que
qualsevol plantejament en matèria educativa es faria de manera
consensuada? El Partit Popular va dir la veritat als ciutadans
quan va dir que no tancaria cap hospital? El Partit Popular ha dit
la veritat quan ha assumit el mateix president Bauzá que tota la
responsabilitat davant cada nou aturat seria responsabilitat seva,
i en du 25.000 més. Aquests són els nombres i això és el que
succeeix en aquests moments.

Per tant ens posam aquí a valorar herència i quan acabi
aquesta legislatura el mateix president Rajoy en el Consell de
Ministres ho ha dit: destruirem 1.300.000 llocs de feina aquesta
legislatura i acabarem amb un atur del 26% a nivell d’Estat
espanyol. Açò són els objectius que s’ha marcat, açò és la
realitat amb la qual preveu fer feina el president Rajoy.

I em deia el Sr. Mercadal que és incongruent aquesta idea de
demanar estabilitat pressupostària i a la vegada fer
plantejaments de despesa. Li ho explicaré una vegada més,
perquè crec que no ens podem cansar de tenir aquest debat.
Miri, a nivell d’Estat espanyol, i açò són xifres que estan
contrastades absolutament en prou ocasions, les administracions
públiques espanyoles en el seu conjunt recapten 8 punts manco
del PIB respecte de la mitjana europea. No m’estic comparant
als països nòrdics, a la mitjana europea Espanya recapta 8 punts
menys. Home, seria lògic, no?, que volguéssim i que cerquéssim
la manera de pujar aquests 8 punts i posar-nos a la mitjana
europea. Sap què hauríem de fer per fer açò? Resoldre i afrontar
que aquelles persones que més tenen deixin de fer enginyeria
financera i aportin com aporta la resta d’espanyols; que quan el
president Bauzá o el president Rajoy es refereix als esforços
dels ciutadans, es refereix només als esforços de la classes
mitjana, d’aquells que  penquen cada dia i que a sobre les rendes
de treball els treuen el màxim de suc. Idò no, també hi ha les del
capital, i aquí devora hauríem de demanar que se cerquin i es
facin els plantejaments necessaris, Sr. President, per suposat que
sí, i tant, faltaria més!

Açò és la proposta que nosaltres posam damunt la taula, que
vostès han volgut bloquejar cada vegada, aquesta és la via; als
que en tenen molts, a aquests no els hem de demanar cap esforç;
als que en tenen molts, a aquests no els hem de demanar cap
esforç. I nosaltres feim la reflexió: les desigualtats socials són
cada vegada més grosses; les seves polítiques ens estan conduint
precisament a açò, i basta passejar-se pel carrer per veure-ho,
eh?, Sr. Mercadal. No la compareix ningú, aquesta reflexió seva
de la bondat de les seves mesures. 

En aquest sentit, per tant, nosaltres ens reiteram en els
plantejaments que hem fet, i lamentam que l’únic vot favorable
del Partit Popular sigui el d’un subapartat que suposa demanar
al Banc Central Europeu que faci... Home, tenguin un poc de

valentia, demanin-li alguna cosa al govern del Sr. Rajoy, també,
no? Si no ens acabarà passant com els ha passat ara a vostès,
que ahir aprovaven una llei del decret llei del TIL i resulta que
a la mateixa hora els batles demanaven al president Bauzá que
rectificàs, i acaben escoltant als batles i vostès ni tan sols els fan
ni cas.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, vagi acabant.

EL SR. PONS I PONS:

Ja acab, Sr. President. Per tant, sí, crec que li hauríem de
poder remetre, hauríem de poder demanar al Govern central
que, vistes les previsions que ells mateixos fan, facin un
plantejament diferent i apliquin propostes que vagin en benefici
de tots els ciutadans.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Qualque grup vol una votació separada?
Ens podrien aclarir...? Vostè accepta les esmenes que li ha
proposat...?

EL SR. PONS I PONS:

Entenc que l’única esmena que ha presentat és la del Banc
Central Europeu, que és un subapartat, i jo no sabia que es
poguessin fer subapartats, votacions de subapartats. 

El punt 4 és el punt 4, votam el punt 4 de manera conjunta.
El punt 5 és el punt 5, i per tant hi ha sis punts, que em sembla
bé separar-los, cada un d’ells, aquests sis, però un punt separar-
lo encara més en subapartats, crec que ja no té... Açò ja no ho
acceptam perquè no ho hem vist mai en aquesta casa, encara. És
possible que hi hagi precedents però els desconeixem.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Sr. Mercadal, vol vostè votació...,
demanar votació separada per a cada un...?

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Jo l’he demanada però l’ha d’acceptar el proposant, entenc.

EL SR. PONS I PONS:

Accept la votació separada punt per punt, no hi ha cap
problema.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Doncs no, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò, la votarem de manera conjunta.
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Passam a la següent votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 6646/13.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra i cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la proposició RGE núm.
6646/13, per 9 vots en contra i 5 vots a favor.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, no havent-hi més
assumptes a tractar, els donam les gràcies i s’aixeca la sessió.
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