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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la sessió
d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Lourdes Bosch substitueix Marga Serra.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, Marga Prohens, Llorenç Galmés.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Lourdes Aguiló substitueix Marc Pons.

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, perfecte. L’ordre del dia de la sessió d’avui
consisteix en el debat i votació de les següents proposicions no
de llei: la RGE núm. 1412/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la modificació del nou impost sobre la compravenda
de vehicles de segona mà; la RGE núm. 1473/14, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a la implantació de la garantia
juvenil d’ocupació, i la RGE núm. 1565/14, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a la reducció fiscal per inversió en
startups tecnològiques.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1412/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a la modificació del nou
impost sobre la compravenda de vehicles de segona mà.

Per a la defensa de la primera proposició no de llei RGE
núm. 1412/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la
modificació del nou impost sobre la compravenda de vehicles
de segona mà, intervé l’Hble. Sr. Boned, per un temps, com
vostè sap, de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, voldria fer una
petita rectificació a una de les paraules que figura a l’exposició
de motius, perquè en el tercer paràgraf, allà on diu “bàsicament
determinar la taxa en funció del cubicatge”, hem de dir que, tal
com diu el primer paràgraf de l’exposició i tal com diu la
proposta d’acord, parlam d’un impost, per tant, no correspon
aquí dir i fixar això de taxa, sinó que hauríem de substituir això
i entendre que està substituït per “tipus de gravamen aplicable”
que és la proposta correcta.

Dit això, vull assenyalar que parlam d’una situació i d’una
qüestió que ja n’hem parlat en aquest parlament, no en aquesta
comissió, sí a la Comissió d’Hisenda, no fa gaire, crec que fa
una setmana que es va parlar d’aquesta qüestió, i queda clar que
s’ha modificat el règim aplicable a la transmissió i a la
compravenda de vehicles de segona mà, en aquest cas, amb
l’aplicació de l’impost sobre transmissions patrimonials.

Queda clar, així també els criteris aplicables per calcular
aquest tipus de gravamen són diferents, hem de dir que
bàsicament també es fa en aplicació de directiva europea i
aquests criteris passen a ser l’edat del vehicle, el cubicatge i les
emissions de CO2, en substitució del criteri que s’aplicava fins
ara que era del valor del vehicle. Fins aquí, hi estam d’acord,
especialment quan entenem que és correcta l’aplicació de la
directiva europea i també entenem que és correcta l’aplicació
del criteri de contaminació a l’hora d’establir un tipus de
gravamen a pagar en aquestes transmissions.

Dit això, però, voldria recordar que tal com queda aquest
impost a partir d’aquesta modificació, és un sistema que es
carrega principalment a la compravenda de vehicles de segona
mà i especialment als de més alta cilindrada i a aquells de més
antiguitat, sobretot a aquells de més de deu anys, que és on més
s’haurà de pagar, en aquests casos es pot arribar a pagar un
import, fins i tot, de fins a 1.408 euros que es poden pagar.

Hem sentit diferents arguments, com dic, se’n va parlar en
una comissió d’Hisenda on el portaveu dels Grup Popular va
tenir oportunitat d’exposar els seus criteris i arguments a favor
d’aquesta modificació i entre ells hi havia la qüestió purament
mediambiental i de contaminació, ja he dit abans que hi estam
d’acord, no podem deixar d’estar-hi d’acord amb la proposta
que qui contamina paga i per tant, qui més contamina també
està bé que sigui el que més pagui. El que passa és que no és
menys cert també que aquesta criteri aplicat d’aquesta manera
acabar perjudicant un sector que és el que menys possibilitats té
de comprar vehicles nous, a causa del seu valor i a causa de la
situació de crisi que pateixen moltes famílies i sectors amb
especial gravetat. Això fa que trobem un cert desequilibri entre
el criteri aquest de qui més contamina, més paga, però entenem
que es deixa de banda un altre criteri que és fonamental a l’hora
de parlar de fiscalitat i de tributs, que és també el de progressió
i és que qui més té també més ha de pagar.

Entenem que amb aquest sistema aprovat i aplicat en aquests
moments no es dóna l’equilibri necessari entre aquests dos
conceptes, que en qualsevol cas sí que entenem que hi poden ser
i que, fruit d’estudis i de cercar la fórmula, es podria arribar a un
punt de consens, perquè si no ens trobam amb la paradoxa que
al final resultarà que tributarà més o resultarà fiscalment més
complicat o més car la compra d’un vehicle de luxe de dos anys,
posem per cas, que un vehicle usat de més de deu anys i d’un
valor molt inferior a aquest, impositivament ens trobaríem que
es podria donar el cas que pagàs bastant més un vehicle amb
aquestes condicions que l’altre.

Per posar un exemple, posem que un vehicle de més de deu
anys d’un valor aproximat d’uns 3.000 euros, podria acabar
pagant 1.408 euros d’impost de transmissions patrimonials
aplicant aquest tipus de compravenda, per la qual cosa es
pagaria tan sols amb l’impost una tercera part de l’import de la
compra, el que, des del punt de vista global i tributari, entenem
que és una mica excessiu.
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Repetesc, la proposta nostra en aquest cas entén i assumeix
que hem de complir la directiva europea, per tant, la petició de
modificar l’actual règim específic aplicable a la transmissió
onerosa de vehicles en aquest impost de transmissions
patrimonials, el primer apartat a) diu: “En compliment de les
directives europees actualment vigents”, per tant, això queda
clar, però en el segon punt parlam de la reducció de la càrrega
impositiva als nivells anteriors a l’entrada en vigor de l’actual
norma.

És una proposta que a més podria, repetesc, a l’hora de
valorar com solucionar el problema que he exposat abans,
cercar el millor sistema de fer-ho efectiu en aquest cas, perquè
repetesc, si no, ens trobam que seguim carregant a les esquenes
dels que menys possibilitats tenen de fer compres de vehicles
nous, que es veuen en la necessitat d’anar a un vehicle de
segona mà i entenem que es pot aplicar la mateixa progressió
amb unes quanties o amb uns tipus de gravàmens en euros
aplicables diferents als que s’estipulen en aquest cas.

Bàsicament, la idea va una mica per aquí, repetesc, entenem
i acceptam que des del punt de vista mediambiental és correcta
l’exigència que parteix de la directiva europea. Entenem que si
un es mira l’escala efectivament hi ha una progressió en funció
de cubicatges, per un costat, i d’antiguitat i contaminació per
l’altre, però que notam a faltar la progressió quant als valors i a
la capacitat d’aportació tributària que puguin tenir en funció
dels ingressos també.

Creim que hi ha marge per cercar una fórmula intermèdia i
bàsicament això és el que es proposa en aquesta proposta d’avui
i, amb l’esperança que s’entengui quin és el concepte, i que no
és d’oposició total a la fórmula, al sistema, sinó de correcció
precisament del resultat final, esperam tenir la possibilitat que
es pugui aprovar la proposta que fa el Partit Socialista en aquest
cas.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Ara per part del Grup Parlamentari MÉS
té la paraula el Sr. Mas per un temps, com vostè sap, de deu
minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia a tothom. Vull manifestar la nostra conformitat amb
aquesta proposta que va en la línia de la que vàrem presentar
nosaltres a la Comissió d’Hisenda.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Ara per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot m’agradaria fer
dues consideracions prèvies i m’agradaria aclarir-los tant al Sr.
Boned com al Sr. Mas que s’haurien, crec, d’aclarir ells
exactament què és el que volen. 

El que varen votar ells, vostès, dia 4 de març a la Comissió
d’Hisenda era tornar al sistema anterior, és a dir, tornar al
sistema anterior, és a dir que es pagués l’impost, es merités
l’impost en funció del valor del vehicle i no en funció de les
emissions de CO2 o del cubicatge. Açò és el que vostès varen
votar dia 4 de març.

Avui, dia 27 de març, rectifiquen, jo crec que ja és bo
rectificar, i avui ja estan d’acord que s’ha d’aplicar la directiva
europea, una passa important, per tant es contradiuen vostès
mateixos, i avui fan una proposta dient que sí, que estan d’acord
que s’ha de complir la directiva europea, sí que estan d’acord
que volen que es pagui més en funció del cubicatge i de les
emissions de CO2, però que hi hagi algun factor corrector
respecte de la disponibilitat econòmica o en funció dels
ingressos que pugui tenir el que compra o el que ven.

I aquí ve la segona consideració, és a dir, Sr. Boned, vostè
vol fer la quadratura del cercle, si vostè té una proposta concreta
presenti-la; nosaltres vàrem presentar una proposta concreta
amb unes taules, si vostès tenen una alternativa a aquestes
taules, presenti’ns unes altres taules, les podem discutir. Però ja
dic, tal i com està plantejat aquest impost, en absolut perjudica
els que menys ingressos tenen, en absolut, perjudica aquells que
volen comprar d’alta cilindrada o volen comprar vehicles amb
molta emissió de CO2. 

Una persona amb pocs ingressos pot comprar vehicles de
fins a 1.200 de cubicatge o fins a 2.000 i pagar unes quantitats
que són menors de les que pagaria en funció del preu del vehicle
o en funció del sistema anterior. Ara, evidentment, si vol un
vehicle d’alta cilindrada, idò que la pagui, que pagui l’impost
que toca, és a dir, ningú obliga ningú a comprar un vehicle
d’alta cilindrada, ningú obliga ningú a comprar un vehicle de
luxe, ningú.

Les furgonetes, que també surt a l’exposició de motius, si el
que la ven és una empresa, un autònom, no tributa per aquest
impost, tributa per l’IVA, per tant, no l’afecta. Amb aquest
sistema queden exempts els vehicles elèctrics. Amb aquest
sistema l’impost és menor que en l’anterior sistema sempre i
quan els vehicles tenguin menys de deu anys. Amb l’anterior
sistema els vehicles de més de deu anys eren exempts, ara
evidentment paguen, perquè ara ja no va en funció dels anys que
tenguin els vehicles, sinó que va en funció de les emissions de
CO2 i del cubicatge. És que el sistema canvia totalment. 

Per tant, Sr. Boned, si té una alternativa a aquesta, concreti-
la i en parlam, però el que no pot fer és fer volar coloms, és a
dir, podríem fer algunes coses, podríem fer un rodó quadrat de
difícil concreció i que crec que ni vostè mateix no sap com
quedaria aquest rodó quadrat.
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Per tant, nosaltres votarem en contra d’aquesta proposta,
votarem en contra perquè creim que el sistema que s’ha posat
damunt la taula i que s’ha aprovat, primer de tot, resulta més
beneficiós per a la immensa majoria de contractes de
compravenda que es fan en l’actualitat; en segon lloc, motiva a,
poc a poc, anar retirant els vehicles més vells i de major
cilindrada i que més emissions de CO2 emeten, per tant, també
açò és positiu, i és un sistema que crec que a la llarga anirà
modificant hàbits de consum, anirà modificant hàbits de
funcionament que crec que és positiu de cara al medi ambient
i a l’ecologia, que és el mateix que vaig dir l’altra vegada.

Ja dic, una passa endavant és reconèixer que hem de complir
la directiva europea, ja va bé, però m’agradaria que hi hagués
una proposta concreta, una taula concreta i una fórmula concreta
per poder aplicar-la i a partir d’aquí, amb aquesta concreció, ja
podem rallar i ja podem mirar si millora l’actual, però fer
propostes generals, fer volar coloms, com deia, em sembla que
no és el moment i per tant, des del nostre punt de vista hi
votarem en contra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps, supòs que vol fer ús de la paraula el
grup proposant, idò, Sr. Boned, té vostè cinc minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Camps, ja sé que vostè creu que
és el que més entén i el més llest del Parlament en tots aquest
temes, però tampoc no caigui en l’equivocació que tots els altres
són una colla d’indocumentats que no saben què diuen, perquè
tampoc no es tracta d’això. 

A veure, anem per parts, la seva reacció el primer que
demostra i el primer que posa damunt la taula és la incapacitat
d’aquest govern per arribar a una situació mínima de diàleg i
d’hipotètic consens. Vostè em diu “concreti”, jo no sé si s’ha
llegit bé el punt de proposta, el punt de proposta a l’apartat b)
diu “reducció de la càrrega impositiva als nivells anteriors”,
escolti, Sr. Camps: càrrega impositiva als nivells anteriors. Amb
quin objectiu? Que no s’incrementi la pressió fiscal. I per què
diem això? Perquè sí s’incrementa la pressió fiscal sobre aquest
tema, li agradi o no li agradi. Ja sé que li han dit que no és així,
és el tema que també defensa el conseller d’Hisenda, però no és
cert, sí hi ha increment de la pressió impositiva perquè sí hi ha
millora d’ingressos per via d’aquest impost, i ho podrà
comprovar quan faci el balanç de resultat, vostè mateix
s’adonarà que realment és així.

Miri, però és que em diu que hi ha coses que ja estan clares,
que no val la pena plantejar-ho, que les furgonetes, que si els
autònoms, les empreses, està clar que les grans empreses de
compravenda, segurament sí que es poden veure afavorides,
efectivament aquestes ja tributen a través de l’IVA, la part
corresponent, i per tant aquí no en parlam res, però sí parlam
d’aquells particulars molts dels quals sí que tenen un vehicle
d’aquest tipus i que es veuran obligats a pagar aquesta nova
tributació a partir d’aquests moments, i sí se’ls perjudica,
parlam dels particulars.

Vostè aplica la teoria, supòs a més... que és amb qui n’ha
parlat, del Sr. Roibal, de l’Agència Tributària de les Illes
Balears, que també defensa que no es tracta d’un tema que
cerqui millorar els ingressos i argumenta, per aquest fet, que la
mitjana d’antiguitat dels cotxes de compravenda de segona mà,
dels vehicles és de 8 anys, entre 7 i mig i 8 anys. A veure, si
anam a una mitjana de 7 i mig i 8 anys, vol dir que n’hi ha més
prop de 10 que d’1 o de 2 o de 3, perquè per això surt aquesta
mitjana. Recordi, Sr. Camps, que a partir dels 5 anys
d’antiguitat s’aplica un 5% d’increment i a partir dels 10, un
10% d’increment sobre aquest tipus de gravamen aplicable, això
d’entrada. I per tant, és fàcilment deduïble que si la mitjana és
d’un 7 i mig i un 8 molta gent es veurà obligada no només a
pagar aquest increment en determinada tributació, sinó que
també es veurà subjecta a aquest recàrrec del 5% o del 10%. 

Això ja cau pel seu pes, però és que el que ja es inconcebible
és la defensa a ultrança de l’argument de contaminació, qui més
contamina, més paga. Sí amb això hi estam d’acord, però no
tenen credibilitat per defensar aquest argument, Sr. Camps, no
la tenen vostè supòs que recorda no fa gaire, perquè vostè era
defensor a ultrança d’aquest tema, defensava aquells imposts
mediambientals que varen quedar pel camí i que es varen ficar
dins un calaix. Vostè recorda quin era l’argument?
Mediambientals, clar!, perquè buscaven un benefici del nostre
territori, en perill per determinades situacions com eren els
cotxes de lloguer, amb una aberració que resultava que els
cotxes de lloguer contaminen i els cotxes que no són de lloguer
no contaminen, i el lloguer sense conductor contamina i els
taxis, per exemple, que són cotxes amb conductor, no
contaminen. Perquè aqueixa era la deducció, perquè a uns se’ls
aplicava l’impost i als altres no se’ls aplicava.

I això que vostès defensaven amb tanta fe al final està dins
un calaixet guardat i vostès no n’han tornat a parlar. Per què?,
perquè ara cauen en la contradicció que se n’adonen que
l’argument mediambiental només era per intentar justificar una
millora dels ingressos, exactament igual que passa ara. No
venguin amb..., i si ho fan és perquè la directiva europea els
obliga, no perquè tenguin vostès voluntat de fer-ho, ni perquè
creguin realment en aquest concepte de carregar l’impost
mediambiental.

Però, ja li dic, vostè diu que no feim propostes concretes el
nostre grup, i jo li dic, miri, hi ha això, els deim clarament, amb
el condicionant del compliment estricte de les directives
europees vigents, que busquem la fórmula, asseguem-nos,
parlem-ne; podem parlar de moltes coses, (...)...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned, se li ha esgotat el temps, ha d’acabar.
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EL SR. BONED I ROIG:

Acab, Sr. President. ...en volem quatre. No, asseguem-nos,
li deim clarament quin és l’objectiu, arribar a la mateixa càrrega
impositiva del nivell anterior, aplicant el criteri de
discrecionalitat en funció de contaminació, però modificant els
tipus de gravamen. És una cosa tan senzilla com això, i crec que
vostè és prou intelAligent per entendre això; el que passa és que
es veu obligat a dir que no i que no ho accepta, però res més.

Gràcies, Sr. Camps.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Idò passam a la votació de la Proposició no de llei
1412/14.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

I cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1473/14, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a implantació de la Garantia
Juvenil d'Ocupació.

Per a la defensa de la segona proposició no de llei, RGE
núm. 1473/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a la
implantació de la garantia juvenil d’ocupació, intervé l’Hble
Diputat Sr. Miquel Àngel Mas, per un temps de deu minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia. Estic content, estic content perquè crec que
m’aprovaran aquestes dues proposicions, perquè són
esplèndides, són favorables a la nostra economia, i crec que en
això anirem tots junts. Per tant estic molt content de poder
defensar aquestes dues propostes avui. Començaré... Sí, jo crec
que sí, que han de votar que sí. Intentaré convèncer-los. 

Bé, la primera és que el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a marcar-se com a objectiu
prioritari la lluita contra la desocupació juvenil, especialment
l’insta a destinar tots els esforços necessaris per tal que els joves
de fins a 25 anys no quedin més de quatre mesos sense fer feina,
formació, període de pràctiques. És obvi que ningú no pot estar
en contra d’això i estic segur que el seny i l’esma que tenim tots
s’imposarà i votarem a favor d’aquesta proposta, perquè amb un
47% d’atur juvenil que tenim a Balears simplement això és un
desideràtum, i per tant sembla obvi que ha de ser l’objectiu
prioritari per a qualsevol diputat, per a qualsevol força política,
i evidentment per al Govern de les Illes Balears.

La segona també és de molt fàcil assumpció per a tothom.
Demanam que el Parlament insti el Govern de les Illes Balears
a negociar amb el Govern de l’Estat que es destini almenys el
5% dels 1.800 milions d’euros del fons europeu que correspon
al compliment del Pla europeu d’ocupació jove a l’Estat
espanyol a la implantació a les Illes Balears de la figura de
garantia juvenil d’ocupació, com a mesura addicional, i per tant

amb recursos addicionals, a les mesures previstes al Pla
d’ocupació del Govern. Bé, és evident també que és una
proposta en positiu, és una proposta que segurament és
plenament assumible per tots els grups parlamentaris.

De fet només es demana que el Govern intenti negociar i que
recapti els màxims recursos possibles de l’Estat, perdó, dels
fons europeus. Òbviament s’està negociant i s’intenta que la
posició inicial sigui com més forta millor, i que si es fa amb un
mandat parlamentari evidentment això pot ajudar.

Es tracta que el Consell d’Ocupació i Política Social de la
Unió Europea de 28 de febrer del 2013 va recomanar al Consell
una política relativa a l’establiment de garantia juvenil.
L’objectiu és que tots els joves de fins a 25 anys rebin una bona
oferta d’ocupació, educació contínua, formació d’aprenentatge
o període de pràctiques en un termini màxim de quatre mesos
després de quedar aturats, o acabar la formació formal.

Aquesta política, que ha estat desenvolupada per altres estats
membres de la Unió Europea com Finlàndia, Dinamarca o
Àustria, s’ha demostrat eficaç; Finlàndia té un 18,2%,
Dinamarca un 14,7 i Àustria un 8,7%. I nosaltres instam que el
Govern negociï amb tota la força i reclami aquest 5%. Creim
que seria just, seria just donat el dèficit d’inversions estatals que
tenim a les Illes Balears i donat el desequilibri de les balances
fiscals que tenim.

Per tant entenem que seria molt correcte que s’aprovàs
aquesta proposició no de llei, tot i que no deixa de ser una
mesura palAliativa, igual que el Pla d’ocupació que està
desenvolupant el Govern perquè, en el fons, el que hem
d’intentar pactar -i esper que dimarts que ve s’aprovi- és un nou
model econòmic, un pacte social per un nou model econòmic
que ens redirigeixi la nostra economia, perquè al cap i a la fi
això són mesures palAliatives, però el que és important és que
tenguem un nou model econòmic, que siguem capaços de crear
un pol industrial, que siguem capaços de crear una indústria
turística amb un alt valor afegit, i això és el que ens generarà
aquesta ocupació juvenil i el que ens generarà després una
ocupació no també juvenil, també amb un alt valor afegit.

Per tant pensam que és molt bona aquesta proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sr. Mas. I ara, per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Sansó per un temps, com vostè sap, de deu minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sr. Mas, no es
preocupi, nosaltres li votarem la proposta no de llei a favor, en
primer lloc per ser coherents amb totes les iniciatives que hem
presentat en aquesta cambra, i que duim també la setmana que
ve una iniciativa al ple sobre el Pla de garantia juvenil; i també
perquè hem votat a favor altres propostes presentades pels altres
grups parlamentaris en aquesta cambra. Per tant per això, només
per això i pel que ara comentaré, votarem a favor de la seva
proposició no de llei.
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És sabut per tots que un dels colAlectius més afectats per
aquesta crisi són les persones joves, sobretot aquelles menors de
25 anys, que tenen una mínima oportunitat de treball en
aquestes illes, una mínima o nulAla oportunitat per fer feina a les
nostres illes i també al nostre estat. Encara que els joves ho
passen molt malament per trobar feina, també cal recordar les
persones majors de 45 anys que estan aturades, o aquelles que
estan aturades des de fa més d’un any, que tenen encara manco
oportunitats. En qualsevol cas aquest és un altre debat en el qual
no entrarem ara, però sí que cal recordar-ho en qualsevol
d’aquests debats.

Davant aquesta situació cal recordar que el febrer del 2012
al Parlament de les Illes Balears vàrem aprovar per unanimitat
presentar de forma urgent un pla d’ocupació juvenil, que encara
no tenim. És vera que es fa feina en unes altres línies en el Pla
d’ocupació que inclou aquest pla de joves. Cal recordar també
que la situació laboral dels joves a les nostres illes ha anat
empitjorant, i ara ens trobam amb una taxa juvenil del 60,97%.
Això vol dir que 28.400 joves estan a l’atur a les Illes Balears el
primer trimestre del 2013. Per tant és vera que s’ha de fer feina,
tots junts si pot ser, per intentar evitar aquesta situació o
millorar-la, en tot cas.

Per tant, com ja hem comentat al conseller d’Economia i
Competitivitat a les diverses reunions que hem mantingut amb
ell i el seu equip els diferents grups polítics, estam a disposició
del Govern per colAlaborar en qualsevol iniciativa d’aquest
tipus, com també continuarem presentant iniciatives amb la
intenció de poder ajudar a la reducció de la taxa d’atur i,
sobretot, en la reactivació..., proposar mesures per tal de
reactivar l’economia perquè tots aquests joves que se n’han anar
a fora, que no tenen cap oportunitat aquí, que puguin aconseguir
una feina digna. Per tant és molt interessant cercar solucions
perquè aquests joves no se n’hagin d’anar.

Així mateix esperam que el Pla d’ocupació 2013-2018, que
ja hauria d’haver estat en marxa, es pugui aprovar aviat i que
sigui una realitat.

Per tot això, perquè és prioritari i és molt important que els
joves es puguin sentir realitzats fent feina i per tot el que he dit
anteriorment, votarem a favor d’aquesta proposició.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Sr. Mas, des del Grup Popular també
estam contents que el Grup MÉS presenti aquesta proposició no
de llei per parlar d’atur juvenil i de garantia juvenil, i estam
contents perquè ens dóna una oportunitat més de posar en valor
la tasca que fan els governs del Partit Popular, tant a les Illes
Balears com també a Madrid, quant a propostes per lluitar
contra una de les grans xacres d’aquesta crisi econòmica, que és
l’atur juvenil.

Mentre passàvem els anys de major virulència de la crisi
econòmica i els governs socialistes i d’esquerres a Balears i a
Espanya contemplaven impassibles com es duplicava en només
uns anys la taxa d’atur juvenil, i un de cada dos joves en edat de
treballar es quedava al carrer, mentre es quedaven mans
plegades veient com es truncaven els projectes professionals i
personals de tota una generació; o mentre ministres com la Sra.
Garmendia negaven la major dient que no hi havia joves que se
n’anassin fora d’Espanya a cercar feina sinó que Espanya, per
contra, era un pol d’atracció de talent; mentre el ministre
campió de l’atur i gran guru de l’ocupació, encara a dia d’avui,
del Partit Socialista, el Sr. Valeriano Gómez, prometia pocs
mesos abans de les eleccions treure 600.000 joves del carrer; o
es posaven en marxa mesures de pegat, com ara l’abonament
d’Andalusia, que la mateixa junta ha declarat fa un parell de
setmanes que ha estat un fracàs; el Partit Popular ja deia llavors
que no anàvem bé, que calien altres tipus de polítiques, de
reformes estructurals, de reformes de calat, com vostè també
apuntava, que anassin més enllà d’aquest electoralisme perquè
ens hi jugàvem molt.

Com en totes les altres mesures per fer front a aquesta crisi
econòmica, Espanya, gràcies a l’immobilisme del Partit
Socialista, va arribar tard; però amb l’arribada del govern del
Partit Popular també va canviar la postura d’aquests governs
respecte d’aquest greu problema. En primer lloc es va començar
per una cosa bàsica, de sentit comú, que és el reconeixement del
problema, posar-li xifres, nom i fer-lo públic, aquí i davant la
Unió Europea, i reconèixer que som a la cua de la Unió Europea
quant a ocupació juvenil, i reivindicar, com va fer el mateix
president Mariano Rajoy, una (...) específica i concreta de la
Unió Europea per fer front a l’atur juvenil, i va ser gràcies a la
insistència del president Rajoy als diferents fòrums europeus
que va abanderar la creació d’aquest fons específic de què
vostès parlen avui en aquesta proposició no de llei, i la creació
també d’aquest pla específic de garantia juvenil a Europa i a
Espanya de què també parlen a la seva proposta.

I el president Rajoy va aconseguir aquests fons perquè, tot
i la constant oposició de l’esquerra, va arribar a Europa amb els
deures fets, reconeixent que l’atur juvenil no és un problema
conjuntural, que es pugui solucionar amb mesures puntuals, sinó
un problema estructural al qual cal donar resposta amb reformes
estructurals, reformes a les quals l’esquerra s’ha oposat
sistemàticament, i per això el Consell Europeu va acceptar les
peticions del Govern d’Espanya i va crear un fons europeu
contra l’atur juvenil, del qual Espanya rebrà 1.900 milions
d’euros entre els anys 2014 i 2014, a més de l’assessorament
d’un grup d’experts a nivell europeu per posar en marxa
mesures innovadores i que vagin a l’arrel del problema. 
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Les mesures que va defensar el president Rajoy foren que
els ajuts per incentivar l’ocupació no penalitzin a l’hora de
computar el dèficit, almenys de manera temporal; accelerar els
recursos que ja estaven en marxa per poder utilitzar el més aviat
possible la partida de 6.000 milions d’euros que el Parlament
Europeu tenia previst aprovat; bonificacions a les cotitzacions
socials per incentivar la contractació jove; o que el Banc
Europeu d’Inversions desenvolupàs un paper més actiu en el
suport a les PIME. 

Però mentre arribaven aquests fons i es posaven en marxa
aquestes mesures el Govern d’Espanya tampoc no va quedar
mans plegades, i va posar en marxa una estratègia
d’emprenedoria i ocupació jove, 100 mesures contra l’atur
juvenil, 15 mesures de xoc i 85 orientades a llarg termini per
millorar l’accés i la permanència al mercat laboral; incentius a
la contractació a temps parcial amb vinculació formativa, que
contempla reduccions del cent per cent de la quota de la
Seguretat Social; el programa Primera ocupació jove, amb
bonificacions de 500 euros a l’any per a les empreses que
transformin en indefinits contractes eventuals; incentius per a la
incorporació de joves menors de 25 anys a les cooperatives i
societats laborals en qualitat de socis treballadors; i els
contractes que realitzin les empreses d’inserció a joves menors
de 25 anys en risc d’exclusió social. Una major implicació de
les empreses i la iniciativa privada en la lluita contra l’atur
juvenil mitjançant les adhesions; la posada en marxa de la
formació professional dual, prenent com a exemple el que fan
països com Alemanya, que tenen un 8% d’atur juvenil; o una
reforma laboral que reconeix com a colAlectiu prioritari els joves
i en facilita la seva contractació.

I no menys important: una reforma educativa de calat,
perquè estar a la cua d’Europa quant a fracàs i abandonament
escolar evidentment té unes conseqüències directes en el mercat
laboral; un sistema educatiu fracassat que no va ser capaç de
donar resposta a les expectatives dels joves ni del mercat
laboral, un sistema educatiu fracassat que alguns encara
defensen.

Els resultats. El passat mes de gener, 118.000 joves ja
havien aconseguit un lloc de feina gràcies a l’estratègia
d’ocupació i emprenedoria jove del Govern d’Espanya; i a les
Balears les dades del mes de febrer demostren que trobam un
descens en l’atur juvenil del 6,5%, amb un 10,5% més de
contractes registrats per a menors de 25 anys que fa un any, amb
una reserva de places per primer cop del 50% exclusivament per
a joves als cursos del SOIB, i amb un pla d’ocupació de punt de
ser presentat que té com un dels protagonistes indiscutibles els
joves, amb mesures concretes, específiques, mesurables i
quantificables. Que vostè pot dir, com diu la seva proposició no
de llei, que no són suficients; ara bé, jo tampoc no sé en què es
basa per fer aquesta afirmació, ja que el conseller els va dir la
setmana passada que moltes de les seves aportacions en aquest
sentit també serien incorporades.

Vostè diu al text de la proposició no de llei que una de les
prioritats d’aquest pla hauria de ser combatre la desocupació
juvenil. Disculpi que el corregeixi, una de les prioritats d’aquest
pla és la desocupació juvenil; això és una realitat, i jo crec que
així també ho haurien de reconèixer. Per això votarem a favor
del seu punt número 1, perquè no és que el Govern ni el Partit
Popular estiguin a favor de la garantia juvenil, sinó que, com els

he relatat, en són els seus grans impulsors. A més el Govern
d’Espanya ja va anunciar fins i tot que ampliaria al colAlectiu de
menors de 25 anys que ni estudien, ni treballen, ni reben
formació, aquests incentius a la contractació que els he
esmentat.

Al seu punt número 2, però, votarem en contra per dos
motius: un, perquè vostès quantifiquen en un 5% i nosaltres
veim que això és com tirar una pedrada enlaire, perquè no
argumenten el motiu ni el perquè d’aquesta quantitat, d’aquest
5% que vostès quantifiquen; i, l’altre, perquè el Govern ja va
anunciar aquesta mateixa setmana els fons que s’hi destinarien,
33.446.232,5 euros per lluita únicament i exclusiva contra la
desocupació juvenil. Ens pot semblar molt o poc, però el fet és
que aquesta és la major quantitat que s’ha rebut mai a les
Balears per a aquest fi. El Pla d’ocupació contemplava en un
principi 30 milions d’euros, i finalment seran més de 33, un
10% més per a accions destinades als anomenats “ni-ni”.
D’aquests 33 milions aproximadament un terç serà aportat pel
la CAIB, mentre que la resta vendrà de la Unió Europea,
concretament 13,386 milions seran cofinançats al 90% per
Europa.

Així mateix Balears rebrà 61 milions d’euros dels fons
socials europeus, i d’ells una part anirà destinada a l’ocupació
juvenil amb un finançament al 50%. La resta es destinarà a
accions destinades a altres colAlectius d’ocupació. La majoria de
les accions s’han de desenvolupar al llarg de 2014 i 2015, per la
qual cosa s’espera que a mitjan any estiguin completament
definides. A més del 2016 al 2020 es realitzaran actuacions per
a aquest colAlectiu a través del Fons Social Europeu
confinançades al 50%.

Entre les accions previstes en el Pla d’Ocupació hi ha el
finançament de projectes innovadors amb necessitat de capital
risc, amb participació de joves entre 16 i 24 anys, l’incentiu de
la contractació per a la formació i l’aprenentatge relacionats
amb el certificat de professionalitat i els títols de formació
professional i l’organització de campanyes de sensibilització per
donar a conèixer la formació amb alternança.

Altres de les mesures contemplades són el foment de la
subscripció de contractes relleu i d’anticipació de l’edat de
jubilació d’almenys dotze mesos en treballadors de fins a 24
anys, el tràmit d’ajudes d’intercanvi a nivell europeu, el foment
de la qualificació mitjançant l’execució d’oferta formativa
modular adreçada als certificats de professionalitat i títol de la
formació professional i el pagament de matrícules per a l’estudi
de llengües estrangeres, sempre que se superi el nivell de les
escoles oficials d’idiomes, una aposta per la formació en
idiomes de la competència lingüística que és clau, i que vostès,
a més, també anomenen a la seva exposició de motius de la seva
proposició no de llei, quan la realitat és que vostès estan en
contra que els nostres alumnes es puguin formar des de petits en
aquestes competències lingüístiques tan demandades pel mercat
laboral.
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El fet és que queda un llarg camí per recórrer, però que les
dades demostren que anam en la bona direcció i que més que
mai totes les administracions mai no havien estat tan centrades
a resoldre un problema, totes juntes, com és l’atur juvenil, que
es troba, ara sí, amb el Partit Popular, a totes les agendes
polítiques.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Supòs que vol fer ús el grup
proposant de la paraula, idò, té vostè cinc minuts, Sr. Mas.

EL SR. MAS I COLOM:

Gràcies. Bé, satisfacció perquè el primer punt s’aprova i, per
tant, una victòria, un reconeixement parcial.

Però una sèrie de consideracions, benvolguda companya,
Europa quan va aprovar aquest fons ho va fer per vergonya, per
vergonya, i dic per vergonya perquè tenir un Estat que tengui el
50% d’atur juvenil és una autèntica vergonya fins i tot per a
Europa, per a nosaltres és que ens hauria de caure la cara en
terra, tenir el 50% d’atur juvenil. 

Com vós sabeu, això no ho atribueix a ningú en concret, és
a dir, no don la culpa ni al seu partit ni a l’altre, sinó al model
econòmic que tenim. Aquesta mesura no deixa de ser una
mesura positiva i que s’ha de fer, però no és una mesura
estructural. Per què Espanya té el 50% d’atur juvenil? Què és
que la providència ens ha dit que nosaltres hem de ser, que
Espanya ha de ser el més desastrós de tot? I, per què Espanya ho
té i Alemanya no? Aquesta és la pregunta. I per què Espanya ho
té o Balears ho té i no ho té França? Per què? El per què és
perquè Espanya, i Balears és l’èmfasi d’això, té un model
econòmic basat en la hipertròfia de la construcció i turisme de
masses, però no té un pool industrial.

Què vol dir això? Que el nostre motor econòmic és
simplement anar construint, anar construint, anar construint i un
turisme de masses, però no tenim ni unes indústries amb un alt
valor afegit ni un lloc de treball amb un alt valor afegit. I fins
que no siguem conscients...perquè, és a dir, esper que dimarts
que ve m’aprovin la proposta i estic segur que si hi ha seny
s’aprovarà, perquè clar, per què Espanya els darrers trenta
anys... jo record que estudiava BUP, que era aleshores, i ja
parlava Felipe González de dos milions, crearemos dos
millones... era el mantra, duem de trenta anys i busques i jo
record tota la meva vida a Espanya la lluita contra l’atur, com
pot ser que durant trenta anys i busques parlem de l’atur? Per
què pot ser? Perquè a Espanya i a Balears els darrers vint anys
hem estat quatre vegades per sobre del 20% i Espanya devers
quinze anys, amb tots els governs, és a dir, no és una qüestió de
Govern, és una qüestió del model econòmic. I clar, això
nosaltres ho tenim i no tenim vergonya.

Però Europa diu que això no pot ser i fan això, perdonin, per
pidolar, però amb això no ho arreglarem, amb almoina no ho
arreglarem, ho hem d’arreglar d’una altra manera i ho hem
d’arreglar nosaltres, no han de venir Europa a arreglar-nos-ho.

Miri, el sistema educatiu, i convinc amb vostè que és un
fracàs, hi convinc, perquè tenir un 50% de joves aturats això vol
dir que el model educatiu és un fracàs. Ara, jo li deman a vostè
que es llegeixi la pàgina 60 del document, esborrany, RIS3,
penúltim paràgraf, elaborat pel Govern de les Illes Balears,
Conselleria d’Economia i Hisenda; ara he intentat trobar-lo i no
l’he trobat, perquè el volia llegir literalment, sap a què atribueix
el fracàs escolar? L’atribueix a la immersió lingüística? No. A
què l’atribueix? L’atribueix, com ens han dit durant aquest
mantra, que en el rerafons hi ha un sectarisme ideològic en
contra de la nostra llengua, ho atribueix a això? No. Jo li
recoman que s’ho llegeixi, perquè jo li diré a què ho atribueix:
ho atribueix al model econòmic que tenim. Aquest jove de
Bendinat de 14 anys quan és a l’Institut de Bendinat, què agafa?
Agafa i parteix i se’n va a l’hotel. Per què ha d’estudiar sis o set
anys més? Per guanyar tanmateix 1.000 euros, que només
guanyarà 1.000 euros, amb molt de sentit comú.

Aquest és el fracàs escolar, i no tota aquesta història de
càrrega ideològica que ens volen carregar en contra de l’escola
pública en la nostra llengua, no en suahili, òbviament ha de ser
en la nostra llengua també. I li diu una persona que tota la vida
ha estudiat anglès i que jo l’anglès és una de les meves llengües
que intent practicar, però tenc molt clar que aquí parlam una
llengua pròpia i que si no la parlam nosaltres no la parlarà
ningú. Per tant, atribuir el fracàs escolar a això em sembla un
greu error, un mal missatge. Pàgina 60 RIS3 del Govern.

Quant al 5%...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’anar acabant, Sr. Mas, se li ha acabat el temps.

EL SR. MAS I COLOM:

Acab o ja he acabat?

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat, li don un temps prudencial perquè vostè pugui
acabar, però ja ha acabat el temps.

EL SR. MAS I COLOM:

Gràcies, deu segons. El 5%, sí, és un desideràtum, pot ser el
4%, ho podem pactar, un 3, més baix d’un 3 no, però ho podem
pactar, per tant li ho reconec, podem pactar aquests marges.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Idò, podria entendre llavors que es pot entendre el
punt número 1 aprovat per assentiment?
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Idò, passaríem a la votació del punt número 2 de la
Proposició no de llei RGE núm. 1473/14.

Vots a favor? 5 vots a favor. 

Vots en contra? 8 vots en contra.

En conseqüència queda rebutjat el punt segon de la
proposició no de llei.

3) Proposició no de llei RGE núm. 1565/14, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a la deducció fiscal per inversió
en startups tecnològiques.

Ara, per a la defensa de la tercera i darrera proposició no de
llei RGE núm. 1565/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
deducció fiscal per inversió en startups tecnològiques, intervé,
igualment, l’Hble. Diputat Sr. Miquel Àngel Mas, per un temps
de deu minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta és una proposta que
va lligada a la línia que intentam impulsar des del Grup MÉS
d’aquest nou model econòmic. Com ja he acabat parlant en
l’anterior intervenció, és necessari no anar apedaçant, és
necessari no anar fent mesures palAliatives però no estructurals.
Entenem que la base aquí és un canvi estructural i aquest canvi
estructural implica apostar per un nou model econòmic, intentar
pactar-lo, intentar que sigui comú entre tots i que sigui per sobre
de partits i legislatures, que sigui fet amb consens, que sigui fet
amb voluntat de diàleg i permanència.

Dins aquest nou model econòmic nosaltres apuntam dues
línies: per una banda, el turisme, el turisme com la principal
activitat econòmica que tenim i un turisme que hauria de tenir
un important valor afegit, i, per altra banda, un pool industrial,
i dins aquest pool industrial és bàsica la societat del
coneixement, ha de ser per a nosaltres un sector estratègic la
societat del coneixement, i ho ha de ser per molts de motius:
perquè és un sector que té molt de futur; un sector que té un alt
valor afegit; un sector que no té el cost de la insularitat, és per
ventura l’única indústria que ens permet exportar sense haver de
pagar el cost d’insularitat, i és un sector on per l’especial
ubicació estratègica de les Illes Balears ens permet atreure
moltíssim talent que vulgui residir i viure a les Illes Balears. Per
tant, entenem que ha de ser un sector estratègic aquest de la
societat del coneixement.

I la fiscalitat, com bé saben, és una eina fonamental a l’hora
de fixar el model econòmic, la fiscalitat és una eina bàsica en
aquest sentit, ajuda a conformar la realitat i és necessari que la
usem per fixar i modular el nostre futur.

Tots sabem la importància que ha tengut la deducció per la
compra de l’habitatge, la deducció per la compra de l’habitatge
ha estat una eina fiscal fonamental i que ha acabat determinant
també, en part, i per això ara se suprimeix, la hipertrofia de la
construcció, no ha estat l’únic que ha creat aquest hipertrofia de
la construcció, però sí que ha estat un element que ha acabat
també determinant el model econòmic.

Aleshores, la nostra línia va en la de proposar una fiscalitat
adient a aquest nou model econòmic que volem impulsar i
proposam una deducció potent, una deducció que no sigui
cosmètica, una deducció que sigui gruixuda, una deducció fiscal
del 20% de suma invertida amb una base màxima del 50%. 

Entenem que s’han de donar aquests requisits: primer, s’ha
d’invertir en el moment de la construcció de la societat o
d’ampliació de capital; dos, la societat ha de ser anònima,
limitada, anònima laboral o limitada laboral; tres, el domicili
fiscal i social ha de ser a Balears; quatre, tenir almanco una
persona contractada a temps complet, d’alta a la Seguretat
Social, en el règim general de la Seguretat Social i que, a més
a més, no fos partícip o accionista, és a dir, es tracta de
comprovar que sigui real; la inversió s’ha de mantenir almanco
durant tres anys, les operacions s’han de formalitzar en
escriptura pública i identificar els inversors i la inversió
realitzada, i la societat ha de desenvolupar una activitat
econòmica real i no dedicar-se a la simple gestió d’un patrimoni
mobiliari i immobiliari. En aquest sentit, el Govern determinarà
normativament el concepte d’startup tecnològica i les
condicions que hauran de complir les societats receptores
d’aquesta inversió.  

És cap on pensam que ha d’anar l’economia, la nostra
economia, és cap on hem d’apuntar, és, entenem, una reforma
que pot ser estructural i apuntar cap a una societat més
desenvolupada, una societat del coneixement. 

Aquesta setmana s’ha sabut que Facebook ha comprat
Oculus, una startup americana per 2.000 milions d’euros,
dòlars, perdó, i aquesta Oculus havia aixecat 2,4 milions amb
una crowdfunding, aquí és startup, 2,4 milions. Això és el que
nosaltres hem de fomentar, atreure la inversió, el capital, cap a
la inversió de les noves tecnologies, cap a inversió d’empreses
startup que poden crear un valor afegit.

Això es pot fer per damunt de territoris, per tant, entenem
que seria molt, molt interessant que ja en la línia d’intentar
impulsar aquest nou model econòmic fóssim capaços d’usar la
fiscalitat com a una eina per fixar, determinar i conformar
aquesta nova realitat que crec que entre tots desitjam i que estic
segur que compartim tots els grups parlamentaris
d’aquesta cambra.

De bell nou torna a ser una proposta en positiu, de bell nou
és una proposta on donam la mà o estenem la mà per tal que es
pugui aprovar de forma consensuada, per tant, estam disposats
a parlar del tema i dels punts, és un tema que nosaltres entenem
que seria bo per al conjunt de la ciutadania i que seria
interessant per al Govern i per a la societat. Per tant, esperam i
desitjam haver pogut convèncer els nostres companys diputats
d’aquesta comissió d’Economia. 
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Ara pel Grup Parlamentari Socialista, Sra.
Sansó té vostè deu minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bé, qualsevol iniciativa dirigida a
incentivar l’economia em sembla positiva, a més..., a incentivar
i a diversificar l’economia em sembla positiu, i a més en un
sector on s’inverteix en coneixement, genera ocupació i, per
tant, implica una inversió en R+D+I.

Cal dir que des del Grup Socialista sempre hem defensat
aquest tipus d’iniciatives, aquest tipus d’inversions empresarials
i durant el primer pacte i el segon pacte dels governs que hi ha
hagut, que segurament ara el portaveu del Partit Popular ens
criticarà, per continuar amb la norma habitual d’aquesta casa,
però es varen donar moltes passes per donar suport a aquest
tipus d’iniciatives empresarials.

De qualsevol incentiu que impliqui una inversió i que ajudi
a atreure empreses que inverteixin a les Illes Balears és
interessantíssim tant un incentiu fiscal com qualsevol incentiu
d’inversió. 

Si el Grup MÉS planteja o vol plantejar, que en les diverses
iniciatives, i com ha comentat el Sr. Mas, diu que volen
plantejar un nou model econòmic, que em sembla molt positiu,
creim que s’ha de plantejar una iniciativa d’aquestes de forma
global i que, per tant, ja que les deduccions per inversions
empresarials no són competència de les comunitats autònomes
i que, per tant, s’han de discutir en el Consell Superior
d’Hisenda, l’òrgan en el qual s’han acceptat algunes deduccions
d’aquests tipus, d’aquesta comunitat autònoma també alguna,
consideram que hauria estat més interessant debatre una
proposició no de llei més global, que també pugui incloure
altres sectors, no només les startup tecnològiques sinó altres
empreses o inversions empresarials dirigides a atendre serveis
socials o altres sectors que impliquin nous jaciments econòmics
o que siguin interessants per al futur de les nostres illes.

Per tant, creim que la proposta està bé, li votarem a favor
perquè no la trobam... malgrat  no és el Govern directe qui té la
competència en aquesta matèria, sinó que el Govern haurà de
solAlicitar-ho al Consell Superior d’Hisenda, consideram que ja
que volen plantejar un nou model econòmic que facin una
proposta global, és un comentari, però ja que tenen aquesta idea,
aquest tipus d’iniciatives, quan el Govern planteja una iniciativa
d’aquest tipus, sigui del color que sigui, ho ha de plantejar de
forma global dins un context i no cada vegada s’ha de fer una
iniciativa per plantejar deduccions a altres sectors empresarials.
Bé, per tot això, així i tot, donarem suport a la seva iniciativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sansó. Ara per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Mercadal, per un
temps, com vostè sap, de deu minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Sansó, començaré pel
final, no es prengui la medicina abans de fer-se mal o de tenir la
malaltia perquè avui els tirs no van per aquí. Per tant, no anirem
per aquest camí, perquè pensam que la iniciativa que presenta
el Grup MÉS és una bona iniciativa.

A mi m’agrada el tarannà del Sr. Mas dins aquesta comissió
amb aquest nou model econòmic que vol proposar, ja n’hem
parlat altres vegades, i estam d’acord que aquesta proposta per
a les empreses startup és un dels temes amb els quals la
insularitat no ens causa problemes. No només és que no ens
causi problemes sinó que a més pot ser un gran avantatge
competitiu, és a dir, nosaltres aquí disposam d’un clima, d’unes
infraestructures i d’unes comunicacions molt interessants
perquè aquí es desenvolupin tot aquest tipus d’empreses.

De fet, també m’agrada aquesta proposta perquè ens dóna
peu a parlar de les polítiques públiques que es desenvolupen des
del Govern en relació amb tot el tema d’emprenedoria.
L’activitat incubadora del ParcBit, amb una activitat que és,
consideram, molt intensa, ofereix uns serveis d’assessorament
i suport en àrees de creació i consolidació d’empreses i gestió
empresarial i financera. També ofereix seguiment i control de
projectes incubats al llarg del projecte i un assessorament i
suport a la recerca, al finançament de projectes innovadors.
També es fomenten les sinèrgies amb emprenedors i empreses
dins el propi ParcBit.

L’aposta del Govern és una aposta estratègica, potencia la
incubació d’empreses al ParcBit i és una de les apostes, valgui
la redundància, que contempla el Pla de ciència, tecnologia,
innovació i emprenedoria que s’ha presentat recentment per part
del Govern. La incubació d’aquests projectes funciona a tres
nivells, en primer lloc, a un nivell colAlaborador, és un espai
d’ecoworking, on es comencen a desenvolupar projectes
empresarials, amb la idea d’arribar a ser una empresa. Parlam
d’una fase inicial d’aquestes empreses, en què l’estada màxima
dins el parc públic que es posa a disposició d’aquests projectes
emprenedors, és d’una estada màxima d’un any. Una segona
fase que és física, en la qual el projecte ha quallat i
l’emprenedor o grup d’emprenedors tenen un producte o servei
llest per comercialitzar-se i entrar en el mercat. Es proporciona
un espai delimitat a cada una d’aquestes empreses i l’estada
màxima és de 3 anys. I el hub que és un espai disponible al Parc
BIT per a jornades o reunions de feina per a emprenedors.

Està clar que totes aquestes sinèrgies que es produeixen dins
el nostre Parc BIT són molt interessants i de fet molts dels
emprenedors que participen en projectes, no tan sols d’startups,
sinó en qualsevol tipus de projecte d’emprenedoria doncs es
generen moltíssimes sinèrgies, perquè tots passen per unes fases
molt semblants i entre ells hi ha una gran colAlaboració.
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Cal remarcar també que dels 73 projectes allotjats l’any
2013 dins el Parc BIT, 39 ja han llançat qualque producte o
servei al mercat i els altres estan en procés de definir el seu
model de negoci o desenvolupament d’un prototipus. La majoria
de les empreses incubades són de base tecnologia i de base de
les tecnologies de la comunicació, per tant TIC, concretament
prop del 50%. A més, hi ha projectes d’altre caire com són:
mediambientals, energètics, de biotecnologia, els quals
personalment em semblen molt interessants, audiovisuals,
d’aeronàutica i de consultaria i assessorament que també ocupen
un gran espai.

Hem de celebrar, per altra banda, una dada positiva i és que
la ràtio de supervivència als 3 anys següents de la constitució
d’aquestes empreses, que tots sabem que els primers anys són
el moment més crític per a qualsevol projecte d’emprenedoria,
aquesta ràtio dins la nostra comunitat autònoma és d’un 71% de
supervivència, mentre que la mitjana europea a plataformes
semblants al Parc BIT són inferiors al 65%. Per tant, nosaltres
tenim aquí una dada superior de supervivència a la mitjana
europea.

D’altra banda, destacar l’augment progressiu de projectes i
per això donaré unes xifres que consten a l’informe de la
Fundació BIT, que resumeix l’activitat de serveis de suport a les
empreses de base tecnològica. El 2006 els projectes incubats
eren 6; el 2007, 9; el 2008, 11 projectes; el 2009, 24; el 2010,
38; el 2011, 55; el 2012, 72, i l’octubre del 2013, que és la
darrera xifra que es maneja, és de 73.

Destacar igualment la clara aposta del Govern per la recerca
i el finançament d’aquest tipus d’empreses, amb acords signats
per ISBA, la nostra societat de garantia recíproca la qual dóna
uns resultats mai vists abans a la nostra comunitat autònoma i
hem parlat d’aquest tema en diverses ocasions, tant en plenari
com en el si d’aquesta comissió, perquè els resultats que se
donen amb l’aposta del Govern pel suport a la recerca d’aquest
finançament per part d’ISBA són molt positius. Agraïm per tant,
l’interès que mostren pel benefici fiscal. 

M’agradaria també fer una ressenya aquí en aquest tema, és
a dir, estic content que parlem de beneficis fiscals quan,
habitualment, el partit al qual pertany -jo sé que vostè ha arribat
fa poc aquí-, però moltes vegades vostès no estan tant a favor
del benefici fiscal, sinó més a favor d’un augment del nivell
impositiu. Amb aquesta cançó que hem sentit aquí moltes
vegades dels milionaris, dels rics contra els pobres, que cada
vegada hi ha més pobresa i tot això, però m’agrada que per una
vegada sí que hi hagi un interès per mostrar beneficis fiscals a
les empreses que comencen.

Aquest Govern del Partit Popular ha demostrat que està des
del primer dia al costat dels emprenedors i de l’impuls de les
noves tecnologies. En aquest sentit m’agradaria destacar que
actualment estam a l’espera de la reforma fiscal que s’elabora
des del Govern central, una reforma que molt probablement
reestructurarà l’actual sistema impositiu. És per això que des del
nostre grup parlamentari defensam que és necessari esperar
aquesta reforma per poder donar passes en la bona direcció. Un
canvi normatiu, un canvi fiscal que es farà i sabent que en breu
es produiran diverses reformes i no seria lògic ni convenient
introduir noves reformes, perquè es crearia una inseguretat
jurídica d’aquestes inversions molt important. Si feim ara en

aquest moment una rebaixa fiscal i d’aquí uns mesos l’Estat fa
unes modificacions en aquest sentit, bé sigui per donar o bé
sigui per llevar competències, quina seguretat jurídica
transmetríem als nostres empresaris? 

Destacar una vegada més les declaracions que s’han fet de
forma reiterada des de la Conselleria d’Hisenda, en el sentit de
què enguany no hi haurà més modificacions fiscals. Per tant, des
del nostre grup parlamentari no ens queda més que votar en
aquest moment en contra d’aquesta proposició no de llei, a
l’espera de la reforma fiscal que es planteja des de l’Estat.

I ja per acabar Sr. President, sí que m’agradaria també
ressenyar que nosaltres hem presentat diverses propostes, fins
i tot a plenari, jo mateix vaig presentar, just començar la
legislatura, el dia 18 d’octubre de l’any 2011, una proposició no
de llei en el plenari d’una reforma fiscal que nosaltres
propugnàvem a favor del bussiness angel que és un tema molt
semblant al que es proposa avui, però sí que és cert que en la
situació que tenim avui, amb una reforma fiscal a nivell estatal
a punt d’aprovar-se, ens sembla que generaria una inseguretat
jurídica i de moment hem d’esperar una mica per veure cap on
va aquesta reforma per fer les passes següents.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mercadal. Supòs que vol fer ús de la paraula el
Sr. Mas. Té vostè cinc minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Sí, gràcies. Primer de tot, per demanar disculpes pel to de
llavors de la meva rèplica, em sap greu perquè de vegades
m’apassion i deman disculpes perquè no vull ofendre ningú i
m’agradaria que el debat el tenguéssim amb un to més amigable
si és possible.

Primer Sra. Sansó..., ja se n’ha anat? Sra. Sansó,
completament d’acord...

(Rialles i remor de veus)

Té tota la raó del món, hi ha moltes, hi ha possibles
deduccions socials, que estaria totalment d’acord amb vós. I a
més, també ha passat una cosa i és que jo vaig presentar aquí la
proposta per a un nou pacte social i se’m va dir que no, i després
del pacte, si se’ns diu que no, apuntarem cap on hem d’anar, és
a dir, nosaltres no ens aturarem perquè pensam que és una bona
proposta i seguirem fent propostes.
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I pensava que..., bé, jo no pensava que aquesta proposta
arribàs tan prest, dimarts que ve es discuteix en el Ple aquesta
proposta la qual estic segur que votaran a favor, però jo pensava
que no arribaria tan prest i per tant, la cosa s’ha precipitat, però
evidentment això ha de venir després..., forma part del pacte
global. Una deducció fiscal només per a això no té sentit, hem
de pactar un model global i el model global després ha d’afectar
la societat del coneixement, en què hi haurà aquestes mesures
fiscals, però n’hi ha d’haver altres; també afectarà el turisme i
d’altres. Per tant, per això un poc aquesta incoherència.

Bé, Sr. Mercadal, són certes aquestes xifres, no ho discutesc,
però també és cert, vós ho sabeu, i ho vaig dir l’altre dia en el
Ple, d’acord amb l’INE, que som la penúltima comunitat
autònoma en ocupació d’alta i mitja alta d’altes tecnologies,
som la penúltima, eh, vull dir que son bones aquestes xifres,
però som la penúltima! Vol dir que no som res, no tenim
indústria del coneixement, no en tenim. Això que em conta
vostè és positiu, és una tendència, però és que actualment només
tenim Canàries darrera, i això que no compten ni Melilla, ni
Ceuta, és que no tenim res de res, res, i és una cosa molt
preocupant.

Miri, això que ha comentat del meu partit, miri, jo al meu
partit hi he pertangut molts d’anys, crec que es té, és a dir..,
nosaltres...

(Remor de veus)

... sí, sí, si, és una caricatura, perquè si es té un coneixement
global del partit, jo hi he estat de sempre en el partit i per tant jo
sempre he defensat això sense cap problema ni un, en la meva
tasca privada i pública, i això pensam que és allò bo per a
l’economia de Balears.

Em sap greu que no la votin, i a més a més crec que l’excusa
torna ser una excusa molt feble, supòs que li han dit que ha de
votar que no a tot a l’oposició, esper que dimarts que ve hi hagi
un poc de seny i esma, perquè clar, dir que hem d’esperar la
reforma fiscal, primer, dels 440 folis de la reforma fiscal i
l’informe Lagares, el qual supòs que heu llegit, per a res parla
d’això, no hi ha cap comentari d’això. Per tant, poca cosa
podem esperar. Segon, si no hem de regular per si de cas i
perquè no hi hagi contradicció, idò escolti, suprimim
l’autonomia, si no hem de regular per si de cas l’Estat llavors...
És a dir, nosaltres som prou madurs, nosaltres som majors
d’edat, és a dir, som un poble que té capacitat d’autogovern, que
té unes institucions d’autogovern, que són dignes, un Parlament
que ha de tenir capacitat de legislar i ho hem de fer.

Si nosaltres consideram que ho hem de fer i vós convingut
amb mi que ho hem de fer, que és bo, no esperem a veure si
Madrid o BrusselAles ens diu això. Tirem endavant, caminem
nosaltres tots sols, nosaltres no som un infant de 3 anys, hem de
ser majors d’edat i hem de poder decidir nosaltres el nostre
futur. És el que li comentava abans a la Sra. Prohens, això ho fa
Europa, però hem de ser nosaltres que hem de caminar i hem de
decidir cap on volem anar, i tenim eines, que és aquest
Parlament, i tenim possibilitat.

Ja actualment existeix una deducció fiscal, Sra. Sansó, sobre
creació d’empreses -ridícula, de 600 euros-, una cosa cosmètica,
que jo en la meva vida professional no he vist ningú que hagi
invertit per aquesta deducció fiscal de 600 euros, és a dir, tu
pagues 600 euros i et dedueixen no sé quin tant per cent, una
cosa ridícula!

Jo crec que hem de ser prou madurs, escolti, això és bo? Idò
tirem-ho endavant, ja veurem si després Madrid arriba d’aquí
dos mesos o d’aquí un parell d’anys, però crec que és una mala
excusa, vostè ha quedat en una posició incòmoda, perquè creu
que aquesta posició és bona, que aquesta postura és bona i ha
d’acabar defensant una cosa que no hi creu i ha de posar una
excusa de Madrid i no sé què.

Jo crec que hem de ser honests i li dic, escolti, l’economia
comença a tirar bé, ho hem de reconèixer, ara, això és bo? Idò
tirem-ho endavant, tirem-ho endavant, facem feina plegats. I
esper i reiter que dimarts que ve, quan proposem aquesta
convocatòria, aquesta ponència de treball en el si d’aquesta
Comissió d’Economia, es pugui pactar aquest nou model social
i que això pugui ser una de les eines que tenguem per lluitar
contra aquesta xacra que tenim de l’atur i per lluitar per a un
futur més pròsper per a tothom.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Idò passam a la votació de la Proposició no de llei
RGE núm. 1565/14.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

I cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei.

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