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EL SR. PRESIDENT:

Buenos días, señoras y señores diputados. Comenzamos la
sesión de hoy, y en primer lugar les solicito si se producen
substituciones.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sí, presidente. José María Camps sustituye a Antoni Camps.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

EL SR. PRESIDENT:

No, perdoni, és que no s’ha sentit.

EL SR. TORRES I CARDONA:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, Joan Boned substitueix Pilar Costa.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Y Antonio Diéguez a Lluís Maicas.

EL SR. PRESIDENT:

Muy bien. Pues el orden del día de hoy consiste en el debate
y votación de dos proposiciones no de ley: la primera, RGE
núm. 7653/14, del Grupo Parlamentario MÉS, relativa a Fresh-
start; y RGE núm. 8201/14, del Grupo Parlamentario Socialista,
relativa a garantizar las inversiones estatutarias.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7653/14, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a Fresch-start.

Para la defensa de la Proposición no de ley 7653/14
interviene el Hble. Diputado Sr. Miquel Àngel Mas, por un
tiempo de diez minutos, como usted sabe.

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia a tothom. Avui tractarem un tema mal d’explicar,
mal d’entendre, però que és fonamental i que afecta un
problema estructural de l’economia balear i també espanyola, i
segurament no tendrà la repercussió mediàtica que puguin tenir
d’altres, però és absolutament fonamental.

La crisi econòmica del 2007 ha posat en evidència aquest
problema. La nostra legislació en relació amb les situacions de
crisis empresarials i econòmiques no contempla de cap de les
maneres el fracàs fortuït, el fracàs empresarial fortuït; és més,
no forma part de la cultura nostra ni econòmica ni social; és a
dir, a Estats Units la cultura del fracàs està perfectament
assumida i de fet hi ha entitats que, si tu no has fracassat abans,
ni se’t considera. I aquest és un problema important ja que
condemna els autònoms i emprenedors molt sovint a l’economia
submergida. Aquest problema estructural notable la veritat és
que no ha estat considerat per legislador, o en tot cas ha estat

considerat des del punt de vista dels interessos o des de la
perspectiva dels bancs, i ara veurem per què. 

Bé, primer analitzarem quina és l’actual legislació
concursar, després el fracàs de la Llei d’emprenedoria del 2013,
i finalment la proposta.

Bé, l’actual legislació concursal. El principi del 1.911 del
Codi Civil determina la plena responsabilitat patrimonial
universal de tothom en tots els seus béns presents i futurs durant
15 anys; aquest principi s’ha convertit en un principi quasi
secret, és a dir, això que no podem tocar com avui en dia la
Constitució; es converteix en aquestes coses intocables, aquests
tabús que acaben creant després situacions no desitjades. Clar,
en principi tu quan tens un deute et diuen que l’has de pagar,
perfecte, però que a més a més pots ser responsable d’aquest
amb tots els teus béns presents -perfecte- però també futurs
durant 15 anys. Què passa quan una empresa es troba en una
situació d’insolvència? Bé, idò quan es troba en situació
d’insolvència se’n va a concurs, que és com una espècie... o vol
ser una espècie d’hospital d’empreses per veure si la poden
reestructurar i sanejar. També és cert que la immensa majoria
d’aquestes empreses que van a concurs acaben en liquidació. 

Què passa quan una persona física es troba en situació
d’insolvència? Bé, aquestes persones físiques també poden anar
a concurs, poden anar a la Llei de concurs, hi poden acudir, però
el que ens hem de demanar és si és útil anar a un concurs per
part de les persones físiques, i la resposta és que molt poques
vegades ho és o quasi mai, podríem dir fins i tot que és
contraproduent, perquè una persona física que se’n va a un
concurs pot acabar pitjor, i ara veurem per què, i és perquè la
Llei concursal no distingeix entre persones físiques i persones
jurídiques. Què pot implicar un concurs per a una persona
física? Bé, una persona física que té molts de deutes se suposa
que demana un concurs, el jutge li assignarà un administrador
concursal, haurà de pagar l’administrador concursal, i després
si no arriba a un acord amb els creditors tendrem el problema,
perquè les empreses es poden liquidar i per tant desapareixen,
però com que no podem liquidar encara ara les persones físiques
aquella persona continuarà subsistint. No hi haurà un conveni,
subsistirà, continuarà tenint els mateixos deutes, els mateixos i
més, perquè haurà d’afegir els deutes derivats del concurs,
bàsicament l’administrador concursal. 

Això implica unes nefastes conseqüències humanes i socials,
però també econòmiques per a la persona concursada; llança les
persones a la misèria més absoluta i a més a més agreuja de
manera significativa, que és el més important..., bé, no és el més
important, el més important són les persones, que les llança a la
misèria més absoluta, però és cert que agreuja de forma notable
la crisi econòmica social. Perquè què fa una persona quan no
pot pagar els deutes i no pot anar a un concurs quan no té sentit
anar al concurs? Idò supòs que tothom -i veig que aquí els meus
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companys tots dos són lletrats, i per tant tenen experiència en
això- el que fa és simplement... -els meus companys que han
d’intervenir, crec que Marc Pons no ha d’intervenir en aquest
tema- el que fa simplement és posar-se al mercat negre, es
posen al mercat negre i s’inventen empreses de qualcú que està
en nom seu, o simplement comencen a facturar en negre, i això
suposa no pagar imposts, no cotitzar, no obrir crèdits als bancs,
no obrir comptes corrents..., i és per això que es parla d’aquest
25% de l’economia submergida a Balears, que és sorprenent per
a la mentalitat nòrdica; per als països nòrdics, quan diuen que
un 25% de l’economia a Balears o dels països mediterranis està
en situació de..., en negre, la veritat és que resulta molt difícil
d’entendre i molt difícil d’acceptar per gent complidora, que
paga imposts pensant que és el bé comú.

Bé, davant aquesta situació, que es va posar en evidència
especialment amb la crisi econòmica del 2007, el govern del PP
va treure la Llei 24/2013, de setembre, d’emprenedoria, i va fer
una reforma. El Govern simplement -i ara veureu, ara es veurà
per què-, simplement empès..., és a dir, Europa li deia “arreglau
això, arreglau això perquè això...; feis qualque cosa amb el
concurs de persones físiques, arreglau-ho”, i estava empenyent,
empenyent, i el Govern per complir l’expedient va treure
aquesta llei, que ha estat un autèntic fracàs. Què diu aquesta llei
en relació amb les persones físiques? Bé, efectivament reforma
el tema de les persones físiques i diu que hi pot haver
condonació de deute de persones físiques, però per fer això diu
que s’han d’haver pagat el cent per cent dels crèdits privilegiats,
això és bàsicament els hipotecaris. Una persona física deu molts
de doblers, a tu se’t poden condonar els deutes, però primer has
d’haver pagat els crèdits especials o els privilegiats, que això
són els hipotecaris; la hipoteca de ca teva l’has d’haver pagada
al cent per cent, imagina’t!, una persona que està ofegada. Has
de pagar el crèdit contra la massa, és a dir el crèdit de
l’administració concursal i tal, i el 25% dels crèdits ordinaris, i
després de tot això, després de tot això es manté el cent per cent
del crèdit contra Hisenda i contra la Seguretat Social. Sembla
una broma de molt mal gust, de molt mal gust.

És a dir, després de passar tot un concurs, pagar els
honoraris d’advocat, procurador, honoraris d’administrador, el
cent per cent dels crèdits contra la massa restant, el cent per cent
dels crèdits privilegiats i mantenint el cent per cent del crèdit
contra el deute de la Seguretat Social, en aquest moment se’t
poden condonar els crèdits ordinaris. La veritat és que és
esperpèntic, esperpèntic. És a dit, pots aconseguir una reducció
del deute del 10%, si arriba.

I què és la Fresh-start? La Fresh-start és una institució molt
coneguda als països anglosaxons, especialment a Estats Units;
des de l’any 1898 ja existeix la Fresh-start, que és la segona
oportunitat. Té una regulació molt més..., és a dir, podríem
entrar en el detall d’aquesta regulació, però en línies generals el
que ve a dir és que contempla la cultura del fracàs, contempla
la segona oportunitat. Si tu, amb determinats condicionants,
però si tu entres en concurs, perds tots els teus béns presents i es
declara per un jutge que ho has perdut de forma fortuïta, pots
tenir una segona oportunitat. Això suposa una limitació de la
responsabilitat però també suposa recuperar de forma més
ràpida el deutor capacitat econòmica i de consum. Això ho
veuen molt bé els americans perquè això és generar llocs de
feina i ingressos públics via imposts i cotitzacions. El fonament
últim, per tant, són raons humanitàries i econòmiques.

Per tant aquesta reforma d’aquesta llei d’emprenedoria va
ser un passa tu perquè complia l’expedient davant la Unió
Europea, però no va anar més enllà. I a qui beneficia aquesta
reforma de la Llei d’emprenedoria de setembre de 2013? Un pot
pensar que beneficia a Hisenda i a la Seguretat Social perquè es
mantenen aquests crèdits, no es condonen; fins i tot pot pensar
que beneficia els bancs perquè a ells els diuen que tenen a dret
a cobrar el cent per cent dels crèdits privilegiats, però la veritat
és que això és ser molt curt de mires. Si l’Estat o els bancs es
pensen que això els ajuda és mirar a molt curt termini, és fer de
lobby d’una forma absurda perquè, clar, tota aquesta economia
submergida fa que aquesta gent -i tots en coneixem- que està al
marge, queda al marge de la societat, que són morts civils,
aquesta gent no obrirà un compte corrent, perquè si hi posen
doblers ja els els prendran, no demanaran un préstec, no tendran
una targeta... És a dir, els treuen fora del mercat; igualment no
tributaran ni cotitzaran. És la mort civil. Per tant aquesta
reforma sembla que beneficia a aquests i en realitat ni a aquests
beneficia. És un tema, com sabeu, estructural, que perjudica
l’estructura de l’economia. 

Són d’aquests problemes difícils d’afrontar, difícils de fer i
que el Govern no s’ha atrevit, simplement ha fet una operació
de maquillatge absurda. I absurda per què? Perquè ara que ja fa
un any que ha entrat en vigor podem tenir dades, poden tenir
dades del que ha passat amb aquesta llei d’emprenedoria. Idò si
agafam dades de l’INE, Institut Nacional d’Estadística, del
semestre posterior a l’entrada en vigor de la llei -estic parlant
del darrer trimestre del 2013 i primer trimestre del 2014, que és
l’únic que jo tenc...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’anar acabant, Sr. Mas.

EL SR. MAS I COLOM:

Sí, gràcies, Sr. President, estic acabant. ...idò a Balears hi ha
hagut 110 concursos, dels quals només 10 corresponen a
persones físiques, un 9%, i només un autònom, en sis mesos un
autònom s’ha atrevit, ha gosat acollir-se a aquesta llei
d’emprenedoria, a aquesta reforma, un autònom!, un, amb
l’enorme crisi, brutal, que hi ha i només un?! Aquest no el
conec, jo, eh?, no el conec i deu ser a més a més una persona
molt agosarada, que hagi fet això. I a Espanya el mateix, a
Espanya parlam de 2,3% d’autònoms. I què passa a Estats
Units? El 2012 el 96% dels concursos, el 96%, eren persones
físiques, el 96%! A Balears el 0,9%. De què ha servit aquesta
reforma. 
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No ens hem atrevit, no ens hem atrevit a fer una reforma
profunda, estructural, de fons. És el que hem de menester. No
importa que llegeixi la proposta, Sr. President, o sí?, la llegiré.
Per tant proposam que el Parlament de les Illes Balears instin el
Congrés de Diputats a procedir de forma urgent a la reforma de
la Llei concursal, establint una autèntica segona oportunitat,
Fresh-start, per a les persones físiques, empresaris o no, de tal
manera que si una persona es declara en concurs, perd tot el seu
patrimoni i un jutge considera que no hi ha hagut mala fe, es
pugui gaudir d’una segona oportunitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. I ara ja para el turno de fijación de
posiciones, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, Sr.
Diéguez tiene usted diez minutos.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, con la venia, Sr. Presidente, si me permite, en este tema
hay una cuestión de fondo importante que es la siguiente:
responder a la pregunta ¿qué hacer con el que debe dinero y las
deudas le llevan a la insolvencia, qué hemos de hacer con él?
Bueno, pues hay mucha experiencia a lo largo de todos los
siglos de nuestra historia sobre intentos que se han hecho
variados de cómo resolver el problema de la insolvencia. 

Las economías, digamos, así más avanzadas como podrían
ser la economía británica o la economía estadounidense, que son
las más célebres por estar en el espíritu capitalista más puro,
normalmente, la solución que dieron a las deudas y a los
insolventes fue, en el caso de los británicos, meterlos en la
cárcel, y así metían en la cárcel al insolvente y también le podía
acompañar toda su familia, como fue el caso del pobre Charles
Dickens, que tuvo que pasar en pasar en prisión con su padre
por deudas una parte de su infancia, lo cual a lo mejor sirvió
positivamente para la humanidad, porque le aguzó el espíritu
novelesco, pero no solucionó el problema ni del deudor ni del
acreedor. 

En Estados Unidos, o en las trece colonias, o en las colonias
americanas, como se quiera, en un principio también tenían un
problema de deudas porque casi todos los colonos que iban a
América lo primero que hacían era deber dinero por el viaje que
habían hecho, algo que nos suena a lo que oímos
constantemente con la inmigración ilegal aquí, y por eso ya en
el año 1678 o por ahí, más o menos, en Salem se creó la primera
prisión para deudores, que eran, ya digo, gran parte de los
colonos que llegaban a Estados Unidos, bueno, entonces no era
Estados Unidos, eran las trece colonias; bueno, todavía no
porque no se habían independizado. Era tan grande el número
de gente que debía dinero y que fue a parar ahí que se dice que
uno de los motivos por los cuales..., una de las causas que
influyeron en la revolución norteamericana, en la independencia
de las trece colonias, fue que vía esa independencia lograban
saldar sus deudas con la corona británica. Quiero decir que a
veces tiene su importancia. Se intentaron muchas cosas en la
incipiente economía capitalista norteamericana, como por
ejemplo en Massachusetts se azotaba a los deudores, en otros
sitios se les marcaba en un pulgar la letra T de los Tudor para
que, viendo un banco, un prestamista o alguien que ese señor

llevaba la letra T pues no volverle a prestar dinero, etcétera; ha
habido muchos sistemas, y en Nueva York acabaron metiendo
a la gente en un desván encima de una municipalidad de Wall
Street, pero, claro, mientras los tenían en el desván no pagaban
el dinero, e idearon un sistema que era que podían bajar un
zapato con un cordón para que la gente que pasaba por la calle
les pusiera dinero en el zapato y así ir recogiendo para pagar la
deuda; pero tampoco dio buen resultado. Por eso al final
decidieron, en 1849, abolir todas estas cárceles, todos estos
sistemas, porque ni disminuían los deudores ni cobraban los
acreedores. Es decir, que esos sistemas coercitivos no han
servido absolutamente para nada, no han servido para nada.

¿Entonces qué hacer con el que debe dinero? Bien, buena fe
o mala fe, esto es la cosa que influye y de la que hablaré un
poco al final de la intervención, pero nosotros ya propusimos,
porque una de las causas que llevaba la gente a la insolvencia,
principalmente en estos momentos en nuestro país y en nuestras
circunstancias, era el peso de la deuda de vivienda; entonces
propusimos un sistema, una ley, propusimos una ley, pionera en
nuestro país, que fue cuidadosamente despreciada por la
mayoría parlamentaria al no hacerle ningún caso en absoluto ni
tratar de enmendarla de una manera que fuera pues más acorde
a los intereses de todos, si así se quiere, una ley de insolvencia
singular que con ella pretendíamos liberar al hipotecado de la
deuda hipotecaria mediante un rescate semejante al que se ha
hecho con las entidades bancarias. Se consideró en aquel
momento por la mayoría que si bien podemos rescatar a Bankia
no podemos rescatar al señor equis de una deuda de 50 o 60.000
euros que deba por su piso, en las mismas condiciones que al
banco. Total, la insolvencia singular no salió adelante y hubiera
sido una buena solución.

En segundo lugar cabría el concurso de personas físicas. En
el Congreso de los Diputados por dos veces mi grupo
parlamentario ha presentado dos iniciativas para promover el
concurso particular, una por vía notarial, y después hicimos otra
propuesta mejorada; las dos fueron tumbadas por la mayoría,
que quizá añore la prisión por deudas u otras cosas como
sistema de resolver el sistema de la morosidad. 

Evidentemente hay un problema grave con la morosidad de
las personas físicas, puesto que las personas jurídicas pueden
rehacerse; incluso si no existiera ninguna ley de concurso de
acreedores la persona jurídica desaparecería bajo el peso de las
deudas y sus socios podrían crear otra sociedad, como decía un
presidente de esta comunidad autónoma; recuerdo un discurso
sobre el estado de la comunidad autónoma, no recuerdo si era
del estado de la comunidad autónoma o de investidura, en el que
el anterior presidente del Partido Popular decía que una muestra
del espíritu emprendedor de nuestras empresas aquí en Baleares
ara que si cerraba una empresa volvían a abrir otra; son palabras
más o menos textuales, esto se dijo aquí, en la tribuna de aquí
abajo. En fin..., por eso digo que, soluciones, soluciones para las
empresas, las hay. Podemos decir por lo civil o por lo militar, es
decir, o simplemente desapareciendo o llevando a cabo una
reorganización mediante concurso de acreedores.
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Con las personas civiles no pasa nada, las personas físicas
pasan directamente a la muerte civil, puesto que una persona
que debe dinero y no tiene ningún proceso para iniciar un
Fresh-start, para iniciar una segunda oportunidad, pasa la
muerte civil. ¿La muerte civil es buena para la comunidad?, ¿es
buena para la persona?, evidentemente no. ¿Es buena para el
acreedor?, evidentemente no. La simple muerte civil no logrará
lo que no han logrado ni los azotes, ni la T de Tudor en el
pulgar, ni la prisión por deudas ni nada de esto, no lo logrará.
Entonces consideramos que lo que se está haciendo en nuestro
país és dejar a muchas personas fuera del mercado, fuera del
mercado desde todos los puntos de vista, como productores y
como consumidores, por las dificultades que tendrán para
trabajar y por las dificultades que tendrán para ser unidades -si
se quiere- de consumo también en nuestro país.

Por eso es fundamental que se ponga en España, como en
muchos países civilizados, un sistema de segunda oportunidad
que permita a las personas físicas volver a empezar de cero y
olvidarse de las deudas que tenían. Evidentemente cuando uno
dice frases así siempre piensa: “Bueno, está incentivando la
insolvencia”. Bueno, el deudor puede ser de buena o de mala fe;
el deudor de mala fe evidentemente, como el empresario de
mala fe en un concurso de acreedores, pues que tenga sus serios
problemas, pero el deudor de buena fe que no los tenga, y para
determinar quien es de buena o mala fe, pues el mismo
tratamiento que a las empresas, que lo determine un juez, si se
quiere o por otro camino que se considere oportuno, pero si no
se crea un sistema de estas características nos vamos a ver
pronto en España, las cifras sé que son difíciles, pero hay quien
está hablando ya de un millón de muertos civiles en España,
cifras que tienen mucho que ver con las cifras que se manejan
de economía sumergida. 

Por eso nosotros, tal como hemos hecho ya en el Congreso
de los Diputados presentando iniciativas en este sentido, pues,
es coherente con esa postura decir aquí que apoyaremos
cualquier iniciativa que signifique generar un sistema que evite
la muerte civil a todos aquellos que caen en desgracia,
fundamentalmente en momentos tan desdichados para la
economía nacional como es el caso de la crisis que estamos
viviendo durante tantos años.

Por eso nuestro grupo apoyará esta propuesta.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diéguez. Ahora por parte del Grupo
Parlamentario Popular, Sra. Asunción Pons tiene usted diez
minutos.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i
senyors diputats, el principi de responsabilitat patrimonial
universal es un element bàsic del nostre ordenament jurídic
privat, però també és essencial al nostre sistema productiu, es
tracta de l’única manera raonable d’assegurar que els creditors
puguin cobrar. Rompre aquesta regla de l’article 1911 del Codi
Civil posaria per tant en entredit la seguretat jurídica en tot
l’àmbit econòmic i es veuria perjudicat des del més gran
empresari al més jove emprenedor afectant també tots els
consumidors i tots els usuaris.

Vostè, en la part expositiva de la seva proposició afirma:
“quan una empresa es troba en una situació d’insolvència pot
anar a concurs de creditors”, crec, Sr. Mas, que aquesta
afirmació ha de ser bastant matisada perquè amb caràcter previ
a la declaració d’un concurs de creditors existeixen institucions
jurídiques que precisament serveixen per evitar-lo. Són el
preconcurs de creditors, els acords de refinançament, les
propostes anticipades de conveni i l’acord extrajudicial de
pagaments, que va ser introduït precisament pel Partit Popular
a la Llei d’emprenedors de l’any passat.

A més, aquesta mateixa ja ha creat la figura de l’emprenedor
de responsabilitat limitada i textualment diu: “gracias a la cual
las personas físicas podrán evitar que la responsabilidad
derivada de sus deudas empresariales afecte a su vivienda
habitual bajo determinadas condiciones”, però el Govern
central és ben conscient que cal millorar aquests sistemes
alternatius al concurs de creditors i per açò enguany el Partit
Popular ha aprovat el Reial Decret Llei 4/2014, de 7 de març, de
medidas urgentes en materia de refinanciación y
reestructuración de deuda empresarial. 

Aquesta norma permet la suspensió de certes execucions
judicials mentre duren les negociacions per poder aconseguir un
acord de refinançament. Recentment també ha dictat el Reial
Decret Llei 11/2014, sobre mesures urgents en matèria
concursal, que flexibilitza el règim jurídic del conveni amb
l’objectiu que un major nombre de concursos puguin acabar
d’una manera pactada entre el deutor i el creditor o creditors.
Tant una norma com l’altra es fonamenten en el fet que “la
continuidad de las empresas económicamente viables es
beneficiosa no sólo para las propias empresas, sino para la
economía en general y muy en especial para el mantenimiento
del empleo”. 

Si m’ho permet, aquesta proposició fa una lectura molt
parcial i fins i tot, Sr. Mas, jo diria que un poc exagerada, de la
llei concursal, sobretot quan vostè afirma: “ no distingeix entre
persones físiques i jurídiques, s’aplica el mateix règim amb molt
negatives conseqüències” i també afirma: “la persona física que
ha sobreviscut al concurs haurà perdut tots els seus béns
liquidats i, a més, haurà augmentat els seus deutes”.

El nostre grup evidentment no pot compartir aquesta lectura
perquè un concurs de creditors ha de tenir en compte totes les
normes, no únicament una part d’aquestes normes. Per tant,
quan arribi la liquidació del deutor, que no un concurs de
creditors, sempre és la darrera opció, es procedeix a pagar els
deutes amb els actius.

La llei concursal estableix que “constituye la más activa del
concurso los bienes y derechos integrados en el patrimonio del
deudor a la fecha de la declaración de concurso y los que se
reintegren al mismo o adquieran hasta la conclusión del
procedimiento”, ara bé, acte seguit -acte seguit- matisa: “se
exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior aquellos
bienes y derechos que, aun teniendo carácter patrimonial, sean
legalmente inembargables”. 
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Vostè, Sr. Mas, sap més que jo, vostè té formació jurídica,
que la Llei d’enjudiciament civil específica que són béns
inembargables el salario, el sueldo, pensión, retribución o su
equivalente que no exceda de la cuantía señalada para el
salario mínimo interprofesional. Per tant, la conclusió és que
una persona física, per molt que es vegi sotmesa a un concurs de
creditors, sempre conservarà una retribució superior al salari
mínim interprofessional. Per tant, no és cert, Sr. Mas, que
l’actual sistema normatiu permeti que una persona quedi en
situació de desemparament, tal com vostè afirma, per un
concurs de creditors; però és que també és contradictori afirmar
que el fracàs empresarial fortuït sols ha estat contemplat des de
la perspectiva dels interessos bancaris i admetre a la vegada que
els crèdits de la hisenda pública i de la Seguretat Social
gaudeixen d’un privilegi especial per garantir el cobrament. 

Aquesta és una mesura ben lògica si tenim en compte que el
nostre país és un estat social i que tant la hisenda pública com
la Seguretat Social són fonamentals per aconseguir la
transformació social que exigeix la mateixa Constitució. No fa
falta dir -no fa falta dir- que eliminar els privilegis concursals a
favor de l’hisenda pública i en favor de la Seguretat Social
implicaria un greu perjudici per a tots els ciutadans. 

Per tant, en conclusió, evidentment, no podem donar suport
a la seva proposició no de llei perquè és una proposta que
consideram totalment incoherent i perquè sembla que ara açò és
una cosa nova, quan el Govern ho ha mantingut sempre, fins i
tot amb governs del Partit Socialista, ja s’han creat diverses
mesures per palAliar el concurs a les persones físiques. Aquest
tipus d’insolvència ha estat objecte d’un tractament legislatiu
particular en els reials decrets 4/2014 i 11/2014 i també perquè
consideram que introduir la Fresch-start al nostre país no faria
més que contribuir a la picaresca i a la pilleria. Una condonació
generalitzada de deutes com la que ens planteja vostè en aquesta
proposició constituiria un greu acte d’irresponsabilitat i seria
catastròfica per a la hisenda pública i per a la Seguretat Social,
però també, però també, per a la fiabilitat i per a la confiança del
sistema econòmic del nostre país.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Pons. ¿Quiere hacer uso el grupo que ha
propuesto la iniciativa por contradicciones? Sr. Miquel Àngel
Mas tiene usted cinco minutos.

EL SR. MAS I COLOM:

Sí, gràcies. Sra. Pons..., a veure..., la nostra proposta és
catas...., això seria catastròfic per a la Seguretat Social, Hisenda
i el sistema econòmic, idò a Estats Units d’Amèrica és el primer
estat del món, eh?, el primer estat del món, la potència
econòmica mundial, el que té una economia més dinàmica, més
activa, més... és Estats Units d’Amèrica... Espanya, bé, jo estic
parlant de Balears, això en principi, no?, però, bé... escolti, és
que no per..., és a dir, no hem de voler no voler anar endavant,
és a dir, catastròfic?, crec que és... i jo li ho diré i ara... és
absolutament responsable aquesta mesura, absolutament
responsable. 

Parla de picaresca i pilleria, home!, escolti, la mateixa que
pot tenir una empresa, si hi ha un jutge, un jutge, eh?, un jutge,
que té una formació, que és independent, etc., que revisa aquesta
actuació i acaba dient que el concurs ha estat fortuït, perquè
això pot passar, és a dir, jo he conegut empresaris als quals els
ha anat malament perquè, escolti, amb una barrumbada com hi
ha hagut d’aquesta crisi et pot arribar essent un diligent
empresari et pot arribar i si un jutge declara que això és fortuït,
l’hem de treure fora del mercat, a aquesta persona? A més, jo
n’he conegut que els ha (...) de forma fortuïta que són
brillantíssims empresaris i els hem de perdre a aquests?

Diu que això també ho havia fet el Partit Socialista, miri, és
que aquest és un dels problemes que tenim..., aquest, idò
precisament, Sra. Assumpció, aquest és un dels problemes que
tenim perquè aquest és un tema estructural que no es toca, no es
toca perquè després tenim el bancs que fan de lobby, influencien
damunt el Govern i acaben no fent decisions que haurien de ser
valentes, perdoni, i no som ni radical ni catastròfic ni... aquestes
solucions són les que fan els països anglosaxons entre d’altres
que tan bé els va, tant de bo Espanya s’hi apropàs un poquet, a
això!, tant de bo!, i no és ni radical ni catastròfic, és simplement
coherent i intelAligent.

No faré un discurs contra els bancs, crec que els bancs són
absolutament necessaris. Ara, els bancs tenen un interès públic
i han d’estar controlats pel poder públic, no ha de ser a
l’inrevés, aquests indults que hem vist darrerament a banquers
que tan de mal han fet a la imatge pública, això no es pot
admetre de cap de les maneres i després abona que es pensi que
els bancs tenen aquesta capacitat de lobby damunt això, no pot
ser que, perdoni, el Govern socialista, en el darrer consell de
ministres aprovi l’indult del principal banquer d’Espanya, això
no té ni cap ni peus després d’una querella de quinze anys, què
han de pensar els ciutadans de carrer?...

Vostè parla d’aquesta llei, aquesta llei d’emprenedoria ha
estat un autèntic fracàs, em sap greu... Miri, amb la llei
concunsal un balear, que hauríem de saber on és, s’ha atrevit a
demanar el concurs, un. 

Em parla de l’emprenedor de responsabilitat limitada, el
març del 2014, sap quantes persones s’havien acollit en aquesta
figura que el Govern del PP va vendre com la gran avançada,
que això serviria per rellançar l’economia a Espanya?, sap
quantes persones es varen constituir com a empresaris de
responsabilitat limitada?, jo li ho diré amb dades de l’INE, eh?,
16 i faltava Barcelona, això és cert, en tot Espanya, 16, 16!, i jo
li diré per què no, perquè jo ho he aconsellat, escolti, els costos
que li suposaran i les formalitats... 16 persones, els costos i les
formalitats són tan absurdes que no val la pena que s’hi aculli
ningú pel benefici que suposa. 
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Business angels, que és un altre de les estrelles d’aquesta
llei d’emprenedoria, de 93.000 empreses que es varen constituir
de business angels fins al març del 2014, sap quantes s’han
acollit a aquesta bonificació? 290, una cosa ridícula, anecdòtica.

IVA caixa -i ja acab amb això, que és l’altra..., era l’altra
estrella de la llei d’emprenedoria, l’IVA caixa que varen vendre
com la gran estrella que així d’aquesta manera no haurien de
pagar... perquè ara resulta que si tu fas un servei has d’emetre
la factura i pagues l’IVA encara que no l’hagis cobrat, encara
que (...) la factura, amb això que s’inventen l’IVA de caixa amb
la Llei d’emprenedoria, i a més el Sr. President hi va fer una
referència al plenari, com al gran invent. Sap quin tant per cent
d’empresaris s’han acollit a l’IVA caixa?, el 0,9, no arriben ni
a l’1%, perquè és tan absurd, tan costós, tan burocràtic que
ningú no s’hi ha acollit. 

Per tant, dels quatre grans temes que va treure la llei
d’emprenedoria...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’anar acabant, Sr. Mas.

EL SR. MAS I COLOM:

...tots quatre han acabat malament o han estat un fiasco, aquí és
necessari ser coherents i ser valents i fer una reforma estructural
i mirar cap a altres països als quals els va millor que a nosaltres.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a la votació de la Proposició no de llei
RGE núm. 7653/14.

Votos a favor? 5 votos a favor.

Votos en contra?...somos, 5, 7, 8 votos en contra.

Ninguna abstención.

Por tanto, queda rechazada la proposición no de ley.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8201/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a garantir les inversions
estatutàries.

Para la defensa de la siguiente proposición no de ley, RGE
núm. 82201/14, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a garantizar las inversiones estatutarias, por
parte del grupo que ha propuesto la proposición no de ley
interviene el Hble. Sr. Pons, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. El 2007 s’aprovaven les
modificacions de l’Estatut d’Autonomia actualment vigent, el
qual reconeixia en la seva disposició novena el deute històric
inversor que l’Estat espanyol té amb les Illes Balears. Aquesta
disposició novena va servir per tancar un acord entre el Govern
d’Espanya i el Govern de les Illes Balears per fixar precisament
la quantitat econòmica a la qual feia referència aquest deute.

Es varen fixar 2.800 milions d’euros en set anys d’inversió
del Govern de l’Estat a les Illes Balears amb la finalitat,
precisament, de poder recuperar inversions que a altres indrets
havien arribat i que malauradament no arribaven a les Illes
Balears.

Aquells acords varen permetre que a partir de 2008 s’anassin
incrementant de manera considera les inversions de l’Estat a les
Illes Balears, bé a través directament de pressuposts generals de
l’Estat, sempre a través de pressupost per suposat, però a
vegades en execució directa de l’Estat; d’altres a través de
convenis perquè fos la mateixa comunitat autònoma la que anés
executant aquestes inversions.

Açò va ser fins al 2011, a partir del 2011 malauradament hi
ha canvi de govern i açò, tant al Govern de la comunitat
autònoma de les Illes Balears com al Govern d’Espanya, i
aquests canvis de govern representen també la supressió de les
inversions estatutàries i no només la supressió d’aquestes
inversions que ja no arriben, sinó que també açò va acompanyat
d’una reducció gradual de les inversions de l’Estat a les Illes
Balears fins arribar a aquest any 2014 on els pressuposts
generals de l’Estat tan sols han fixat 74 milions d’euros
d’inversió a les Illes Balears, el que representa 67 euros per
habitant i, per tant, trobar-nos a la cua de tot l’Estat espanyol, al
lloc últim on menys inverteix el Govern d’Espanya; i aquestes
inversions estatutàries que haurien d’haver permès
complementar aquestes reduïdes inversions fixades directament
als pressuposts a través dels seus ministeris -com deia abans- no
han arribat.

Què fixava aquest acord entre Govern de l’Estat i Govern
d’Espanya..., Govern de l’Estat -perdó- i Govern de la
comunitat autònoma fruit de la disposició novena?, idò aquesta
inversió de 2.800 milions d’euros en set anys. S’aprova per tant
l’Estatut d’Autonomia de 2007, finalitza el 2014, aquest serà el
darrer any en el qual ens pertocarien les inversions estatutàries,
però ja sabem, i així ens ho ha repetit i explicat, que en aquesta
legislatura cap any no s’ha tancat cap tipus d’acord per a les
inversions estatutàries, la qual cosa ha representat una pèrdua o
una deixada d’inversió de l’Estat de..., els càlculs són entre 800
i 1.000 milions d’euros. Si ens posam de part de l’Estat, parlam
si volen vostès de 800 milions d’euros que aquests quatre anys
no hauran arribat i s’obre ara un gran interrogant perquè ningú
no sap el que succeirà a partir d’ara una vegada que l’Estatut
establia que al 2014 les inversions estatutàries deixarien
d’arribar. 

El que és evident és que tenim un forat i que malauradament
ningú, el Govern tampoc no ha pres cap tipus de decisió per
garantir que aquests recursos, els quals no han arribat al llarg
d’aquesta legislatura, sí puguin arribar la propera legislatura, i
açò seria lògic. Seria lògic poder tancar amb el Govern de
l’Estat, si em permeten, fer el plantejament que hem viscut
durant quatre anys amb mancança, no han arribat recursos, però
que sí que aquests no els perdem, sinó que almanco garantim
que en els propers anys aquests recursos puguin arribar.
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I aquí és on ve la proposta que nosaltres, des del Grup
Socialista, plantejam avui i que és una proposta molt senzilla.
Primer de tot, el fet que el Govern de les Illes Balears elabori i
redacti un paquet d’inversions per valor de 800 milions d’euros,
que el defineixi; voldríem que fos, evidentment, des de l’acord
entre les diferents forces polítiques, però que tengui clarament
identificades quines són les prioritats, les necessitats inversores
per a les Illes Balears.

I la segona part d’aquesta proposta és que amb aquests
projectes, amb aquestes línies estratègiques marcades i
definides, poder tancar amb el Govern de l’Estat un calendari
d’inversions en els pròxims anys, al marge dels que ja hauran
d’arribar fixats als propers pressuposts, que garanteixin que no
hem perdut recursos que teníem reconeguts per l’Estatut
d’Autonomia.

Aquesta és, per tant, la proposta que des del Grup Socialista
avui plantejam, una proposta que ens sembla sensata, que només
demana que facem un esforç, que dibuixem projectes, que els
plantegem, que els prioritzem, que ajudin aquests projectes i ens
agradaria evidentment a reforçar l’economia productiva, que
generin a la vegada ma d’obra i que, per tant, siguin una palanca
d’estímul a la recuperació econòmica, la qual malauradament no
acabam de veure.

I amb aquesta proposta, per tant, avui hem vengut a aquesta
comissió, convençuts i a l’espera que serà possible tancar un
acord i que serà possible evidentment que demanen al Govern
de les Illes Balears que presenti projectes davant Madrid per
aconseguir els recursos que ens pertoquen.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Pons. Y ahora para el turno de fijación de
posiciones, por parte del Grupo Parlamentario MÉS tiene la
palabra el Sr. Miquel Àngel Mas, por un tiempo, como usted
sabe, de diez minutos.

EL SR. MAS I COLOM:

Sí, moltes gràcies. Donam suport a aquesta proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Mas. Y ahora, por parte del Grupo
Parlamentario Popular, Sr. Francisco Mercadal tiene usted diez
minutos.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. I prenc la paraula en nom
del meu grup parlamentari, el Grup Popular, per posicionar el
nostre vot en contra en relació amb aquesta proposició no de llei
que avui presenta el Grup Parlamentari Socialista.

Començaré dient que el Govern de les Illes Balears va
aconseguir que el 2013 i el 2014 les inversions territorialitzades
per a les Illes Balears representessin l’1,5% del total de l’Estat,
mentre que els record que els darrers pressuposts generals
aprovats pels partits socialistes autonòmic i estatal destinaven
només l’1,1% del total d’inversions a Balears. Per tant,
recordem que varen ser els pitjors pressuposts de l’Estat per a
Balears. Però d’això l’oposició no en vol parlar.

A mi m’agradaria que tots els parlamentaris féssim un
treball junts per poder tenir un debat seriós i rigorós respecte de
la situació que ha patit al llarg de la història la nostra comunitat
autònoma. Estarem d’acord, doncs, que les inversions
contribueixen a distribuir la renda i és correcte que una política
d’inversió pública redistribueixi la renda a tot l’Estat. Hi ha
estudis prestigiosos de professors que estableixen que a la sèrie
històrica del 1965 al 2004 s’ha produït convergència real entre
les diferents comunitats autònomes perquè aquestes polítiques
d’inversió han produït aquesta convergència, però hi ha una
excepció, que són les Illes Balears. Del 1965 al 2004, l’única
excepció que no ha convergit i el contrari, que ha estat de signe
negatiu, és Balears, per tant hem de solucionar aquestes
qüestions i posar un poc més de sentit comú.

El Govern està convençut que la política d’inversió pública
s’ha de dirigir que sigui una política més eficient i que permeti
obtenir major rendibilitat perquè així podem repartir molt més.
Però hem de continuar reflexionant i hem d’analitzar quines són
les xifres, a l’any 2008 Balears rep l’1,1% de la inversió
territorialitzada de l’Estat; el 2009, l’1,2; a l’any 2010, el 0,9%;
l’any 2011, l’1,1, 211 milions d’euros per davall de la mitjana,
en els que varen ser els pitjors pressuposts de l’Estat, els
pressuposts del Sr. Zapatero, amb el pacte de progrés aquí a les
Illes Balears. El 2012, l’1,1; el 2013, el projecte de llei de
pressuposts generals de l’Estat contemplava un 0,7 del total
d’inversió territorialitzada per a Balears, i gràcies a la feina de
tot el Govern va resultar ser finalment de l’1,5%. A l’any 2014,
el projecte de llei de pressuposts generals de l’Estat
contemplava un 0,8% del total d’inversió territorialitzada per a
Balears, i gràcies, una altra vegada a la feina de tot el Govern,
va resultar ser de l’1,5%.

Això no és suficient, però el Grup Parlamentari Popular està
content de la feina duta a terme durant l’any 2013 la qual va
tenir com a resultat que l’Estat inclogués els primers 90 milions
d’euros dels convenis de carreteres signats a legislatures
passades.

Avui per avui, el que ens pertoca és continuar fent feina,
continuar lluitant per tenir un tracte més just, així com ho fem,
perquè aquest govern creu que una altra política d’inversions és
possible, una política d’inversions que suporti la nostra activitat
productiva. Però quan parlam de les inversions que es
contemplen a l’Estatut hauríem de diferenciar les inversions
estatutàries de les que podríem anomenar inversions
imaginàries.



ECONOMIA / Núm. 58 / 25 de setembre del 2014 861

 

Què diu l’Estatut? La disposició transitòria novena de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix que mentre
les Corts Generals no aprovin la modificació del règim especial
per a les Illes Balears i, en tot cas, en un termini no superior a
set anys, la inversió de l’Estat s’establirà atenent la inversió
mitjana per càpita realitzada a les comunitats autònomes de
règim comú. Aquesta inversió vendrà determinada -continua el
text de l’Estatut- d’acord amb la normativa estatal,
homogeneïtzant les actuacions inversores realitzades en
aquestes comunitats autònomes per permetre’n la comparació
i tenint presents les circumstàncies derivades dels fets
diferencials i excepcionals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears amb incidència en la quantificació de la inversió
pública.

Per fer front a aquest compromís inversor, -afegeix la
disposició esmentada- el Govern de la comunitat autònoma de
les Illes Balears proposarà al Ministeri d’Economia i Hisenda
els convenis oportuns per a l’execució dels programes i les
accions estatals sobre R+D+I, transports, ports, medi ambient,
ferrocarrils, carreteres, obres hidràuliques, protecció del litoral,
costes i platges, parcs naturals i infraestructures turístiques.

Dit això, convé centrar el debat i la qüestió perquè han de
saber de què parlam quan ens referim a inversió i a l’intent del
nostre Estatut de mirar de revertir un dèficit inversor històric.
Les xifres històriques d’inversió pública de la Fundació BBVA
i l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques demostren
que en el període del 1965 fins al 2004 ha existit una certa
convergència entre les diferents comunitats autònomes
d’atracament a la mitjana. És a dir, essent la mitjana d’inversió
en infraestructures públiques de l’Estat, s’ha produït una certa
convergència amb dues excepcions: per una banda, Cantàbria i
Extremadura, que han millorat la seva posició, la qual ja era
favorable a l’inici de la sèrie, i una altra excepció, que són les
Illes Balears, les quals no s’han atracat a la mitjana d’inversió,
sinó que l’evolució és de signe contrari, és a dir, s’ha allunyat
de la mitjana.

Per tant, en matèria d’inversions convé saber de què parlam
i malauradament parlam d’això, un procés de quaranta anys
allunyant-nos de la mitjana d’inversió en infraestructures
públiques. Doncs bé, l’aprovació de l’Estatut el que ha fet és,
primer, constituir una comissió mixta d’Economia i Hisenda
entre l’Estat i la comunitat autònoma. A la conselleria consten
tres reunions d’aquesta comissió: la primera, del 3 de desembre
del 2007, constitució i aprovació del procediment d’elaboració
del reglament de règim intern; la segona, de juny del 2008,
d’aprovació del reglament de funcionament i informe de l’Estat
per a les inversions de l’any 2008, en el qual no consta aquest
informe, i la tercera, de desembre del 2009, per acceptar el
sistema de finançament de les comunitats autònomes. No
consten, doncs, més reunions d’aquesta comissió, segurament,
perquè, fruit del reglament aprovat per vostès, per reunir-se és
necessària l’aquiescència de l’Estat i que l’Estat estigui d’acord,
també, amb l’ordre del dia que es proposa.

Per tant, com han anat aquestes inversions estatals en aquest
període? En el període 2008-2013 han arribat a Balears, en
termes pressupostats, 1.651 milions d’euros; en el període 2008-
2011, manquen 581 milions per arribar a la mitjana, i en el
període 2012 a 2014 manquen només 357 milions d’euros. Per
això, en termes de mitjana d’inversions, si fem cas a l’Estatut
aquesta inversió s’ha d’homogeneïtzar. No consta a cap banda
de la conselleria, així com ja ens ha relatat a diferents
compareixences el conseller, l’especificació d’aquest terme.
Podríem dir que és excloent carreteres i ferrocarril, tendria sentit
tècnic, però en aquest cas encara ens duríem un ensurt. Per tant,
destriem, com he dit abans, la ficció de la realitat.

Quines inversions s’han fet? S’han fet 25 projectes, s’han
transferit 298 milions, s’han destinat a despesa corrent 150
milions, i encara avui en dia manquen per justificar 98 milions
d’euros.

Quina és la feina que s’ha fet? En primer lloc, s’han
mantengut multitud de reunions. En segon lloc, s’han perllongat
aquests convenis amb l’Estat i s’ha procedit a la pròrroga amb
els òrgans executors.

I què es farà? Es continuarà reclamant, es reunirà la
comissió mixta, s’intentaran justificar aquestes inversions que
varen venir i intentarem evitar haver de tornar aquests doblers
malbaratats en inversions de despesa corrent, com ja he relatat
anteriorment. I també es prorrogaran els terminis d’aquesta
execució.

En el moment d’aprovar-se l’Estatut en el nostre parlament,
el juny del 2006, aquestes inversions es van quantificar en uns
400 milions d’euros anuals, en total uns 2.800 milions d’euros
en el període 2008 a 2014. Una xifra que ningú, ni tan sols
vostès, els senyors del Partit Socialista, van rebatre. Vull
recordar que quan l’Estatut d’Autonomia es va aprovar, a les
Corts Generals, el febrer del 2007, qui era al poder a Madrid era
el Sr. José Luís Rodríguez Zapatero, i que aquest govern balear,
qui havia de gestionar aquestes inversions, era el Govern del
pacte, del 2007 al 2011.

Aquesta era la teoria, però la pràctica li diré quina va ser la
realitat: el 2008 varen venir 90 milions d’euros a les Illes
Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Tiene que ir acabando, Sr. Mercadal.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Les Illes Balears -sí- van renunciar a 100 milions d’euros, tal
i com va dir el Sr. Manera l’octubre del 2007, això és el que
deia el conseller del Govern del pacte.
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M’agradaria que els senyors del Partit Socialista pensassin
tot el que hem exposat i més xifres que podria donar de quines
són les xifres reals d’inversió i quina ha estat la devolució dels
pressuposts de l’Estat amb Balears i quina ha estat l’actuació
que han mantengut els governs del pacte quan han tengut
l’oportunitat de governar, encara avui, encara avui justificam
despeses d’aquella època.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Mercadal. Supongo que quiere hacer uso el
grupo, por contradicciones. Tiene la palabra el Sr. Pons, por
cinco minutos.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. És per rebatre bàsicament aquest
discurs de perdedors, de justificadors de decisions que es prenen
a Madrid que l’únic que fan és incapacitar el Govern de les Illes
Balears a presentar cap tipus d’iniciativa, ni tenir la fortalesa
suficient com per presentar projectes ni convenis davant
Madrid. Perquè quants n’han presentat aquesta legislatura? Si
les inversions estatutàries són una realitat, el Govern de les Illes
Balears quants convenis ha presentat? Cap ni un, zero, no ha
presentat una sola iniciativa en quatre anys.

I quantes vegades s’ha reunit la comissió mixta? Cap, en
quatre anys. I per què? Ens diuen que perquè qui convoca és
Madrid i per tant Madrid no vol convocar i açò és culpa nostra.
De ver que són incapaços, són incapaços el president Bauzá de
fer que el Sr. Montoro convoqui una comissió mixta bilateral
entre la comunitat autònoma i el Govern d’Espanya? Ni a açò
arriben vostès, Sr. Mercadal, ni a açò? I així passarà aquesta
legislatura, efectivament.

El pressupost general del 2014, jo li diré com valorava el Sr.
Camps, com valorava el Sr. Camps el pressupost general del
2014. El Sr. Camps va dir que aquests pressuposts generals del
2014 semblava que el Govern d’Espanya tractava els ciutadans
de les Illes Balears com a ximples, i creia que ens prenien pel
pito del sereno. Davant d’açò, l’únic que va ser capaç de fer el
president Bauzá va ser presentar una esmena davant Madrid, en
època del Senat, quan era en tramitació al Senat, per construir
quatre depuradores per valor de 74 milions d’euros.

I que aquest dimarts passat, ja vaig veure que vostè, Sr.
Mercadal, que devia becar o devia dormir, el Sr. Company
reconeixia que cap d’aquests recursos no arribaran, perquè no
estan pressupostats. Per tant, cap de les xifres que vostè ens diu
aquí, cap d’aquestes són certes. Formen part d’un argumentari
que es va desmuntant a mesura que passa el temps i que vostè
encara empra, i que li serveix, doncs sí, per estar i fer vida
parlamentària, però que en absolut no es correspon amb la
realitat, perquè els recursos no arriben. Perquè som els darrers
de la cua d’Espanya, quan la legislatura passada no hi érem;
quan a la legislatura passada aquests recursos arribaven, es
tancaven i hi eren, Sr. Mercadal.

I basta que es miri qualsevol pressuposts. Aquest divendres
s’aprovaran, veurem les inversions que hi ha, aquest divendres
ho sabrem pel Consell de Ministres, començarà la tramitació

parlamentària a Corts, i sabrem quina ha estat i quina és aquesta
inversió que hi haurà per al 2015. Què s’hi juga que tenim una
altra vegada les mateixes xifres i les mateixes quantitats? I què
faran? Es tornaran inventar una altra esmena que no ens durà un
món? Perquè convenis, cap ni un. I presentació o forçar una
reunió amb el Govern d’Espanya veiem que tampoc, vostè
mateix ho ha reconegut, la darrera reunió que hi va haver és de
la legislatura passada.

És que és impossible avançar així, és que no poden avançar
així. I per tant els demanàvem que facin, que dissenyin un pla,
que facin un paquet de projectes, que es moguin, i no els veiem,
no hi són. Els ho venim reclamant aquests tres darrers anys,
prenguin la iniciativa, i no ho fan, no ho volen fer, i ningú no ho
entén. Saben què inverteix el Govern d’Espanya a la comunitat
autònoma de Castella i Lleó? 550 euros per habitant, aquí són
67 per habitant. Supòs que açò no li preocupa a vostè, perquè,
segons els seus números, som a la mitjana; però 550 euros per
habitant a Castella i Lleó i 67 a Balears no és per treure massa
pit, Sr. Mercadal, no és per treure massa pit!

I quan, a més a més, sabem que no hi ha cap possibilitat de
convocar ni tan sols el Govern d’Espanya per tractar aquestes
qüestions, llavors donam la partida per perduda, deixarem
acabar la legislatura. Tindrem un argumentari que l’empraran
d’aquí a allà, però la realitat i els números són els que són,
aquests els reconeix tothom, fins i tot el Sr. Camps, i miri que
és difícil de vegades, fins i tot el Sr. Camps!

Doncs, així han acabat, els darrers de la cua, sense
inversions vam acabar el 2013, vam acabar el 2014 i
malauradament, pel que veiem, també hi acabarem el 2015.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Idò passam a la votació de la Proposició
RGE núm. 8201/14.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9 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 i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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