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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la comissió d’avui
horabaixa i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions?

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, Enric Casanova substitueix Jaume Garau.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí, Juan Manuel Lafuente sustituye a Sandra Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat de les proposicions no de llei amb RGE núm. 263 i
2523/18.

1) Proposició no de llei RGE núm. 263/18, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures que
ha d’adoptar el Govern d’Espanya per garantir les
condicions bàsiques d’accessibilitat.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
263/18, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a mesures que ha d’adoptar el Govern d’Espanya per garantir
les condicions bàsiques d’accessibilitat.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Socialista, té  la paraula l’Hble. Sra. Conxa Obrador, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquesta proposició no
de llei té a veure amb l’accessibilitat de les persones amb
discapacitat i també, com es relata a l’exposició de motius,
amb l’obligat compliment per part del Govern d’Espanya a
adaptar en un termini concret els espais, productes i serveis,
per tal de fer-los accessibles. Aquest termini finalitzava el 4
de desembre de 2017 i el Govern no el va poder complir, o no
el va voler complir.

Les condicions bàsiques d’accessibilitat a què es referia
aquesta obligatorietat tenien a veure amb espais públics
urbanitzats, edificacions, transport, oficines públiques,
dispositius i serveis d’atenció a la ciutadania i  aquells de
participació en els assumptes públics, inclosos els relatius a
l’administració de justícia, a la participació en la vida política
i els processos electorals i també als béns i serveis a
disposició del públic.

Com deia, aquesta data finalitzava el 4 de desembre de
l’any passat i el Govern d’Espanya no va planificar
adequadament les actuacions necessàries, perquè el que hem
pogut constatar és que no s’ha complit el compromís.
D’aquesta manera, davant d’aquest incompliment, el CERMI
va interposar davant del Tribunal Suprem un recurs

contenciosoadministratiu contra el Govern d’Espanya, per
innació en no haver aprovat després d’haver superat tots els
terminis legals, el reglament de condicions d’accessibilitat
universal i no discriminació de les persones amb discapacitat.
La no aprovació d’aquestes condicions bàsiques
d’accessibilitat impedeix que s’avanci en la inclusió de les
persones amb discapacitat en àmbits, com el que he relatat
abans, però també en el comerç, en l’educació, en la cultura,
l’esport, entre d’altres, perquè no hi ha una normativa mínima
estatal reguladora de l’accessibilitat i de les necessitats
d’accessibilitat i l’accés a serveis.

Per tant, és curiós que ni la demanda interposada, ni el
suport que diu que té el Govern d’Espanya amb el col·lectiu de
la discapacitat, no hagin provocat cap efecte positiu, tot el
contrari. Assistim al compromís del Partit Popular amb la
discapacitat únicament en el format paper, perquè els fets ni
hi són, ni se’ls espera, no sols el Govern no ha complit la llei,
sinó que mira cap un altre costat, perquè tampoc no ha fet el
més mínim esforç econòmic des del 2012 fins el 2017.

Quin compromís hi ha per al 2018? Continuarem igual,
perquè els pressuposts generals de l’Estat del 2018 no
reflecteixen cap increment pressupostari en l’accessibilitat.
No hi ha pressupost, ni tampoc Pla nacional d’accessibilitat,
cinc mesos d’endarreriment i un contenciós han servit perquè
el Govern ara digui que hi fa feina, però veurem quan arriben
els resultats. Tampoc no han desenvolupat les fases triennals
que figuraven en el compromís que havia signat el Govern, fer
el pla i definir les seves fases, aquesta era la tasca a
desenvolupar. I de moment no tenim res, més enllà d’alguna
reforma puntual de qualque accés, estació, o rampa, és difícil
trobar l’acció del Govern per fer realitat l’accessibilitat
universal. I tots som molt conscients de què encara queden
moltes traves per tombar i fer accessible la vida de les
persones amb discapacitat, perquè aquestes persones puguin
tenir una vida normalitzada, igual que nosaltres tenim, la resta
de ciutadans, una vida normalitzada.

Per això és sorprenent que el Grup Parlamentari del Partit
Popular hagi presentat el passat mes de gener una iniciativa en
el Congrés dels Diputats per garantir l’accessibilitat als
centres sanitaris, una accessibilitat sectorial, al marge del Pla
nacional d’accessibilitat. Sembla més que el que han cercat és
un filó per presentar PNL sectorials i cobrir l’expedient. Ara
presentaran una PNL d’accessibilitat en els centres educatius,
una PNL per accedir a qualsevol infraestructura que el Partit
Popular consideri. Però el que han de fer és el Pla nacional
d’accessibilitat i regular-ho i això no ho fan.

Aquesta iniciativa sectorial no tapa la manca de voluntat
política d’un govern que ignora el compliment del que signa.
El que han de fer és complir els compromisos que tenim tots
amb una part de la societat, que no pot utilitzar espais públics,
transport, oficines. Estam obligats a complir el mandat de la
legislació, després d’haver ratificat la convenció de les
Nacions Unides i també s’ha de fer un esforç econòmic. Per
això aquesta proposició no de llei té els punts que ara llegiré.
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El primer diu el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern d’Espanya a adoptar les següents mesures per garantir
les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació.
Primer, elaborar un calendari que assenyali les actuacions que
es duran a terme a cada un dels propers mesos, a tots els
àmbits, per donar compliment a les condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació a l’accés i utilització de
tots els espais, productes i serveis que siguin competència de
l’administració general de l’Estat, abans d’un any com a
màxim. El Govern presentarà aquest calendari davant la
Comissió de les Polítiques integrals de la discapacitat.

El segon punt, diu: dotar en els pressuposts generals de
l’Estat una partida destinada al finançament de les actuacions
necessàries per donar compliment dels compromisos derivats
que s’assenyalin al calendari abans mencionat.

I el tercer punt és molt senzill, diu: crear un fons estatal
d’accessibilitat universal, pel qual del pressupost executat en
obra pública, infraestructures i en la societat de la informació
un 1% es destini a l’accessibilitat física i tecnològica de les
administracions públiques. I dic que és molt senzill, perquè el
que volem és fer arribar la recuperació econòmica a totes les
persones, creant aquest fons estatal d’accessibilitat. És una
recuperació econòmica que està publicitada pel Govern i
aquest ha d’arribar sens dubte també a aquest col·lectiu,
destinant, com ja he dit, un 1% de les inversions en
infraestructures que desenvolupi el Govern.

I res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de fixació de posicions per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni
Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. Jo crec que ningú no hauria de posar en dubte que el
Partit Popular està a favor de fer més accessibles les
infraestructures públiques, fer més accessibles els espais
públics, urbanitzats i edificacions, els mitjans de transport, les
oficines públiques, etc., crec que posar en qüestió aquest
tema, jo crec que resulta una mica desagradable. I dic açò
perquè des del Partit Popular vam aprovar una llei, que és la
llei a què fa referència la proposició no de llei. Jo crec que
açò va ser una passa importantíssima.

Evidentment que queden moltes coses per fer, evidentment
que avui els discapacitats tenen dificultats per poder-se
desenvolupar de forma normal, com la resta de persones, és
evident, fan falta moltes coses, és cert. La llei posava damunt
la taula les qüestions que faltaven i ha estat una qüestió de
pressupost, perquè al final és cert que açò requereix
pressupost. I tothom sap, o hauria de saber, perquè la memòria
a vegades és molt curta, que ha passat una crisi econòmica,
que l’any 2012 quan va entrar el Partit Popular vam trobar un
país en fallida, Espanya estava en fallida. El Govern del Sr.

Rodríguez Zapatero va ser un desastre per a Espanya, estàvem
a punt del rescat, i evidentment hi va haver determinades coses
que no es varen poder fer, per què? Perquè no hi havia doblers,
senzillament, i perquè s’havia de retallar de per tot, per molt
que vostès critiquin les retallades, o retallaves o te rescataven,
no n’hi havia d’altra.

Per tant, hi va haver coses que no es varen poder fer i una
de les coses que no es varen poder fer segurament varen ser
aquestes coses que la llei deia, que la llei..., i per tant, la
voluntat de fer-ho hi era, però hi va haver una incapacitat de
poder-ho fer, no per voluntat, sinó perquè no hi havia els
doblers perquè el Sr. Zapatero va deixar en fallida un país. És
a dir, no vulguin donar la culpa de les conseqüències o a les
conseqüències... el que són les causes. És a dir, el Sr. Zapatero
és la causa que ens trobéssim en la situació en què ens vàrem
trobar i els que es varen trobar en aquella situació va fer tot el
que va poder tirar endavant i  salvar un país i açò és el que
vàrem fer.

I ara, sortim de la crisi gràcies a les mesures que feia el
Partit Popular, hem pogut i estam poc a poc sortint d’aquesta
crisi.

Crec que és el moment de poder plantejar les qüestions
que se’ns plantegen en aquesta proposició no de llei i
nosaltres no votarem en contra. No votarem en contra al
primer punt i al segon punt, al tercer punt sí que votarem en
contra, entenem que el tercer punt és una mesura com a mínim
poc pensada, precipitada, crec que requeriria almenys algun
estudi per saber si realment és possible fer aquest fons o
realment quina incidència podria tenir aquest fons damunt
aquestes inversions, etc. Però estam d’acord amb el primer i
segon punt, estam d’acord a fer un calendari d’actuacions i
estam d’acord que els pressuposts generals contemplin
partides pressupostàries per fer complir aquest calendari.

I crec, a més, que ara es pot fer, és a dir, ara en aquests
moments l’Estat poc a poc va sortint de la crisi que hem tingut
i ara tenim capacitat per poder-ho fer. Per tant, entenem que
ara sí que podem votar a favor d’açò i ara sí que l’Estat ho
podrà mirar almenys amb més bons ulls de com ho ha pogut
mirar fins ara que de fet fins ara per incapacitat de poder-ho
fer.

En qualsevol cas, ja dic, lamentam que algú pugui
qüestionar que el Partit Popular estigui en contra de fer més
accessibles els serveis públics i de fer més accessibles les
infraestructures públiques. Nosaltres sempre hem estat a favor
d’açò i si no ho hem pogut fer ha estat perquè no hem tingut
els doblers suficients per poder-ho fer.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula l’Hble. Diputada, Sra. Marta Maicas, per un temps de
deu minuts.
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LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Començaré contestant al
Sr. Camps, sí, Sr. Camps, ja ha passat la crisi segons vostès, ja
ha passat, però encara estam esperant mesures que ho
constatin perquè, encara que no deixen de repetir que ja ha
passat la crisi sembla que encara som al mateix punt de
partida, als temps de les retallades, perquè no hi ha cap
inversió ni compromís per part de vostès.

Em centraré en el tema, l’accessibilitat és una condició
necessària i prèvia per a l’exercici d’altres drets, no es pot
garantir el dret d’igualtat d’oportunitats si no comptem
prèviament amb l’eliminació de les barreres de l’accés a la
participació de les persones amb diversitat funcional.

S’ha complert ja el termini legal -tal i com ha comentat la
Sra. Conxa Obrador, del PSIB- que Espanya s’havia fixat
perquè tots els productes, serveis i entorns fossin accessibles,
d’aquesta manera s’estan vulnerant drets tan importants com
el dret a la informació, a la comunicació i a la participació. És
un fracàs col·lectiu de tota la societat, però nosaltres creiem
que sobretot és imputable al Govern del Partit Popular, que
també en això evidencia la seva incapacitat per tenir cura de la
ciutadania.

Per això, el passat desembre Units Podem vàrem registrar
al Congrés una proposició de llei per fixar un fons estatal de
garanties per garantir l’accessibilitat universal, un pas
necessari per contribuir a la igualtat d’oportunitats de les
persones amb discapacitat, on el fons comptaria amb tres
vessants: una partida fixa en els pressuposts generals de
l’Estat, un 1% del total del pressupost d’execució de cada
contracte d’obra o servei públic i  un 1% del total de
l’execució si una obra o  servei es construeix o explota
mitjançant una concessió administrativa. Però, com moltes
proposicions al Congrés, van ser vetades; afortunadament amb
l’ocasió de la sentència del Tribunal Constitucional sobre els
vetos al Congrés ha estat possible tornar a presentar-la, ja
veurem on acaba.

En coherència amb tot el que s’ha exposat donarem suport
a aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Agustina Vilaret, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Bones tardes i gràcies, Sr. Presidenta. Bé, jo també celebr
que el Sr. Camps reconegui que ara es podran fer més
inversions, esperem veure-ho, i no compartesc les possibles
sortides de la crisi, però bé, centrem-nos.

És evident que l’accessibilitat ha de ser universal per tenir
el màxim d’autonomia i independència individual i que en tots
els àmbits puguin gaudir de totes les llibertats i drets i ens
consta, al Grup de MÉS, que en totes les infraestructures que
no són obra nova hi ha greus problemes d’accessibilitat, no tot
s’ha pogut fer.

Per tant, defensam i donarem suport a aquesta proposta,
que els espais públics han d’oferir les condicions adequades.

I per tant, estam d’acord amb el punt 1, de presentar el
calendari per a actuacions per atenir les condicions bàsiques
d’accessibilitat als espais i serveis que siguin de competència
de l’Administració General de l’Estat abans d’un any; amb el
punt 2, que hi hagi una partida als pressupostos per a poder-ho
finançar, i amb el 3, crear un fons estatal d’accessibilitat
universal.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Sureda, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Bé,
respecte a aquest tema crec que la qüestió és que el Govern
d’Espanya havia de complir uns compromisos abans del
desembre del 2017 i no els ha complit. El més greu d’això,
però, és sens dubte que afecta el dia a dia de les persones amb
algun tipus de discapacitat en molts d’àmbits quotidians de la
seva vida, com pot ser accedir a edificis públics, als mitjans de
transport o als béns i serveis públics.

De vegades la deixadesa en una qüestió com aquesta pot
afectar moltes persones i els posa moltes traves, però a més
a més, aquí també parlam que s’incompleix la Constitució
Espanyola i les directrius de la ONU sobre el dret de les
persones amb discapacitat.

Aquest parlament va fer la seva feina i va aprovar la Llei
d’accessibilitat i per això no podem fer més que sumar-nos a
la proposta i demanar al Govern de l’Estat que es posi a fer
feina perquè també s’acompleixi.

Votarem a favor de la iniciativa. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula
l’Hble. Diputat Sr..., ai, perdó, va primer..., ah, no, sí, MÉS per
Menorca, disculpin, Josep Castells, per un temps de deu
minuts, ara m’he fet un cacau, perdonau.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, no passa res. Bé, respecte de la
nostra posició, comparteixo fins a cert punt la diagnosi, una
part de la diagnosi que ha fet el Sr. Camps, no?, i és que
realment el Govern de Zapatero des del punt de vista de la
gestió econòmica va deixar molt a desitjar i va generar moltes
expectatives, com per exemple també en els àmbits com el de
la dependència, als quals... bé, era una determinada manera de
governar o de legislar tal vegada sense tenir en compte el que
costen les coses.

Açò només és una reflexió que faig, perquè aquí ens
trobem una mica davant un fonament similar, però en aquest
cas diguem perpetrat pel Partit Popular, precisament perquè
per molt que..., segons la tesi del Sr. Camps el Govern del Sr.
Zapatero hagués deixat les arques buides, que per cert vostè
diu que “o es retallava o et rescaten”, perdoni, és que Espanya
va ser rescatada, el que passa és que el orgullo patrio va
impedir que es reconegués, però Espanya va ser rescatada amb
75.000 milions d’euros que va pagar Europa i que encara se li
han de retornar o sigui que... aquí, diguem, es van fer retallades
i es va haver de demanar un rescat també.

Per tant, aquí el tema és que aquest reial decret legislatiu
és de l’any 2013, per tant, de legislatura PP, amb un text refós
que probablement... és un text refós que probablement recollia
algunes previsions de lleis anteriors que podria ser que fossin
de l’era Zapatero, això ho desconec, però en qualsevol cas és
obvi que el Partit Popular té una responsabilitat molt gran en
la fixació d’aquest calendari perquè és el Govern que va fer el
desplegament d’aquest calendari.

Segons l’exposició de motius, però, és clar..., aquí es diu
que el 4 de desembre de 2017 s’havien d’haver complit una
sèrie de condicions, però jo suposo que aquestes condicions
obligaven totes les administracions no només les
administracions de l’Estat. Per exemple, quan parlam d’espais
públics urbanitzats o de llicència de transport probablement
aquestes són obligacions que haurien d’haver complert la
comunitat autònoma, els consells insulars, els municipis... És
a dir que jo penso que l’incompliment de la llei no només és
per part del Govern de l’Estat, sinó que penso que les altres
administracions també l’estan incomplint. 

És clar que, atès el principi de lleialtat institucional, el
Govern, si obliga les administracions a fer aquestes dotacions,
hauria d’haver-se ocupat de finançar-ho adequadament i, per
tant, entenc que aquesta és la línia que segueix la proposició
no de llei. I per açò, vull dir, nosaltres hi estam a favor perquè,
a més, pensam que, malgrat partir d’aquest incompliment per
part de l’Estat, no s’acarnissa amb la situació actual, sinó que
proposa una via de sortida, primer que faci un calendari i
després que es dotin en els pressuposts les quantitats
necessàries per començar a implementar aquest calendari que
s’hagi fet. 

El punt c) realment és més agosarat i jo li demanaria, Sra.
Obrador, un aclariment perquè jo no acab d’entendre el
redactat d’aquest punt c), perquè quan aquí es diu crear un fons

estatal, diu: “per tal que un 1% es destini a l’accessibilitat
física i tecnològica de les administracions”, és a dir, jo no sé
si és que aquí vol dir “a les administracions” o és que ens hem
d’ocupar “de l’accessibilitat de les administracions”. Jo
aquesta expressió no l’entenc i m’agradaria, si és possible, que
m’ho aclarís  per acabar de decidir el sentit del meu vot
respecte d’aquest punt.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Xelo Huertas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, presidenta. Bé, l’últim cens oficial de persones
amb discapacitat a Espanya, l’estudi Discapacitat, autonomia,
persones i situació de dependència , de l’Institut Nacional
d’Estadística, publicada el 2008 i amb dades de 2007,
estimava que hi havia 3,84 milions de persones discapacitades
en aquell moment. Les persones amb discapacitat suposaven
el 8,5% de la població. Des d’aleshores fins ara no ha tornat
a haver-hi dades estadístiques globals perquè els estudis són
decennals.

A més de grans enquestes globals sobre la realitat social
de la discapacitat, el CERMI ve reclamant que a totes les
operacions estadístiques oficials on sigui rellevant s’incorpori
la variable de discapacitat, a fi de comptar amb informació
actualitzada, fidedigne i transversal amb totes les fonts
estadístiques. Mancant de noves dades, les últimes de 2008
assenyalen que respecte de 1999 el nombre de persones amb
discapacitat havia crescut en 320.000, no obstant això, atès
que el creixement de les persones amb discapacitat va ser
menor que el total de la població, la taxa de discapacitat va
registrar una disminució del 0,5%. En el 2008 l’edat mitjana
de les persones amb discapacitat era de 64,3 anys, mentre que
en 1999 era de 63,3. Per sexe 2,3 milions de persones
afirmaven tenir alguna discapacitat, de dones -perdó-, afirmava
tenir alguna discapacitat front d’1.550.000 homes. El total de
l’enquesta reflectia que en 3,3 milions de llars socials residia
almenys una persona que afirmava tenir una discapacitat, la
qual cosa suposava un 20%, si bé el cas més freqüent era la
llar de dos membres on un d’ells presentava alguna
discapacitat. A més, en 608.000 llars la persona en
discapacitat vivia sola. 

La periodicitat de les dades estadístiques respecte de la
discapacitat que afecta probablement a dia d’avui prop d’un
10% de la població, ja mostren la poca voluntat de dedicació
a aquest col·lectiu de la població.

En el preàmbul de la Llei 51/2003, de 2 de desembre,
d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat
universal de les persones amb discapacitat, es feia la següent
anàlisi: “transcorreguts més de vint anys des de la promulgació
de la Llei d’integració social de les persones amb discapacitat
es considera necessari promulgar una altra norma legal que la
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complementi i que serveixi de renovat impuls a les polítiques
d’equiparació de les persones amb discapacitat. Dues raons
justifiquen aquesta nova llei: la persistència en la societat de
desigualtats, malgrat les inequívoques proclamacions
constitucionals i el meritori esforç fet a partir d’aquesta llei,
la qual cosa és més important encara, els canvis operats en la
manera d’entendre el fenomen de la discapacitat i,
conseqüentment, l’aparició de nous enfocaments i estratègies.
Avui és sabut que els desavantatges que presenta una persona
amb discapacitat tenen el seu origen en les seves dificultats
personals, però també i sobretot en els obstacles i condicions
limitadores que en la pròpia societat, concebuda
conformement al patró de la persona mitjana, s’oposen a la
plena participació d’aquests ciutadans.” Vint anys després
l’anàlisi seguiria plenament vigent. 

De tot l’anterior es dedueix que estaríem, en teoria, davant
d’una norma fonamental en matèria de discapacitat, l’objecte
de la qual segons s’estableix en el seu article 1.1 era establir
mesures per garantir i fer efectiu el dret a la igualtat
d’oportunitat de les persones amb discapacitat entès com a
absència de discriminació directa o indirecta que tengui la
seva causa en una discapacitat així com l’adopció de mesures
d’acció  positiva orientades a evitar o compensar els
desavantatges d’una persona amb discapacitat per participar
plenament en la vida política, econòmica, cultural i social. 

Era devers 2009-2010 quan es va redactar un complement
de la Llei d’accessibilitat universal tan meravellosa que va ser
qualificada com de segona generació i que apareixia en els
mitjans oficials com la panacea per abordar tota la
problemàtica de la discapacitat en les persones. Ja no cal fer
més, tot està en vies de ser resolt. El 2013 en el Decret
legislatiu 1, de 29 de novembre, s’aprova el text refós de la
llei esmentada i ja definitivament el dia que  hem aconseguit
el que en ella se’ns prometia.

Ja es veia en el seu moment que anava a ser una llei més,
inútil, doncs estava plena de frases ben sonants amb
afirmacions que expressaven molt bé idees i objectius
importants, però sense la intenció real de dur-la a la pràctica.
Era com a part d’un programa electoral que ja saps que és
mentida per impossible.

De tot els que va aprovar ni un sol objectiu s’ha complert,
no s’han desenvolupat els reglaments indispensables declarats
com a obligatoris ni s’han duit iniciatives reals d’implantació
dels serveis anunciats ni s’ha escomès aquestes comissions
necessàries que (...) ineficients. La seva única utilitat ha estat
la de ser invocada contínuament per a malament dissimular el
seu no compliment.

Per tot això i perquè per a mi és molt important
l’accessibilitat, de fet una de les primeres mesures que vaig
prendre va ser ser accessible, fer accessible a l’edifici de
Palau Reial núm. 8, votarem a favor d’aquesta iniciativa. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per contradiccions té la paraula el grup proposant per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Realment és sorprenent
que a aquestes alçades de la pel·lícula i de la història el Sr.
Camps doni la culpa encara de la crisi econòmica al president
Zapatero, que segurament es pogué equivocar en certes
polítiques, però evidentment la crisi era una crisi que venia de
fora, no era una crisi provocada per la gestió del Govern
socialista del Sr. Zapatero. Per favor, crec que això fins i tot
surt ja en els llibres de text.

Per tant, crec que hauria de cercar un altre argumentari,
perquè si el Partit Popular, quan va entrar en el Govern
després del Govern socialista de Zapatero, va prendre les
decisions de retallar que va prendre ho va fer per ideologia
perquè hagués pogut prendre recursos, hagués pogut treure
recursos, per exemple, augmentant els imposts de les rendes
més altes i no llevar recursos d’educació pública, de sanitat
pública, de serveis socials. Això era una qüestió ideològica.
Per tant, posem les coses en el lloc que pertoquen. 

Ha començat la seva intervenció, Sr. Camps, dient que
ningú no hauria de posar en dubte el suport del Partit Popular
a les persones o al col·lectiu de la discapacitat. Jo li deman
que passin d’una vegada de les paraules als fets perquè no
posam en dubte les paraules de suport, el que posam en dubte
són els fets, perquè si vostès volen tenir un compromís amb
les persones i amb el col·lectiu de la discapacitat el que han
de fer és donar-li  un suport real, és a dir, complir els
compromisos que signen i dotar de pressupost aquelles
polítiques i accions que necessiten pressupost.

Per tant, ara som a uns moments de reactivació econòmica,
que molt bé la ven el Sr. Rajoy, estam en un moment
d’augment econòmic i vostès no han dut res al pressupost
general de l’Estat per fer creïble el suport a la discapacitat,
que diu que té el Sr. Camps. 

Per tant el que han de fer és ser coherents. Vostès no duen
una partida pressupostària concreta per fer complir
l’accessibilitat universal, però multipliquen per 4 el
pressupost de defensa. Això és una política de suport al
Ministeri de Defensa, perquè estan dotant de pressupost
perquè pugui desenvolupar el seu programa, però són
incapaços de dotar pressupostàriament la discapacitat. Això
són fets, Sr. Camps, això són fets; pressupost de Defensa
multiplicat per 4; pressupost d’accessibilitat, ni hi és ni se
l’espera. Per tant m’agradaria que fossin coherents, perquè
vostès aquí diuen una cosa i després a Madrid en diuen una
altra. I no vull parlar de prospeccions i no vull parlar de 75%
de descompte aeri, perquè això és el que hi ha, això és el que
hi ha, contradiccions; diuen de paraula moltes coses, molts de
compromisos, però a l’hora de la veritat res de res.
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Per tant, Sr. Camps... I no entenc per què, si vostè diu que
no s’ha dotat la discapacitat per una qüestió de pressupost, no
està a favor d’aquest 1% de pressupost en relació amb les
contractacions d’infraestructures i de serveis; per què si hi ha
una limitació  pressupostària no accepta que es creï un fons
estatal provinent d’aquest 1%?, és que no ho puc entendre,
seria una manera molt bona que el Govern pogués nodrir un
compte per destinar a millorar o  a eliminar les barreres
arquitectòniques amb les quals ha de lluitar cada dia el
col·lectiu de la discapacitat.

Ningú no posa en dubte les seves paraules, però el CERMI
els ha posat un contenciós en el Tribunal Suprem, precisament
un contenciós no perquè hagi dubtat de les seves paraules,
perquè vostès han incomplert els fets d’allò que varen firmar,
per això els han posat un contenciós administratiu davant el
Tribunal Suprem, i no ha estat el Partit Socialista, ha estat el
CERMI, la federació que representa el col·lectiu de la
discapacitat, perquè vostès han estat incapaços de complir allò
que diuen, el suport que diuen que té el Partit Popular cap al
col·lectiu de la discapacitat. 

Per tant, res més. Agraïm a la resta de grups parlamentaris
el suport a aquesta iniciativa i lamentam que el Partit Popular
o el Grup Parlamentari Popular no cregui en la creació d’un
fons estatal de l’accessibilitat per nodrir  de pressupost
aquelles inversions que es necessiten per eliminar les barreres
arquitectòniques.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, acceptaria la votació separada?

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Sí, accept la votació separada, i un dubte que ha manifestat
el Sr. Castells, i realment hi ha una errada en l’expressió, i és
“... a les administracions públiques”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar aquesta proposició no de lle i amb RGE
núm. 263/18.

Votació separada. Votaríem en primer lloc el punt a). 

Vots a favor del punt a)?

a) i b)? Unanimitat.

I punt c).

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Idò 9 a favor i 4 en contra. 

Queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
263/18, relativa a mesures que ha d’adoptar el Govern
d’Espanya per garantir les condicions bàsiques
d’accessibilitat.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2523/18,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS, relativa a garantia de la
reval oració de les pensions i un tracte just als nostres
pensionistes.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 2523/18, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES, relativa a garantia de la
revaloració de les pensions i un tracte just als nostres
pensionistes.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Sra. Maria
Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. El 2013
el Govern central va canviar el sistema de revaloració de
pensions, abandonant un esquema basat en l’IPC per passar a
un sistema en què la situació d’ingressos i de despeses de la
Seguretat Social a mitjan termini és la que determina la
revaloració. D’aquesta manera l’objectiu del sistema de
pensions va deixar de ser el manteniment del poder adquisitiu
dels pensionistes per ser ara la sostenibilitat financera. A més
a més una vegada analitzats els factors que determinen l’índex
de revaloració de les pensions es conclou que els pròxims
anys només creixeran un 0,25%. Aquesta previsió evidencia
que si els darrers anys els pensionistes han perdut poder
adquisitiu en els temps que vénen encara estan abocats a
perdre’n més.

D’altra banda a aquesta situació s’ha d’afegir la buidada del
fons de reserva que s’ha fet des del Govern central, un fons
que el 2011 comptava amb més de 68.000 milions d’euros i
havia de ser un coixí, una garantia per als  moments de
dificultats. 

Els nostres pensionistes han fet feina de valent durant anys
i ara no tenen ni reconeixement ni estabilitat ni seguretat
econòmica. Des d’El Pi pensam que aquesta situació és
inadmissible i del tot injusta, i que el Govern ha canviar per tal
de garantir el poder adquisitiu dels pensionistes. Per això
presentam aquesta proposició no de llei on hi ha tres
sol·licituds al Govern de l’Estat.

En el primer punt instam el Govern a preveure mecanismes
legals i financers necessaris per fer un pagament extraordinari
a cada pensionista equivalent al poder adquisitiu que ha perdut
durant aquests darrers deu anys, sempre tenint en compte la
revaloració de la seva pensió  i l’increment de l’IPC. En el
segon punt instam el Govern de l’Estat a modificar la Llei
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23/2013 a fi i efecte de garantir que la revaloració de les
pensions mai no sigui inferior a l’increment de l’IPC anual. I
en el tercer punt instam el Govern a impulsar les
modificacions fiscals necessàries perquè la pensió no sigui
considerada renda i sigui una quantitat exempta a l’hora de
calcular l’impost de la renda de les persones físiques.

Esperam tenir el suport dels grups parlamentaris d’aquest
parlament. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de fixació de posicions. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Diputat Antoni
Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. El debat de les pensions crec que és un debat...
complicat, i és un debat en què no hauríem de fer demagògia
i no l’hauríem d’utilitzar políticament. Crec que tots creim i
estam convençuts que és necessari revalorar les pensions en
la mesura de les possibilitats que tenim, i si pot ser per
damunt de l’IPC, per què no?, i qualque dia tots serem
pensionistes i per tant ens agradaria poder cobrar la pensió que
hem anat cotitzant tots aquests anys.

Però és cert que per poder cobrar les pensions el sistema
actual és el que és, i tal com està plantejat els actuals
cotitzants són els que paguen les pensions actuals, lògicament
com menys cotitzants hi hagi més difícil és pagar aquestes
pensions, i com més cotitzants hi ha més fàcil és poder pagar
aquestes pensions. Per tant crec que una mesura que ha anat
molt bé en aquests darrers anys han estat les mesures que ha
aplicat el Partit Popular de creació de llocs de feina, i una de
les claus per aquest increment de llocs de feina ha estat la
reforma laboral, per molt que alguns la vulguin criticar. Açò
ha posat que s’han creat més de 3 milions de llocs de feina,
amb la qual cosa açò permet mantenir i sostenir les pensions
actuals.

Implicaria també, dins aquest debat, una política de
natalitat activat i potent, és a dir, en aquests moments la
natalitat que té Espanya fa impossible el relleu generacional.
Per tant difícilment amb aquesta natalitat es podran mantenir
les pensions que tenim actualment, i per tant crec que el
sistema actual necessitarà d’alguns retocs a partir d’ara i en un
futur a fi de poder fer sostenibles i poder fer finançables les
pensions. I aquests retocs s’han de produir sense cap tipus de
dubte dins el Pacte de Toledo. Es va fer el Pacte de Toledo,
tots els partits polítics van pactar, per arribar a acords, i un
dels primers acords va ser no utilitzar les pensions com a arma
política.

Per tant, i ja que hi som, m’agradaria avui lamentar que
alguns partits polítics utilitzin els pensionistes com a arma
política per anar en contra de determinades polítiques... de
pensions que es fan al Govern.

Quant als punts que vostès ens plantegen, nosaltres no
posaríem cap trava a cap dels tres, cap ni una, sempre i quan es
pogués afegir al punt que volguessin “en el si del Pacte de
Toledo”; és a dir..., perquè no serveix de res aprovar açò
talment, el Govern no podrà fer res sempre i quan el Pacte de
Toledo no ho autoritzi. És a dir, res no es podrà fer si el Pacte
de Toledo no ho aprova o no ho acorda.

Al primer punt es parla de fer una paga extraordinària a
cada pensionista equivalent a la pèrdua de poder adquisitiu que
ha tingut fins ara. Idò miri, jo li ho he de dir, als deu darrers
anys la pèrdua de poder adquisitiu de les pensions ha estat d’un
0,1%, però si agafa onze anys, fins i tot el poder adquisitiu ha
augmentat un 0,1%, mirin quina cosa. És més, des que governa
el Partit Popular s’ha augmentat el poder adquisitiu de les
pensions i s’ha absorbit la pèrdua del 2,7% de poder adquisitiu
que es va perdre amb la congelació de les pensions que va dur
a terme el Sr. Rodríguez Zapatero.

I ho hem de recordar també aquí, perquè la proposició no
de llei, evidentment, és de dia 12 de març, òbviament no es
podia posar, però el Projecte de llei de pressuposts generals
de l’Estat preveu una pujada de les pensions d’un 1,6%, molt
per damunt de l’IPC.

I aquí alguns partits votaren en contra dels pressuposts
generals de l’Estat, aquí hi haurà alguns partits, alguns
representants dels partits que votaran en contra d’incrementar
un 1,6% les pensions als nostres pensionistes. Açò és la
realitat. Per tant, és a dir..., a nosaltres ja ens va bé que pugin
o que es revalorin les pensions o que pugi l’IPC, però és que
el Partit Popular als pressuposts d’enguany els  pujarà per
damunt -per damunt- del que és l’IPC.

Després, demanen també, un altre punt, que el Parlament
de les Illes Balears... impulsar les modificacions fiscals
necessàries perquè la pensió no sigui considerada renta i sigui
una quantitat exempta a l’hora de calcular l’impost de renda de
les persones físiques; i jo li he de recordar que també al
pressuposts generals  de l’Estat es preveu pujar el mínim
exempt de l’IRPF de 12.000 a 14.000 euros. Només amb
aquest fet 3,5 milions de persones, moltes pensionistes,
s’estalviaran 440 euros de mitjana. És a dir, en certa manera...,
però ja dic, tal com està redactat si es posa “en el si del Pacte
de Toledo” nosaltres hi votaríem a favor. No hi ha
inconvenient.

En qualsevol cas, ja ho he dit, el tema del debat de les
pensions és molt més complex dels tres punts que avui se’ns
plantegen, requereix segurament d’uns retocs o fins i tot
d’unes reformes profundes per poder-lo mantenir i que pugui
ser vigent molt d’anys i en qualsevol cas, ja dic, nosaltres
sempre respectarem el que digui el Pacte de Toledo. 

Crec que no és una bona praxi que ara cada comunitat
autònoma enviï recaditos a Madrid, “escolta, fes açò o fes
allò, ara puja aquí, ara puja allà o davalla allà..”, és a dir, crec
que és una mala praxi i en tot cas el lògic és que els partits
polítics que estan integrats dins el Pacte de Toledo siguin els
que en certa manera estableixin les polítiques en qüestió de
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pensions. Tota la resta, ja dic són vuits i nous i cartes que no
lliguen.

En qualsevol cas, fem aquesta esmena in voce i esperam
que el partit proposant la pugui acceptar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Marta Maicas, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, desmentir l’engany
fonamental del discurs del Partit Popular és esgotador i em
centraré a defensar la iniciativa que ha dut avui El Pi.

Com ja sabem, ja van presentar una iniciativa molt
semblant al Ple del Parlament, però igualment ens sembla
interessant que es continuïn presentant iniciatives respecte a
la defensa de les nostres pensions. Com que no és una qüestió
tècnica, sinó política, hem de decidir com a societat entre
prioritzar el benestar de la ciutadania arribada a una certa edat
o abocar els nostres majors a treballar cada vegada més anys
i en pitjors condicions, mentre els nostres joves es troben en
situacions d’atur involuntari, precarietat laboral, incertesa
permanent al treball.

La reforma laboral sumada a la interessada i recerca crisi
de les pensions és un còctel explosiu que pot fer esclatar pels
aires el pacte social i el pacte entre generacions que garanteix
aquest sistema de pensions que garanteix al mateix temps la
nostra Constitució.

Més enllà d’estratègies de desprestigi, el futur de les
pensions pot assegurar-se perfectament gràcies als fons
proveïts per múltiples figures impositives al marge de les
cotitzacions.

És evident que la conservació d’un sistema de pensions
garantides, solidàries i universals requereix únicament de
voluntat política, Sr. Camps.

El manteniment i la millora d’aquest sistema de pensions
públic és totalment imprescindible per garantir el pacte social
que deia que si treballes tu durant la teva vida tindries una
pensió digna per gaudir dels darrers de la teva existència.

Així per exemple modificar l’impost de societats,
potenciar els imposts sobre les rendes del capital financer, la
lluita contra el frau, la creació d’imposts finalistes per
augment demogràfic o contribució de solidaritat per cobrir els
dèficits de finançament contributiu com s’ha introduït en
altres països o un IVA social, modificar l’IRPF i gravar més
els trams de rendes més elevats serien algunes de les
solucions per garantir i millorar l’actual sistema de pensions.

De fet, un augment a la pressió fiscal d’un 1,2 punts durant
entre cinc i deu anys podria permetre recaptar 12.500 milions
d’euros.

El sistema públic de pensions és un dels nostres preuats
tresors, malgrat que les pensions no siguin tan elevades com
voldríem.

Votarem a favor dels punts 1 i 2, mentre que al punt 3 el
votarem en contra. Pensem que la idea de disminuir les
cotitzacions a les pensions, com als salaris baixos, és una idea
un poc populista sense massa sentit. Estem per la redistribució
de la riquesa perquè totes les persones tinguin el necessari per
viure i això es fa amb cotitzacions i imposts.

En general, la fiscalitat és una forma de control públic de
la riquesa que ens beneficia com a societat i permet serveis
públics, però també un reconeixement del col·lectiu, a més
d’evitar problemes de descoordinació d’agents econòmics.

Posaré com a exemple simplement que la pensió de 2.200
euros que pot estar cobrant un conegut, idò no ha d’estar
exempta d’aquesta imposició.

Proposar una reducció de les imposicions als pensionistes
és enganyar-los també, uns pocs tindran alguns doblers més a
final de mes, però pitjors serveis públics i per tant, més
necessitats de despesa. Bé, és un clar exemple d’encegar-te
amb l’arbre i no veure el bosc, no?

El que cal és assegurar que els ingressos dels pensionistes
són els adequats a través d’increments dels salaris mínims
interprofessionals, assegurar la progressivitat del sistema de
pensions i fer pagar als que més tenen.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Agustina Vilaret, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, que crec
que no els he saludat l’anterior vegada. Bé, és un fet que les
pensions ja no es revaloren segons l’IPC, i ara no voldria
recordar-ho malament, però crec que estaven garantides pel
Pacte de Toledo aquestes pujades, però bé... i això fa perdre
poder adquisitiu a la nostra gent major sobre unes pensions
que ja són de les més baixes d’Europa. Per tant, ens hauria de
fer una mica com a de vergonya, no? I no només això, sinó que
també s’ha vist amb la crisi que es varen convertir en un coixí
d’acció social que en l’àmbit familiar acollien fills i han donat
una mica de dignitat a aquesta societat, però a costa de les
seves esquenes.

Aleshores, ens sembla bé aquesta iniciativa, la votarem a
favor, tant del punt 1, que es faci un pagament de la pèrdua del
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poder adquisitiu dels pensionistes dels darrers deu anys; del
punt 2 , que es torni a aplicar la revaloració de les pensions
segons l’IPC, i també que es modifiqui la fiscalitat i que no
siguin considerades rendes i que estigui exemptes a l’hora de
calcular l’IRPF.

I això, que hi votarem a favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Josep Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo penso que
efectivament aquest és un tema que... evidentment podem fer
moltes proclames... diré desideràtums sobre el que creiem
que és just i el que s’hauria de fer, però realment doncs és un
tema que té una importància econòmica immensa, i ho
demostra el sol fet que tot e l tema de les pensions i tot el
funcionament de la Seguretat Social, doncs tingui un
funcionament al marge de la resta de l’erari públic, tot i que el
Govern del PP ha fet transvasaments d’una guardiola a una
altra. 

Però vull dir que és un tema que té una importància
econòmica molt gran i jo  crec que hauríem de ser molt
prudents a l’hora de fer brindis al sol, que poden tenir un
impacte econòmic bestial, per exemple, el punt número, Sra.
Sureda, és clar, entenc si ho entenc bé, reclamant que es
paguin uns endarreriments dels últims 10 anys als
pensionistes. A mi m’agradaria saber si aquí hi ha una
estimació de l’import que això pot suposar, perquè, a veure,
aquí és molt fàcil demanar coses a l’Estat, i jo ja saben, si es
tracta de criticar l’Estat i el Govern del PP a mi sempre m’hi
trobaran, però em sembla que també hem de ser una mica
rigorosos, jo moltes vegades quan estem parlant de gastar
doblers amb coses, mostro les meves reserves, perquè dic si
ho gastem amb això, en què les estem deixant de gastar. 

I jo crec que aquí clar, demanar endarreriments dels últims
10 anys per a tots els pensionistes d’Espanya, això potser que
tingui un impacte econòmic molt gran, per molt just que em
sembli el que vostè proposa. 

De totes maneres, a banda que jo trobo a faltar aquesta
estimació, de quin impacte podria tenir aquests
endarreriments que d’alguna manera vindrien a restablir el
poder adquisitiu de les pensions, jo no entenc gaire bé quan
vostè diu que instem a l’Estat per veure els mecanismes legals
i financers. Els mecanismes legals i financers, aquí el que
demanam és una quantitat de doblers que són uns
endarreriments que s’haurien de pagar, els instruments legals
i financers no sé si és que és una manera de no dir amb tota la
seva cruesa, que aquest punt el que diu és que demanam que es
paguin aquests endarreriments dels últims 10 anys. 

Aleshores jo, tal com està redactat, a mi em costa votar-hi
a favor, f ins i tot crec que la proposta que li ha fet el Sr.

Camps és prou assenyada, és a dir, en el marc del Pacte de
Toledo, perquè evidentment aquí hi ha un pacte que em sembla
que tots els partits de l’Estat, almenys els representats al
Congrés i al Senat hi són, precisament per despolititzar en la
mesura del possible tota aquesta qüestió. Em sembla que
aquest és un tema d’Estat i, per tant, a mi, a veure vostè què
n’opina, però em sembla que la proposta que li ha fet el Sr.
Camps és prou oportuna per poder acceptar un punt com
aquest. Perquè, ja li dic, és molt fàcil votar-hi a favor, però
sense una estimació, o sense altres elements addicionals em
sembla una mica demagògic votar a favor d’aquest punt.

Respecte del segon punt, em sembla bé, nosaltres hi estem
a favor. Nosaltres creiem que, efectivament, els pensionistes
que han estat cotitzant tota la seva vida, tenen dret quan ja no
tenen capacitat d’obtenir més ingressos, com a mínim que es
respecti el poder adquisitiu de les seves pensions, per tant, en
això jo no hi veig cap problema per votar-hi a favor.

Quant al tercer punt, nosaltres ens hi abstindrem, perquè jo
en part comparteixo els arguments que li ha dit la Sra. Maicas,
és a dir, l’impost de la renda és un dels principals mecanismes
de redistribució de la riquesa, hi ha pensions molt baixes i hi
ha pensions molt altes, perquè han cotitzat molt, perquè se les
mereixen. Però a mi em sembla que fer tabula rasa, o tractar
amb el mateix raser totes les pensions, en el fet que no
contribueixin, em sembla que va en contra del principi de què
cadascú contribueixi d’acord amb les seves possibilitats. Tot
i que no veig malament que, efectivament, almenys una part de
la pensió, una part que podria ser..., que de fet ja és així, és que
clar, l’impost de la renda ja preveu que hi ha un mínim per
davall del qual no es cotitza. Per tant, vull dir que puc estar
més o menys d’acord amb la idea, però crec que amb la
linealitat que està aquí proposat no hi estic d’acord i per això
li dic que ens abstindríem.

I després hi ha l’esmena de la Sra. Huertas, que jo crec que
aquí hi ha una confusió entre les pensions...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... ah, no, per tant, no... Bé, no l’ha presentada, però està
presentada, té registre d’entrada...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Castells, és que l’esmena no ha entrat en temps i no
s’ha pogut acceptar com a esmena.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Ah! D’acord, molt bé. D’acord, és que la tenia aquí impresa
i no n’era conscient.

Doncs res, ja he acabat aquí.

Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la
paraula l’Hble. Sra. Diputada Xelo Huertas, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, presidenta. Bé, si els actuals sistemes de càlcul
de pensions no funcionen, si les estimacions actuals i futurs
no s’acompleixen, si les fonts de finançament actuals de les
pensions no donen perquè aquestes siguin dignes, cal canviar
els  paràmetres, les estimacions, les seves fonts de
finançament i cercar-ne de noves, i ho hem de fer, com sigui,
però ho hem de fer! A més de protegir-nos de governs
mentiders que se’n duen el que no és seu, com és la guardiola
de les pensions.

Per tot això pensava presentar una esmena in voce, perquè
pens que hem de començar el més aviat possible a rectificar
la deriva de les pensions. Una bona manera de fer-ho és donar
pensions que no siguin insultants per a qui les rebi i que
almenys aquestes pensions estiguin pel llindar de la pobresa,
perquè quan una pensió no arriba, condemnam a les persones
a la marginalitat i a l’exclusió. 

No presentaré aquesta esmena in voce perquè es demostra
que tenc les idees molt clares i quines són les meves
prioritats, perquè ja l’havia presentada en el febrer a un plenari
i que ja estava aprovada. Per tant, per una part m’alegra saber
que tenc les idees tan clares i les prioritats de les persones per
damunt de tot i per una altra... veig que estigui aprovada per
suposat.

Quant a la proposició d’El Pi votaré a favor dels punts 1 i
2. I respecte del punt 3 , considerar les quantitats de les
pensions absentes d’IRPF, si bé em sembla adient per a les
pensions més baixes, pens que s’hauria d’establir  algun
mecanisme retributiu, per tant, consideraria més adient que
quedessin fora renda aquelles que afecten a les baixes, però no
linealment. I per tant, m’abstendré.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Enric Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo  volia dir que he
vingut aquí a fer un debat de les pensions, crec que és una
proposta molt adient, perquè és una proposta que ja vam
discutir dia 27 de febrer al Ple d’aquest Parlament, aquest grup
parlamentari ja va presentar una iniciativa també que després
d’aquella PNL que es va aprovar dia 27, les va retirar perquè
pràcticament vam pactar tots els punts i es van incloure tots
els punts en aquell moment.

Però he de reconèixer que el Sr. Camps ve aquí a..., diu que
“les pensions no s’han d’usar políticament” i ho diu el Partit
Popular! És tenir..., és que no sé com qualificar-ho, no sé si és
tenir barra o què. Perquè, és clar, que el Partit Popular vingui
aquí a dir que les pensions no s’han d’utilitzar políticament,
quan el que fa des d’un primer moment és utilitzar-les
políticament, bé, això sí que és demagògia! Això sí que és
demagògia perquè ve aquí i parla de què el sistema es basa en
les cotitzacions, és clar! I ara resulta que diu que, com que hi
ha més cotitzants, tindrem assegurat el sistema. Mentida! És
una mentida! El que vostè acaba de dir aquí és una mentida,
perquè tenir més cotitzants no vol dir assegurar el futur de les
pensions, perquè la reforma laboral que vostès han implantat
i de la qual ara vénen aquí a treure pit, l’únic que aconsegueix
és tenir més cotitzants, sí, però amb cotitzacions més baixes.

Per tant, no es tracta de tenir més quantitat, es tracta de
tenir més qualitat de la cotització, es tracta de tenir més
quantitat, però de tenir més cotització. Per tant, això que vostè
diu és una fal·làcia.

I després parla aquí de retoques, retoques així, com si fos
la cirurgia estètica amb bisturí. No, vostès han entrat en el
sistema de pensions i no han fet retoques, han tret el matxet
i l’han escapçat directament, directament l’han escapçat.
Perquè els retoques es van fer quan en el si del Pacte de
Toledo, del qual vostès després en van sortir, es van acordar
una sèrie de coses, els retoques es van fer quan es va acordar
fer un fons de pensió, una guardiola que tenia 68.000 milions
d’euros i que el Partit Popular s’ha encarregat de buidar-la.
Això són els retoques.

En el si del Pacte de Toledo hi havia una manera de
revalorar les pensions, i ha estat el Partit Popular que en va
sortir i va establir una llei que és el Reial Decret Llei 5/2013
i la Llei 13/2013, en els quals, de manera independent, al
marge del Pacte de Toledo, decideix que les pensions es
revalorin d’una altra manera. Per tant no vinga aquí ara a fer
demagògia dient que ara hem de deixar-ho tot i tornar al Pacte
de Toledo. Clar que vol tornar al Pacte de Toledo, si és el
Partit Popular que n’ha sortit, i per això jo, de cara a aquesta
PNL, el que demanaria és que (...).

En el punt 2 demana impulsar la modificació de la llei; no
modificar-la, derogar-la directament, Sra. Sureda, derogar-la,
i no només la llei, sinó també el Decret 5/2013, i li ho dic
perquè això, a la PNL que es va aprovar en el Ple del
Parlament, ja es va aprovar això, es va aprovar una PNL en la
qual demanàvem la derogació d’aquesta llei, i per tant crec que
això és el que s’ha de fer, perquè la revaloració de les
pensions s’ha de fer en base a l’IPC, tal i com consta en els
acords del Pacte de Toledo. Clar, ara el Partit Popular s’ha vist
arraconat, s’ha vist arraconat perquè la majoria social ha sortit
i l’ha arraconat, i què ha fet?, dues coses: una, “ui!, hem de
tornar al Pacte de Toledo”; dues, “aproveu-me els
pressupostos, aproveu-me els pressupostos”, perquè el Partit
Popular, com que sap que d’ell depèn aquesta legislatura, va,
cual zarzamora por los rincones, pregant que aprovin els
pressupostos. I miri si ha utilitzat políticament això que els
pressupostos sortiran endavant perquè ha negociat
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políticament amb el Partit Nacionalista Basc, que és el que li
permetrà aprovar els pressupostos. 

Per tant no vinga aquí a dir que no s’utilitzin políticament
les pensions perquè és el Partit Popular el que utilitza
políticament aquestes pensions, ara i sempre, i ha estat el
Partit Popular el que ha deixat els pensionistes arraconats i
tirats contra les cordes amb unes revaloracions de les
pensions d’un 0,25. Per tant no vinga aquí a dir que tornem al
Pacte de Toledo perquè això s’ha de fer en el Pacte de Toledo
perquè jo li diré..., però no és tornem al Pacte de Toledo quan
al Partit Popular li interessa, perquè quan li interessa se n’ha
sortit. Per tant jo, a partir d’aquí ho deixaré.

Respecte de la PNL li he de dir que el primer punt crec
que nosaltres hi votarem a favor; en el segon li demanaria que
inclogués també, a part de la Llei 23/2013, el Reial Decret
5/2013, perquè també és el que afecta el sistema de càlcul de
les revaloracions. I respecte del punt 3 li he de dir que vostè
demana aquí una exempció general de totes les rendes, i jo
crec que no podem considerar el mateix les pensions de 1.000
que les pensions de 2.000, hi ha unes diferències substancials,
i pensi que ja a dia d’avui estan exemptes de cotització com a
renda del treball aquelles pensions menors de 22.000 euros
sempre que no tinguin ingressos; per tant crec que en aquest
punt el nostre grup ens abstindrem perquè consideram que,
com s’ha dit aquí abans, no pot ser de manera lineal sinó que
ha de ser de manera segmentada; les menors potser estaria bé
treure-les, però les majors, les que tenen la pensió màxima,
haurien de cotitzar perquè són uns ingressos substancials i, si
no, estaríem generant un greuge comparatiu amb els
treballadores que cobren menys que moltes vegades molts
pensionistes de la pensió màxima.

Per tant, dit això, sols volia acabar dient que el tema de
pensions s’ha de solucionar en el si del Pacte de Toledo, però
el problema que tenim ara gran part ha estat perquè el Partit
Popular ha abandonat el Pacte de Toledo.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per contradiccions té la paraula el grup proposant, per un
temps de cinc minuts. Sra. Sureda...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Jo al Sr.
Camps li volia fer aquesta reflexió: ara sí que serveix el Pacte
de Toledo, ara sí. Crec que per part de l’Estat s’ha incomplert,
i si parlam de demagògia i que no s’han d’utilitzar les pensions
políticament crec que el Govern ha estat el que ho ha fet més
en aquest tema, i sobretot els darrers mesos. Mai no s’havia
vist els pensionistes enfrontar-se al govern de torn perquè
sabien que això els podia afectar, i aquesta vegada ho han fet,
i ho han fet perquè és injust i perquè defensen la feina que han
fet durant molts d’anys i que en teoria els havia de retornar.

El Govern canvia -el Govern de l’Estat- canvia el que vol;
quan té necessitats aquest 1,6% de què vostè em parla, de la
pujada, havia de ser un 0,25, i per entendre’s amb un grup
parlamentari perquè li donàs suport als pressuposts s’ha pogut
pujar a l’1,6. Per tant si hi ha voluntat es poden treure aquestes
partides per poder pagar per exemple, com demanam al punt
1, aquests deu anys de revaloració de què parlam. Tampoc no
es contemplava i es contempla la pujada per l’IPC dels 12 als
14.000; també és perquè s’ha volgut. Quan parlen del tercer
punt, que no han de tenir renda les pensions més altes, aquesta
gent ja ha pagat l’IRPF, ja ha pagat durant els seus anys de
treball, i si cobren més és perquè han pagat molt més; per tant
no demanam res que no creim que sigui just per als
pensionistes.

Nosaltres no acceptarem l’esmena de posar en el si del
Pacte de Toledo; creim, i també s’ha dit, diferents grups
parlamentaris ho han dit, que és un tema de calat, és un tema
del qual s’ha de parlar molt. Nosaltres no hi som, en el Pacte
de Toledo; sabem que hi ha sessions de portes obertes i n’hi
ha d’altres que són de feina de portes tancades, per tant
nosaltres en això posam el nostre granet d’arena almanco per
corregir aquests darrers deu anys i ens agradaria que es pogués
fer. Si impulsar la modificació de la llei 23/2013, si per als
altres grups parlamentaris no hi ha inconvenient, tampoc no
tendríem inconvenient a posar el Reial Decret 5/2013, però
com que és una esmena in voce hi hauria d’estar d’acord
tothom, crec. I com he defensat en el tercer punt també... Bé,
el tema de l’IPC, també que el Sr. Camps ens ha dit, o ha dit
que era molt més petit, és perquè també tots els barems els
varen canviar i tenien en compte moltes més coses; a posta la
pujada era més petita; si s’hagués fet com abans era un
increment més elevat, el que havia d’haver.

Nosaltres ens mantenim amb la proposició no de llei així
com l’hem presentada, afegint, com dic, el Reial Decret
5/2013 si a tothom li va bé, i tothom que voti el que trobi
oportú.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sureda, un dubte, perquè l’esmena in voce que s’ha fet
per part del Grup Socialista, a més d’afegir el Reial Decret
2013, era la paraula..., substituir “modificació” per
“derogació”.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Modificar... (...) modificar la llei i el reial decret.

LA SRA. PRESIDENTA:

Únicament seria el reial decret...

D’acord. Idò passaríem a votar. Podem votar de manera
separada, Sra. Sureda?

Passaríem a votar el punt número 1.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

8 a favor i 4 abstencions.

El punt número 2 amb la incorporació que s’ha fet de
l’esmena in voce socialista, si no hi ha oposició per part de
cap grup.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

9 a favor i 3 abstencions.

I el tercer punt.

Vots a favor?

(Algunes rialles)

2.

Vots en contra? 2.

Abstencions? 7.

(Conversa inaudible)

Idò repetim la votació perquè hi ha hagut un empat.

Vots a favor d’aquest tercer punt? 2.

A veure, Sra. Vilaret, ha aixecat la mà, ara? D’acord.

Vots en contra?

I abstencions?

Idò en conseqüència...

(Remor de veus)

D’acord. Idò aquest punt 3 ha quedat rebutjat. En
conseqüència, com que hem votat de manera diferent, algunes
queden aprovades i una altra rebutjada. Aquest punt queda
rebutjat. 

En general, queda aprovada la Proposició no de llei núm.
2523/18, relativa a la garantia de revaloració de les pensions.

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