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LA SRA. PRESIDENTA: 

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions. 

Veig que no n’hi ha cap, de moment, perfecte. 

Compareixença de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors per informar sobre el Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021 (escrit RGE núm. 15981/20). 

L’ordre del dia consisteix en la compareixença de la
consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors per tal d’explicar els
pressuposts de la seva conselleria per a l’any 2021, escrit RGE
núm. 15981/20.

Assisteix la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, la
Sra. Rosario Sánchez i Grau, acompanyada del Sr. Joan Ignasi
Morey i Marquès, director general de Pressuposts i la Sra.
Maria Begoña Morey i Aguirre, secretària general, també, a la
Sala Groga hi assisteix el Sr. Daniel Álvarez i Rodríguez, cap
de premsa. 

Té la paraula la Sra. Consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors per fer l’exposició oral.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, presidenta. Bona tarda. Comparesc davant
d’aquesta comissió per donar compte del Projecte de llei de
pressuposts de la comunitat autònoma per al 2021, pel que fa
a les seccions pròpies i a les línies principals d’actuació de la
Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors. 

Enguany hem elaborat uns pressuposts de caràcter
excepcional amb la major despesa social davant un escenari
sense precedents com el que estam vivint per la pandèmia de la
COVID-19 i de les seves conseqüències socials i econòmiques. 

Aquest context, de crisi econòmica per la davallada de
l’activitat, l’augment de l’atur i les noves necessitats i
demandes socials i econòmiques, marca evidentment aquests
nous pressuposts i també els comptes i les línies estratègiques
de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors.

Per això, vull començar amb una exposició de les principals
actuacions que estam duent a terme per fer front a aquesta
situació d’emergència sanitària, econòmica i social, a diversos
àmbits dins el sector públic i el privat. Em refereixo a diverses
mesures de caràcter transversal i que coincideixen en els
mateixos objectius: dotar-nos de les millors eines i estructures
des del punt de vista financer i organitzatiu i poder mobilitzar
el màxim de recursos per fer front a les necessitats que està
generant la pandèmia. 

Aquest és l’enfocament amb el qual hem plantejat, de
manera global, els nous pressuposts de la comunitat, destinats
a garantir la seguretat sanitària, protegir les persones i les

empreses i contribuir de forma eficaç a la reactivació social i
econòmica, davant del cop tan dur que provoca la COVID. 

Des d’aquesta perspectiva, i dins l’àmbit de les
competències de la conselleria, afrontam actuacions que
consideram clau en aquests moments i que contribueixen a
reforçar la resposta pública als efectes d’aquesta crisi. 

En primer lloc, exposaré aquestes tres línies principals, que
s’emmarquen en el Pacte autonòmic de la reactivació i la
diversificació econòmica i social de les Illes Balears, acordat
amb ampli consens social i polític. 

Aquestes línies principals que explicaré són: el reforç amb
motiu de la COVID de les línies de crèdit ISBA, en les quals el
Govern i la societat de garantia recíproca ISBA contribueixen
a facilitar finançament a petites i mitjanes empreses i a
persones treballadores i autònomes, una de les primeres i més
importants mesures desplegades per mitigar l’impacte de la
COVID en el teixit empresarial i que es mantendrà en el 21;
des del punt de vista institucional, i en clau europea i estatal,
una qüestió fonamental, la contribució per a la gestió de
l’arribada dels nous fons extraordinaris, tant estatals com
especialment els nous fons europeus, que suposen una gran
oportunitat i a la vegada un gran repte, per això, hem iniciat
una reorganització i modernització de la nostra estructura, per
assumir aquest repte tan important, que ha de ser clau per a la
recuperació econòmica i social de les Illes Balears. 

Hem d’aprofitar aquesta resposta europea a la crisi, com
una via per a la reactivació i també per a la millora del nostre
model productiu, i ho hem de fer junts, entre les diverses
administracions i per això comptarem amb els consells i els
ajuntaments i també amb els agents socials i econòmics, i
també, des de l’òptica institucional, en aquest mateix sentit, en
clau autonòmica, insular i local, la feina de coordinació i
actuació conjunta amb les entitats locals, ajuntaments i consells
insulars en matèria financera, inversora i de salut pública; així
com la línia de treball per mobilitzar el màxim de recursos
entre totes les administracions i disposar del major marge
financer per fer front a la crisi des del seu àmbit de
competències. 

Del primer punt. El suport a empreses i a autònoms. Des de
la conselleria hem apostat enguany per reforçar les línies amb
ISBA que permeten accedir a finançament de PIME i autònoms
en condicions molt avantatjoses. S’ha creat una línia
extraordinària de crèdits ISBA que hem anat ampliant per
donar resposta a la demanda i que continua oberta. I
mantendrem aquesta aposta de suport a PIME i autònoms per
al 20-21.

En el pressupost del 21 plantejam una línia de crèdit ISBA
que inicialment permetrà injectar més de 100 milions d’euros
a petites i mitjanes empreses i a autònoms. Es tracta d’una línia
ampliable, com vàrem fer enguany amb la línia extraordinària
que inicialment era de 50 milions i que es dirigirà a aportar
liquiditat i a finançar inversions. En aquest cas, apostam pels
eixos del Pacte de reactivació, els mateixos que planteja
Europa: transició ecològica, transformació digital, cohesió
social i territorial, i la igualtat de gènere. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015981


HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 40 / 10 de novembre de 2020 911

Durant aquest 2020, la línia extraordinària COVID-19,
creada pel Govern i ISBA i que també ha comptat amb la
participació dels consells insulars, ha suposat una injecció de
prop de 150 milions d’euros, a més de 1.700 PIME i autònoms.
Aquesta línia extraordinària permet mobilitzar fins a 200
milions i, per tant, continua oberta i disponible. De fet, hem
ampliat el termini per acollir-s’hi fins al 15 de desembre. 

L’acció del Govern i ISBA ha anat més enllà enguany ja
que, en total, amb la resta de línies, ja hem aprovat un
finançament de més de 171 milions a prop de 2.000 PIME i
autònoms. Actualment, ISBA té en estudi altres 250 sol·licituds
per import de 17,5 milions, per tant hi ha marge suficient per
continuar atenent a la demanda tenint en compte, a més, que en
paral·lel han funcionat les línies ICO del Govern d’Espanya de
manera que es complementa el suport a empreses. 

Per fer-se una idea del que està suposant l’acció amb ISBA,
una altra dada: el finançament aprovat fins ara, el 2020, més
que duplica i s’apropa al triple de les xifres de tot l’any 2019,
quan es varen aprovar 661 operacions per 61,9 milions. 

En el context actual, el suport a les empreses es presenta
com una peça clau en el manteniment de la viabilitat de PIME
i autònoms. I, en conseqüència, dels llocs de feina que se’n
deriven. Facilitar el seu accés al finançament és fonamental en
aquesta crisi, tenint en compte, a més, que les PIME són el
gruix del teixit empresarial i el principal ocupador del país. 

A més d’aquesta resposta àgil a través d’ISBA a les
necessitats de liquiditat de les empreses, també s’han donat
carències a les operacions ja avalades, s’ha aprovat ajornar el
pagament de 31,5 milions corresponents a 410 operacions
anteriors. I, en començar la segona onada, vàrem ser conscients
que s’hauria d’ampliar la garantia pública dels préstecs ja
signats per PIME i autònoms, i promoure l’ampliació dels
terminis d’amortització, facilitant la seva devolució amb aquest
context econòmic més negatiu. Així, vàrem anunciar
l’atorgament d’un any més de carència de les operacions
avalades per ISBA, com va explicar la presidenta al debat de
política general, i vàrem instar el Govern d’Espanya a ampliar
el termini d’amortització de les operacions i de les de l’ICO.

Per a 2021 -com deia- els pressuposts preveuen inicialment
una línia per mobilitzar altres 100 milions d’euros a l’abast de
PIME i autònoms, ampliable si fos necessari. D’aquesta manera
avançam amb aquesta nova passa dins del Pacte per a la
reactivació i la diversificació econòmica i social de les Illes
Balears.

Dins el pressupost 2021 per cobrir les convocatòries
d’ISBA d’ajudes a PIME i autònoms, la Direcció General del
Tresor i Política Financera incorpora un augment de més del
75% del capítol de transferències corrents respecte del
pressupost de 2020, fins arribar a 4,6 milions.

El segon punt a què he fet referència, que és avançar la
reestructuració de l’acció exterior del Govern, fa referència a
un altre eix estratègic. Parl de la reorganització que hem iniciat
i el procés de negociació que tenim en marxa a nivell estatal i
comunitari en relació amb els nous fons europeus, acordats en
el si de la Unió Europea per fer front a la pandèmia i als seus

efectes socials i econòmics. La resposta d’Europa a aquesta
crisi ha estat una de les claus per elaborar el pressupost, a partir
dels fons extraordinaris i de l’activació de la clàusula de
salvaguarda que ha suposat la suspensió dels límits d’estabilitat
pressupostària. I pel que fa als nous fons europeus, també
resulta fonamental que la comunitat respongui a aquest escenari
amb un reforç adequat de la nostra estructura i capacitat de
gestió. Crec que tots som conscients que l’aprofitament
d’aquests recursos esdevé clau per afrontar i superar l’impacte
de la COVID a la nostra comunitat, i per desenvolupar els eixos
estratègics del pacte de reactivació en línia amb el que estableix
la Unió Europea i el fons Next Generation.

Mai els esforços per sostenir o elevar les taxes de
creixement no han tengut tant de suport com ara dels fons
europeus, però el seu aprofitament no depèn només de la
quantitat que rebrem, sinó també de la capacitat de gestió de la
comunitat. Les Balears estam preparades per afrontar aquest
repte; ho sabem al Govern i crec que podem dir que també ho
saben les autoritats nacionals i la Comissió Europea, que ens
han vist com un soci fiable al qual encomanar l’execució de
recursos. Els darrers cinc anys des de les Balears no s’ha hagut
de tornar ni un cèntim d’euro al pressupost comunitari. Amb els
nostres sistemes de gestió i control de l’ús de recursos podem
dir que ens hem guanyat la seva confiança. Vàrem aconseguir
tancar satisfactòriament els programes del període anterior
2007-2013, malgrat la complicada situació que hi havia, i hem
complert fins a la data els compromisos financers dels
programes europeus als quals...

(Mal funcionament del so)

... milions d’euros, des de juliol de 2015 fins ara.

Durant aquest temps hem anat adaptant els programes a les
necessitats que han anat sorgint, s’ha donat entrada a noves
actuacions i a nous beneficiaris. Fins a la irrupció tan abrupta
de la COVID-19, que ha canviat tot l’escenari que també la
programació vigent dels programes estructurals, i per això
vàrem ser de les primeres comunitats a reaccionar per assegurar
que la despesa sanitària seria elegible per a l’ús d’aquests
recursos, i també serem de les primeres a justificar aquestes
despeses.

Darrerament s’han plantejat dubtes, i a diversos mitjans han
sortit informacions sobre la baixa absorció d’aquests fons a
Espanya en comparació amb altres països. Però qüestions
tècniques a part, ja puc dir, com ens informa la Direcció
General de Fons Europeus, que el 2021 serà l’any que les Illes
Balears executaran pràcticament la totalitat, més del 90%, dels
fons assignats al marc plurianual 2014-2020. De fet enguany
acabarem justificant un import que superarà els 100 milions
d’euros entre FEDER, fons socials europeus, inclòs el
Programa de Garantia Juvenil. Això vol dir, i és una notícia
inèdita en aquesta comunitat, que a partir de l’any que ve, des
del primer minut, començarem a justificar les inversions a
càrrec dels nous fons europeus anunciats els darrers mesos.
Perquè, a més, el 2021 iniciarem la programació de fons de la
futura política de cohesió per al període 2021-2027, la
incorporació dels recursos del mecanisme del React-EU; és el
d’ajuda a la recuperació per a la cohesió dels territoris
d’Europa, un dels instruments que composen el nous fons, i
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també l’execució dels projectes que accedeixin al mecanisme
de recuperació i resiliència, l’altre instrument del Next
Generation.

Com ja hem explicat no és possible determinar el volum de
recursos d’aquests nous fons per al 2021, però seran més alts
significativament que els assignats per al període 2014-2020. 

Els pressupostos de la CAIB per a 2021 inclouen una
primera partida de 100 milions amb la previsió de rebre més
recursos del React-EU. Aquests s’inclouen a la secció 31 de
pressupost, i per tant no han estat encara distribuïts entre
conselleries ni ens públics. A més el projecte de pressuposts
generals de l’Estat per a 2021 preveu l’assignació d’altres 163
milions a les Balears a través del mecanisme de recuperació i
resiliència, que s’hauran d’incorporar també al nostre
pressupost. És a dir, gestionarem més recursos europeus que
cap altre any.

Més enllà de les xifres definitives, ja que aquest procés de
distribució de fons europeus té un altre calendari i encara s’han
de resoldre a través del reglament comunitari moltes qüestions,
teníem clar que s’havia de fer una passa per dotar-nos de les
capacitats necessàries per, amb l’ajuda d’aquests fons,
contribuir de manera eficaç a reparar els danys econòmics i
socials que ha provocat la COVID, i treballar per sortir
reforçats d’aquesta crisi.

Un dels nostres compromisos és la definició d’un sistema de
governança per coordinar les actuacions des de la Direcció
General de Fons Europeus, i amb la transformació del Centre
Balears Europa com a oficina de reforç d’una sèrie d’àrees
instrumentals cabdals dins el procés de reorganització d’aquests
ens, una feina que enllaça amb l’estratègia d’acció exterior que
impulsa la Direcció de Relacions Exteriors. Aquesta legislatura
hem integrat en una mateixa conselleria aquestes àrees, i ara
donam una nova passa a través de la transformació de
l’estructura del Centre Balears Europa en una renovada
fundació del sector públic autonòmic. D’aquesta manera volem
afavorir una gestió més àgil de les seves funcions a l’àmbit de
l’acció exterior, i a la vegada reforçar l’estructura per a la
gestió dels fons europeus, i avançar en l’avaluació de l’eficàcia
i l’eficiència de les polítiques públiques, una de les mesures del
Pacte per a la reactivació.

Aquesta nova fundació, que s’haurà de reforçar amb nous
equips tècnics especialitzats, és l’eix rector del canvi que ha de
contribuir a millorar les nostres capacitats. D’una banda, per
avançar en una gestió eficaç de l’acció exterior en el nostre
marc euromediterrani, i en una millor informació, divulgació i
gestió dels fons europeus. D’una altra, per seguir construint un
millor model de gestió pública que persegueix una major
eficàcia del sector públic a nivell estratègic i operatiu, a través
del reforç de l’avaluació, la recol·lecció sistemàtica i
estructurada de dades i la seva orientació a la consecució de
resultats. 

En relació amb els fons europeus el Govern ja treballa fa
mesos amb els consells i els ajuntaments en la coordinació de
projectes a presentar per finançar a càrrec dels nous fons, i
aprofundirem en aquesta feina conjunta en el marc de la futura
estructura, en consonància amb l’objectiu que l’impacte dels

fons europeus sigui equilibrat entre illes i proporcionat a les
conseqüències de la pandèmia, per afavorir una recuperació
harmònica a totes les Illes.

En línia amb aquest enfocament, des de la Direcció General
de Relacions Exteriors s’impulsa l’estratègia d’acció exterior
de manera global per avançar en la coordinació de la unitat
d’acció del Govern en aquest terreny, i per aprofitar la nova
fundació per seguir apropant la realitat europea i mediterrània
i per defensar el concepte i els interessos de la insularitat
mediterrània davant les institucions europees i internacionals. 

L’aprovació el passat mes d’octubre per part del Comitè
Europeu de les Regions, per amplíssima majoria, del dictamen
cap un ús sostenible dels recursos naturals en el marc insular
mediterrani, constitueix un punt de partida en la defensa del
concepte d’insularitat mediterrània; un dictamen que insta la
Unió Europea a desenvolupar un tractament específic a les illes
de la Mediterrània, en compliment del Tractat de la Unió
Europea. Aquesta passa s’emmarca a l’aliança establerta amb
Còrsega, Sardenya i Malta, perquè els futurs programes de la
política de cohesió tenguin en compte la nostra condició
doblement perifèrica, perifèrica per la nostra realitat insular i
perifèrica per la nostra realitat mediterrània.

També vull recordar la major participació de les Balears en
xarxes de cooperació internacional, per seguir guanyant
influència davant les institucions europees. I l’èxit de la
presidència balear de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. A
l’Euroregió hem sabut adaptar-nos a la situació pandèmica
mitjançant la creació d’un fons suport COVID, dotat amb
700.000 euros, a executar enguany i el 2021, per ajudar
diversos sectors econòmics i també hem dissenyat els
fonaments de l’estratègia euregional per a 2030. I a més, tal i
com vàrem establir al pacte per a la reactivació, en aquesta
feina d’impuls a l’exterior, es reforçarà l’Oficina de Balears
davant la Unió Europea, per aconseguir ser un altaveu renovat
a Brussel·les, en la defensa dels interessos de les illes, més
professionalitzat i amb nou programa de formació en acció
exterior i Unió Europea, que quan la pandèmia ho permeti,
ampliarà els programes de beques per a joves universitaris.

Per a 2021 tant la Direcció General de Fons Europeus com
la Direcció General de Relacions Exteriors mantenen en termes
generals el seu pressupost i també l’estructura de l’actual
Centre Balears Europa a convertir en una nova fundació, que
comptarà inicialment amb un pressupost d’1,3 milions d’euros.
No obstant això, els pressuposts preveuen una dotació
addicional d’1 milió d’euros a la secció 31, per a la creació del
nou equip d’avaluació de polítiques públiques i del nou equip
d’acompanyament per a la gestió dels nous fons europeus
mentre que el reforç de l’oficina de Brussel·les es durà a terme
amb el romanent del mateix Centre Balears Europa. És a dir, el
pressupost de l’actual Centre Balears Europa pràcticament es
duplicarà en els comptes de 2021.

Vull destacar d’altra banda una nova passa en la millora
dins el sector públic, en aquest cas en matèria de contractació
pública. Em refereixo a l’ampliació i millora de les clàusules
socials que tenim actualment en vigor i de la introducció de
noves clàusules mediambientals. Des de l’àrea de contractació
fins a la Direcció General de Cooperació Local i Patrimoni per
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a 2021 està previst aprovar la revisió de les clàusules socials i
ampliar-les amb clàusules mediambientals. L’adopció
d’aquestes clàusules permetrà que la compra pública de la
comunitat pugui ser utilitzada per assolir millores d’àmbit
social i mediambiental. Per tant, la revisió de l’acord de 2016,
que establia les clàusules socials, s’adaptarà a la nova
normativa estatal i plasmarà l’experiència obtinguda de la seva
aplicació. Podrem aprofundir en els procediments de
contractació que valoren la qualitat de la feina, la inclusió
laboral, la igualtat entre homes i dones o els criteris ètics. A
més, s’incorporaran clàusules mediambientals, que fan
referència a les polítiques ambientals i energètica, de residus,
la reducció d’emissions o la promoció de la mobilitat
sostenible.

El tercer punt que hem esmentat a l’inici, que vull destacar
també en relació amb el pressupost de la conselleria, és a la
necessària cooperació i col·laboració institucional, en aquest
cas en clau autonòmica, insular i local. Em refereixo a la
coordinació i la feina conjunta que desenvolupa el Govern de
les Illes Balears amb els ens territorials, consells insulars i
ajuntaments i la mateixa Federació d’Entitats Locals de les Illes
Balears. Crec que és una relació que enguany s’ha reforçat
encara més arran de la pandèmia i que hem de seguir enfortint
amb l’objectiu prioritari que guia la nostra acció de govern,
com és la millora de la resposta pública per atendre la
ciutadania i les necessitats socials i econòmiques que està
generant la COVID. 

Des de la Direcció General de Cooperació Local i
Patrimoni per a 2021, vull destacar en primer lloc que el
Govern mantendrà la dotació de 16,47 milions d’euros del fons
de cooperació local, destinat a tots els ajuntaments de les Illes
Balears. És a dir, es manté la quantia de 2020, la més elevada
d’aquest fons, malgrat la caiguda dels ingressos propis de la
comunitat. Aquest fons que es distribueix per criteris de
solidaritat, insularitat i població, d’acord amb la FELIB, permet
al Govern col·laborar amb els ajuntaments en el manteniment
del nivell de la qualitat i la intensitat de la prestació dels serveis
públics bàsics que es presten a la ciutadania. 

Als 16,5 milions del fons de cooperació local s’hi afegirà
una nova partida per a 2021, el Govern incorpora 800.000
euros en una dotació extraordinària, per ajudar els ajuntaments
en la seva competència de neteja dels centres escolars d’infantil
i primària. Per poder iniciar el nou curs escolar, els ajuntaments
així com el Govern, des de la Conselleria d’Educació, hem
hagut d’adaptar els serveis de neteja per complir amb les
obligacions sanitàries per als centres educatius d’infantil i
primària. Aquests 800.000 euros es repartiran entre els
ajuntaments, en funció del nombre d’unitats educatives a cada
municipi. 

El pressupost del 21 també manté la mateixa dotació de les
ajudes als ajuntaments dels municipis més petits per cobrir la
despesa dels sous dels seus batles i batlesses, xifrada en 1,2
milions i, com dic, destinada als municipis de menys població
i amb menor capacitat pressupostària.

Així mateix per al 21 es manté l’ajuda anual de 200.000
euros a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears.

En matèria de cooperació local, el pressupost també compta
inicialment en relació a la Llei de capitalitat de Palma amb una
primera consignació de més de 18 milions, a través de diverses
conselleries i, per tal de complir amb la Llei d’estabilitat, el
Govern acordarà altres inversions i projectes per a 2021 amb
l’Ajuntament de Palma. D’aquesta primera consignació hi
figuren 11,6 milions del pressupost de la Conselleria d’Hisenda
i d’altra banda altres 6,4 a la Conselleria de Mobilitat i
Habitatge. Com dic, és una primera consignació a l’espera de
dur a terme com cada any l’acord corresponent amb
l’ajuntament per assolir la inversió global prevista a la Llei de
capitalitat.

En un altre àmbit, però també en el marc (...) de
col·laboració institucional amb les administracions de les Illes,
el Govern aportarà 373,2 milions als consells insulars el proper
any, d’acord amb l’aplicació de la Llei 3/2014, del sistema de
finançament de consells insulars. Com hem explicat, el 21 es
produeix un descens respecte del pressupost del 20, un 9,7%,
potser en aplicació del que estableix la Llei de finançament dels
consells, per la davallada dels ingressos tributaris que pateix la
CAIB a causa de la crisi de la COVID-19 i per l’efecte de la
liquidació del 2019, per la devolució de l’excés de
transferències de la CAIB fa dos anys.

El finançament dels consells insulars per a 2021 representa
un augment del 46,4 respecte de 2014. El període 2014-2021
suposa un increment d’aquest finançament de 118,3 milions per
als consells insulars. Durant els darrers sis anys s’ha produït un
augment constant del finançament dels consells, a partir de
l’aplicació de la Llei de finançament de 2014. Aquest augment
del finançament dels consells ha pujat per sobre del sostre de
despesa de la mateixa comunitat autònoma i també per sobre de
les regles fiscals dels consells, amb la conseqüent acumulació
de romanents. 

També és important tenir en compte que a través de la nova
llei de pressuposts, el Govern facilitarà que les transferències
als consells el 2021, en concepte (...) de compensació
interinsular puguin ser destinades a finançar despesa corrent i
no només per a inversions com s’havia fet fins ara. D’aquesta
manera donam més flexibilitat i facilitam l’ús dels romanents
dels darrers anys, ja disponibles amb el nou marc fiscal i
pressupostari. 

Aquest és un altre factor clau per al 2021, ja que per
primera vegada a partir de la resposta europea, s’han suspès els
límits de dèficit, deute i regla de la despesa. Aquesta mesura
aconsegueix major marge financer a totes les administracions
i per a 2021 permet desbloquejar l’ús dels romanents dels
consells insulars i dels ajuntaments, una qüestió que
s’arrossegava fa anys i que havien reivindicat totes les
administracions, tant la passada legislatura, com durant l’actual,
especialment a partir de la irrupció de la COVID. És a dir, el
2021 es podran posar al servei de la ciutadania i de la sortida
de la crisi, els doblers acumulats aquests anys per acumulació
de superàvits.

En el cas de la comunitat hem elaborat aquest pressupost,
com saben, amb una previsió de dèficit màxim de la comunitat
de l’1,1% del producte interior brut, que representa uns 295,7
milions d’euros. En aquest context el Govern ha fet un
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pressupost amb una previsió d’increment del deute públic de
prop de 300 milions el 2021, que situarà la xifra acumulada per
sobre dels 9.300 milions, com he exposat aquests dies, una
quantia elevada de la qual vull recordar que una bona part té el
seu origen en l’infrafinançament històric de la comunitat,
principalment derivat de l’anterior model de finançament
autonòmic. 

A la secció 34, de deute públic, la partida d’endeutament se
situa en 1.248 milions d’euros, un 23% menys respecte del
pressupost 2020, mentre que les amortitzacions de deute
previstes el 2021 sumen 1.124 milions, un 24% menys, i les
despeses financeres del deute públic i el préstec són de 70,75
milions, un 34% menys respecte del pressupost 2020.

Ja acab, però vull ressaltar un fet important que reflecteix
el compromís d’aquest govern amb la sostenibilitat financera,
l’estalvi que s’ha aconseguit aquests darrers anys i de manera
especial enguany en el procés de renegociació del deute. En
aquest procés s’ha aconseguit un estalvi de 70 milions d’euros
des de 2015, dels quals 28 milions a les operacions de
renegociació de deute previstes per a 2020, gràcies a la millora
aconseguida amb les entitats financeres de les condicions que
tenien els préstecs de l’Estat.

A la legislatura passada es va iniciar aquest reforç per a la
reducció de la càrrega financera a través de processos de
refinançament de deute. Des de 2015 fins a 2019 aquest tipus
d’operacions varen permetre estalviar més de 42 milions.
Enguany la bona acollida que ha tengut el procés de
refinançament del deute per part de les entitats financeres ha
permès l’ampliació del límit autoritzat per a aquest exercici;
dels 650 milions prevists en un principi s’han obtingut ofertes
per 1.524 milions, amb la qual cosa el Govern preveu poder
obtenir aquest estalvi aproximat de 28 milions. Aquest fet
suposarà aconseguir en un any més del 60% dels estalvis
obtinguts els darrers cinc anys en aquest procés.

De la resta del pressupost de la conselleria per centres
gestors les direccions de Pressupost i Finançament i la
Intervenció General de la comunitat mantenen en termes
generals el seu pressupost, així com la Secretaria General de la
conselleria. Aquesta manté igualment la transferència anual a
l’Agència Tributària de les Illes, que disposa de la mateixa
quantia que enguany, 10,6 milions d’euros.

Moltes gràcies per la seva atenció.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, consellera. Procediria ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de quaranta-cinc minuts o volen
continuar directament? Pregunto als portaveus. Podem
continuar? Perfecte. Per tal de formular les preguntes o
observacions tot seguit es procedirà a les intervencions dels
grups parlamentaris, però en primer lloc he de demanar a la
Sra. Consellera d’Hisenda si vol contestar globalment o
individualment a cadascun dels portaveus.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Globalment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Globalment, perfecte. Moltes gràcies, Sra. Consellera. Així,
doncs, en primer lloc passarem la paraula per un temps màxim
de deu minuts al representant del Grup Parlamentari Popular,
el Sr. Antonio Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, consellera. Bona tarda
al seu equip també, encara que sigui menys nombrós que en
edicions anteriors per causes òbvies, no?

Bé, m’agradaria fer una..., tenim deu minuts, per tant,
hauríem de requerir més temps, però bé, en deu minuts crec que
podem fer una avaluació global primer del pressupost i llavors
li faria algunes preguntes en relació amb les seves seccions
pressupostàries.

En primer lloc, ho vàrem dir ja també en el debat del sostre
de despesa, la comunitat autònoma de les Illes Balears o les
Illes Balears, passen de 33.715 milions d’euros en termes de
PIB a 23.700, una caiguda d’un 29,5% el 2020 i una
recuperació d’un 13,1% el 2021, situant-se per tant en 26.878
milions d’euros de previsió l’any 2021. Això suposa, i ho
vàrem dir també en el sostre de despesa, una caiguda del PIB
de les Illes Balears del 20,3% l’any 2021 en relació amb l’any
2019. Per tant, és un sistema per comparar la situació
prepandèmia amb la situació postpandèmia, tenint en compte
aquesta desfeta que es produeix l’any 2020 i la recuperació
prevista el 2021.

Per tant, acceptam les dades que estima el Govern de les
Illes Balears, en fi, una caiguda del 20,3% l’any 2021 en
relació amb l’any 2019 és una caiguda molt important. 

És evident també que les dades d’evolució del PIB són la
principal, encara que no l’única, però sí la principal variable
que explica l’evolució dels ingressos tributaris de la comunitat
autònoma, concretament referida a l’impacte que tendrà sobre
els tributs cedits i propis no subjectes a liquidació, no subjectes
a liquidació, per tant, l’impost de transmissió patrimonials, etc.

Vostès estimen o la conselleria estima una caiguda de 276,7
milions d’euros en aquest paquet, un 26%, sí, però respecte del
pressupost de 2020, respecte de l’import pressupostat el 2020.
Nosaltres el que hem fet és avaluar-lo en funció de la liquidació
de 2019, la liquidació d’aquest mateix paquet d’ingressos
tributaris l’any 2019 i respecte del que vostès han pressupostat
l’any 2021 tenint en compte aquesta caiguda, que he dit, del
20,3%.

Idò bé, si feim aquesta comparativa cauen les seves
estimacions en 246 milions d’euros, un 24,4%, que és similar
a la caiguda del PIB tenint en compte -tenint en compte- que hi
ha impostos que són francament elàstics a la caiguda del PIB,
com pugui ser l’impost de transmissions patrimonials o com
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pugui ser l’impost sobre estades turístiques, a nosaltres,
sincerament, ens pareix una sobreestimació dels ingressos
previstos en aquest paquet. Ja dic, si cau l’economia un 20,3%
i vostès només estimen una caiguda d’un 24,4%, nosaltres
creim que hi ha una sobreestimació en aquest paquet. 150
milions d’euros estimam nosaltres, podríem equivocar-nos
perquè efectivament parlam de previsions, però crec que en
aquest sentit o nosaltres creim que en aquest sentit hi ha
sobreestimació.

Per altra banda, bestretes a compte del sistema de
finançament. Home, aquí hi ha un risc enorme, aquí hi ha un
risc enorme, vostès el reconeixen directament dins l’informe
del límit màxim de despesa no financera, però és que el risc és
enorme; primer pel pes que suposa el sistema de finançament,
parlam de la meitat dels ingressos totals, no financers no, no,
no, dels ingressos totals de la comunitat autònoma. Perquè ens
facem una idea, l’any 2019, 1.980 milions d’euros eren les
bestretes a compte liquidació definitiva dels sistema de
finançament, però és que l’any 2020 han estat 2.096 milions
d’euros i l’any 2021, 2.092 milions d’euros, de la qual cosa es
dedueix amb total certesa que les bestretes a compte del
sistema de finançament no tenen per a res en compte la crisi,
per a res, absolutament per a res. Ni en 2020 ni tampoc en
2021, perquè les bestretes a compte són clarament superiors
fins i tot a les de 2019. Per tant, la sobreestimació de les
bestretes a compte del sistema de finançament és òbvia. 

I això, l’any 2020 i a l’any 2023, i aquí ve la primera
pregunta, Sra. Consellera, és què farem?, què farem? Perquè la
comunitat autònoma evidentment l’any 2020 ha de continuar i
l’any 2023 ha de continuar, faltaria més, i a futur també. No
podem pensar només a curt termini sinó també a mig termini.
Per tant, la primera pregunta és què farem l’any 2020 i l’any
2023 quan ens vengui un cop directe d’aquesta liquidació
definitiva que serà brutal?

Per altra banda, no podem descartar tampoc una
actualització de les bestretes del sistema de finançament de
l’any 2021 mateix, vostès ho reconeixen, diuen, home, si ens
fan una actualització doncs a veure què passa en aquest sentit.
Crec que aquí s’ha actuat de forma no suficientment prudent,
crec que ens gastam els ingressos de 2022 i 2023. L’any 2021
ens els estam gastant. Per tant, crec que s’hauria d’haver estat
un poquet més prudent. 

Transferències corrents per part de l’Estat, 295,7 milions
d’euros del fons COVID. La pregunta és, sabem la distribució
del fons COVID? Ens correspondran 294,7 milions d’euros?,
perquè, clar, els criteris de distribució si bé és cert que estan
pressupostats, eh?, està pressupostat a la part de despeses dels
pressupostos generals de l’Estat, però és cert que no està
distribuït. Per tant, no sabem exactament si la distribució serà
aquesta o no.

Els 100 milions d’euros del fons de recuperació i
resiliència, sabem si arribaran?, és segur això? És clar, vostè,
Sra. Consellera, diu “sí, sí, això està garantit”, home... de
moment no ha avançat massa encara el tema dels fons
europeus, està francament un poc aturat el tema. Arribarà el
2021? Idò no ho sé exactament si arribarà el 2021. 

I allò dels 60 milions d’euros del protocol del conveni de
carreteres, home, jo no n’hi faré referència perquè ja n’hi vaig
fer, jo crec que és impossible que arribin, no ha arribat ni un
euro des de l‘any 2014, fixi’s bé, des de l’any 2014, els 90
milions d’euros que varen arribar pel conveni de carreteres de
l’any 1998, des de 2014 no ha arribat ni un euro, ni un euro!

Per tant, sincerament jo crec que tornar pressupostar això
com a ingrés... i no ens serveix el fet que ens digui “no, però és
que realment s’ha de pressupostar-ho perquè així tenim més
força a Madrid perquè arribin”. No, tenim la mateixa força, és
a dir, realment no arribarà ni un euro, però sí que es gastarà i
per tant el forat està garantit.

Per altra banda en termes de despesa, ens preocupa molt,
Sra. Consellera, un increment del 7,8% de la despesa no
financera ens preocupa molt. 

No compartim, li ho he de dir, la política d’hiperexpansió,
al nostre entendre, de la despesa en situacions com la que estam
vivint. Som partidaris d’apel·lar o de ser molt més prudents a
l’hora de gastar perquè ja vàrem fer aquesta mateixa política
expansiva, se’ns deia en aquell moment, ja la vàrem fer,
aquesta mateixa política expansiva, a més molt expansiva
també en aquell moment, torna ser molt expansiva també amb
la situació actual, ja la férem l’any 2008, l’any 2009 i l’any
2010 i l’any 2011 vàrem col·lapsar amb 1.600 milions d’euros
de deute que hi havia dins els calaixos de la comunitat
autònoma i amb una situació de crisi enorme.

I vostè l’altre dia..., li ho he de dir, al torn de contrarèplica
a una pregunta parlamentària que jo mateix li vaig fer, vostè
ens deia “vàreu endeutar la comunitat autònoma”, molt bé, idò
aquí al Diari de Sessions m’agradaria posar-li en evidència que
va dir una petiteta mentida -va dir una petiteta mentida-, miri,
Sra. Consellera, juny de 2007, 2.328 milions d’euros de deute
financer; juny de 2011, 5.250 milions d’euros de deute
financer. Hi ha una diferència de 2.900 milions d’euros aquí i
dirà “home, 2.900 milions d’euros de deute financer”, però dic
jo que els 1.600 milions d’euros que vostès varen deixar dins
els calaixos també deuen ser deute, o no? Aquí ho deia, deuen
ser deute, aquests també. On els sumam?, a la legislatura
següent o al que va generar el deute comercial? Jo crec que al
que va generar el deute comercial, Sra. Consellera, vostè jo sap
perfectament. Si li sumam aquests 1.600 milions d’euros que
eren un deute comercial cert, 4.500 milions d’euros a la
legislatura onze..., perdó 2007-2011, sap quant va endeutar la
comunitat autònoma en el període 2011-2015? Idò ja li ho diré:
a juny de 2015 hi havia 8.434 milions d’euros de deute
financer, però 1.600 milions d’euros va ser la transformació de
deute comercial en deute financer. Vostè sap perfectament que
no el podem comptar, per tant.

Miri, poc més de 2.000 milions d’euros -poc més de 2.000
milions d’euros-, compari per tant: 2.000 milions d’euros
legislatura 2011-2015 amb 4.500 milions d’euros de la
legislatura 2007-2015, jo crec que no hi ha color.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sr. Costa.
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EL SR. COSTA I COSTA:

No hi ha color, Sra. Consellera. 

Per tant, per acabar, avui tenim 9.329 milions d’euros al
segon semestre. Sra. Consellera, tenim un marge de política
fiscal expansiva molt reduït, molt reduït, ara mateix si no
tenguéssim el suport d’Espanya i Espanya no tengués el suport
del Banc Central Europeu les dificultats de refinançament del
deute espanyol seria..., i per tant, del deute de Balears, seria
molt considerable.

Coses addicionals, ja per acabar, no compartim la seva
pujada d’impostos. Vostè ens dirà: home, però és el cànon de
l’abocament d’incineració de residus no el posarem en marxa
el 2021, molt bé, idò si no el posam en marxa al 2021 supòs
que no tendrà inconvenient, Sra. Consellera, que presentem una
esmena i el traiem, aquest cànon,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant...

EL SR. COSTA I COSTA:

... el traiem del pressupost.

I ja per acabar, fons europeus, 100 milions d’euros, no sé
exactament en què, ara ens ho explicarà, en quins projectes. 

Nosaltres li hem de donar un vot de confiança, sí, però és
que aprovarem, aquest parlament aprovarà una partida de 100
milions d’euros i no sabem en què.

Reforç d’ISBA, ja ens ho ha comentat i en el torn de
contrarèplica en parlaré.

I una darrera cosa, si m’ho permet, presidenta, han comptat,
això si no ho pot contestar no passa res, però han computat els
295,7 milions d’euros de transferències corrents com a
ingressos per computar dins el sistema de finançament dels
consells insulars? És a dir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Costa, després tindrà cinc minuts més.

EL SR. COSTA I COSTA:

I el darrer, Llei de capitalitat d’Eivissa i Menorca Reserva
de la Biosfera, ens ha parlat de la Llei de capitalitat de Palma,
ens agradaria saber si també hi està inclosa la Llei de capitalitat
d’Eivissa i una part de Menorca Reserva de la Biosfera.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Correspon ara i passam el torn de
paraula a la representant del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, Sra. Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. He de dir que des d’Unidas podem
sí ens creim els números que ha presentat la consellera i que
ens ha donat a conèixer en diverses intervencions tant al
Parlament com en diverses reunions.

Vull destacar de manera important els crèdits ISBA i tota la
injecció que es fa a empreses i a autònoms perquè és
imprescindible, absolutament imprescindible donar oxigen a un
sector que tant i tant ho necessita en aquests moments.

En relació amb el fons europeus vull destacar, la consellera
ho ha dit en la seva intervenció, que no s’ha hagut de tornar ni
un cèntim d’euro de fons europeus. Això és una bona mostra de
gestió, de gestió correcta, acurada i assenyada de com s’han de
fer les coses, no? Pensam que s’ha de seguir en aquesta línia,
o sigui, generant confiança serà molt més fàcil que arribin
aquests fons i que després ens pugui detallar la consellera
aquests 100 milions d’euros en quins projectes, que també ens
semblen interessants, ben igual que ho ha demanat el company
del Partit Popular, no és cert?

En relació..., també un altre avanç important, la millora de
les clàusules socials i la incorporació de clàusules
mediambientals en la contractació pública, ho valoram molt
positivament, ja tenim experiències on han governat les
esquerres de posar aquest tipus de clàusules que han estat... han
obert i realment han fet que no només les grans empreses
puguin optar a la contractació pública, sinó que les coses
s’hagin de fer molt millor.

En relació amb la Llei de capitalitat de Palma, és una queixa
històrica, les compensacions, no?, les compensacions que es
fan. Hi hagut diversos debats entre l’ajuntament i el Govern en
aquests anys. És una bona notícia que ja hi hagi aquests 18
milions d’euros i també demanar, perquè pensam que és
interessant, que ho pugui ampliar, és evident que en una
primera intervenció no es pot parlar de tot, però sí que per
favor ens pugui ampliar en relació amb la Llei de capitalitat
d’Eivissa. I també consideram interessant el que s’acaba
d’apuntar en relació amb Menorca Reserva de la Biosfera.

És fonamental mantenir els serveis i sobretot protegir la
salut per impulsar l’economia. És evident que per això es
necessiten doblers i aquestes polítiques expansives tenen a
veure amb això, és impossible garantir en temps de pandèmia
tots els serveis que s’estan donant i fins i tot millorar-los i
augmentar-los si no es fa aquesta despesa.

Jo, Sr. Costa, li demanaria un favor: vostè és una persona
assenyada i sempre que ens du propostes demostra tenir seny,
de dretes, però seny, jo li demanaria per favor que parli amb la
Sra. Díaz Ayuso perquè no pot ser que un hospital que havia de
costar 50 milions d’euros ja en dugui 100 de sobrecost i jo sé
cert que vostè si li pogués donar algun consell aniria millor i jo
li ho reconec com una cosa en positiu, perquè vostè quan parlen
de despesa sempre demana que no es gasti tant, que es facin bé
les coses, que s’organitzi i es gestioni i crec que moltes altres
comunitats autònomes podrien guanyar amb aquest missatge
que vostè ha exposat aquí avui horabaixa.
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En definitiva, per la nostra banda consideram que són
polítiques que van ben orientades a les necessitats, evidentment
hi ha esmenes que es treballen, la feina es fa de manera
col·laborativa, hi ha millores que s’hi poden incloure, però
aquest camí crec que hem de començar a fer-lo de manera
conjunta i organitzada.

Tenim altres preguntes, altres qüestions que reservarem per
al segon torn.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Passarem ara el torn de paraula
al representant del Grup Parlamentari Ciudadanos Sr. Juan
Manuel Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tothom. Consellera, la
previsió de creixement econòmic vostès la fan sobre un 13%.
Ja s’ha debatut aquí altres vegades, en el plenari l’altre dia, a la
presentació, que els indicadors del BBVA Research
l’estableixen tres punts baix, i això està també bastant vinculat
amb el que parlàvem de l’optimisme d’ingressos que tenen
vostès prevists. Això és un tema que ens inquieta perquè a més
a més trobam que és prou optimista i que no seran els
previsibles. De fet fan vostès una previsió d’ingressos d’impost
de turisme sostenible que, arran de la reunió que es va tenir
l’altre dia amb els empresaris del sector turístic i el Govern,
realment els primers escèptics en el fet que es puguin recaptar
-ja els agradaria, fins i tot, que es pogués fer- foren ells
mateixos. Per tant la compensació d’aquests ingressos amb el
que suposarà la despesa que tendran a nosaltres ens preocupa.

Miri, torna pressupostar allò dels 60 milions de carreteres.
Faci una explicació el més exhaustiva possible perquè som
diferents grups parlamentaris que ja li ho hem traslladat quan
es va parlar de sostre de despesa, i li ho tornam plantejar avui. 

La destinació de l’impost de turisme sostenible, dels pocs
ingressos que tenen prevists i que trobam que no seran aquests,
ara anam al fons de contingència. Nosaltres li exigíem que
l’impost de turisme sostenible que es recapti vagi precisament
al tema finalista a l’àmbit turístic i recuperació turística, igual
que el fons de resiliència turística que li destinaran els fons
europeus, perquè qui més necessita la recuperació i la
destinació ara són aquests tipus de projectes. Nosaltres ja li
vàrem dir que faríem esmenes precisament de seguiment en la
destinació d’aquests recursos, i estam esperant les
compareixences dels consellers per veure si realment aquesta
transversalitat que vostè ha plantejat de tot el Govern, de la
situació excepcional de crisi sanitària, social i econòmica, es
veurà reflectida en el pressupost de cada una de les
conselleries, i si no farem esmenes en la línia que l’únic full de
ruta sigui el pacte social acordat per a la recuperació i la
reactivació de les Illes Balears, i no pas la llista de cada un dels
partits polítics que exigiran el seu... el seu pressupost o la seva
despesa corrent. 

De fet he vist a la seva presentació de pressuposts i un poc
a la memòria que deia que venia, per la Llei de pressuposts i
per la mateixa necessitat induïda dels fons que transferirà la
Unió Europea, es veurà obligada a una reestructuració orgànica
de part del Govern, del sector públic instrumental, de fet el
Centre Balears Europa en una fundació, i supòs que l’Agència
de Salut, etc. Jo el que encara no entenc és com no l’ha feta
vostè; li venim demanant, i no és un capritx de Ciutadans, és
que creim que aquesta eficàcia i eficiència són necessàries de
fa estona per part del Govern. De fet li hem plantejat una
reducció de les conselleries i de l’organigrama, no només per
una qüestió de despesa, directament en el capítol 1 i en el
capítol 2, consellera, sinó directament per l’eficàcia i
l’eficiència i la necessària transversalitat i cohesió de les
polítiques conjuntes que marcarà aquesta crisi, que marcarà el
pacte per a la recuperació econòmica, perquè marca un full i
una estratègia totalment diferent.

Miri, vostè ha parlat de..., o ens interessam nosaltres i se
n’ha parlat aquí, del finançament dels consells insulars i la Llei
de capitalitat. No ha..., ha dit vostè que es manté la dotació
econòmica per a ells, però és que quan vostè diu que es manté
fa referència respecte de l’increment des de 2014. Vostè els ha
donat menys finançament en el pressupost, als consells insulars,
els dóna menys doblers, però a part de donar-los menys doblers
deu 98 milions al Consell de Mallorca, als quals han renunciat,
als 10 milions que li havia d’entregar; no els tendran. 

Quan no tenen suficients doblers transferits de la comunitat
autònoma, les polítiques socials directes dels ajuntaments i dels
consells es veuen minvades, o almanco les hauran de
reformular, entre elles l’IMAS. No sé si li hauran traslladat ja
el vistiplau els diferents consells insulars, però jo crec que si el
Govern no trasllada el finançament suficient, qui precisament
du polítiques, a part de carreteres i altres infraestructures, que
tampoc no hi vendran, les polítiques socials directes també les
estan duent a terme els serveis socials essencials dels consells
insulars i dels ajuntaments. És ver que vostè me n’ha parlat, que
els donarà 800.000 euros, als ajuntaments, pel tema d’higiene
i neteja a través de la Direcció General de Cooperació Local.

El tema del cànon. L’única notícia que tenim de moment és
que s’aplicarà a partir de juliol i serà simbòlic. Això suposa un
esforç per al subjecte passiu, adaptar-se, poder complir amb el
cànon, i això suposa destinació de pressupost del que ha de
patir la imposició del cànon, que no podrà destinar, perquè
l’està destinant a ocupació o l’està destinant a les mesures
sanitàries per la COVID. Aquest cànon s’ha d’eliminar,
enguany, consellera; l’ha d’eliminar del pressupost, i si no
també nosaltres li farem esmena, per petit que sigui; és que tot
esforç dels autònoms, dels treballadors, de les famílies, de les
empreses, petites i grosses, anirà precisament al que hem parlat
en aquest parlament des del primer dia: necessitat d’adaptar la
situació COVID i sobretot no perdre ocupació.

Quant a ISBA..., perdoni, sí, ISBA. Em pareix essencial i
estratègic que centri l’interès sobretot en l’ajornament de les
devolucions, en la major ajuda a PIME i autònoms, perquè
aquests són els que necessiten la recuperació més immediata,
per crear ocupació, per crear consum, evidentment, per
incentivar el consum, i evidentment sobretot pels ingressos que
necessitarà la comunitat autònoma.
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Dels fons europeus no en parlaré. Vostè pareix que ja ha
anotat el que altres companys han dit. Crec que és important,
perquè els té a la secció 31 sense repartir; per tant no sabrem
molt a quines conselleries, a quines prioritats. Crec que vostè
una oportunitat almanco de dir-nos on troba vostè, com a titular
dels comptes públics, que han d’anar aquests 100 milions
d’euros, independentment que llavors els reparteixi entre
conselleries, però tenir una idea d’on troba vostè que han
d’anar i a quines seccions de les conselleries. Crec que tots
tenim la mateixa idea, evidentment, de quines són les més
importants però, bé, m’agradaria saber-ho, ens agradaria en el
meu grup parlamentari saber-ho des del seu plantejament, des
de la conselleria.

Nosaltres també creim fonamental..., no sé si serà la
fundació; expliqui’ns per què troba vostè que ha de ser una
fundació pública com a instrument jurídic el Centre Balears
Europa, però fa estona que li deim que el Centre Balears
Europa ha de ser l’eina i l’estratègia eficaç a Brussel·les no
només per a la gestió dels fons, sinó pel rigor, la credibilitat i
la fiabilitat de les Illes Balears respecte dels fons europeus.

Quant... Li he insistit en el fons de resiliència turística.
Nosaltres li donarem suport en aquesta línia. Trobam que
l’auditoria ja l’hauria d’haver feta; li hem demanat la reducció
d’aquest organigrama funcional, crec que té una oportunitat per
replantejar-lo; de fet li vàrem dir que ho fes des dels
instruments propis que té vostè des de la seva conselleria i des
de la Conselleria de Funció Pública i Administracions
Públiques.

Hi ha una qüestió que és molt clara, consellera, i em qued
amb la paraula que vostè ha establert, i no és una paraula, és un
valor, és una actitud i també és una estratègia: la transversalitat,
i s’ha de veure reflectida en els compromisos dels consellers
aquesta transversalitat, no només pressupostària sinó prioritzar.
Nosaltres donam suport, i ja li ho manifest, al fet que la despesa
social hagi pujat; per a nosaltres és un motiu que donàssim
suport al sostre de despesa. I per què?, perquè ho vàrem marcar
i ho vàrem signar conjuntament amb ajuntaments, consells,
patronal i agents socials en el pacte de reactivació. Per
assegurar la recuperació i la seguretat sanitària, valgui la
redundància, és imprescindible -i recuperar les persones i les
famílies- era imprescindible la despesa. Evidentment la
vigilarem i li farem seguiment d’on va destinada aquesta
despesa, de quines són les prioritats.

Entenem que la destinació dels majors recursos, la
flexibilitat en l’abonament de taxes, de quotes i de
compromisos tributaris, l’activació econòmica neix de
l’ocupació, de la creació d’ocupació; per tant PIME i autònoms
són fonamentals, són fonamentals i la línia estratègica ha d’anar
per aquí.

Tot i l’optimisme que el Govern planteja en els diferents
comptes, nosaltres esperarem a veure també la tramitació de
pressuposts generals de l’Estat. El nostre grup parlamentari des
d’aquí ha traslladat esmenes, propostes d’esmenes als nostres
diputats i diputades en el Congrés, i han d’estar en la línia, com
es pot imaginar, del REB, en la línia del finançament i en la
línia d’habitatge, entre d’altres un tema de Son Busquets, que
és fonamental que l’Estat comenci a donar facilitats als

ajuntaments, especialment als ajuntaments com el d’Eivissa i
com el de Palma, que és on més densitat de població hi pot
haver i tenen una situació de cost de l’habitatge elevadíssim,
perquè faci un esforç per a aquestes corporacions locals en el
tema d’habitatge.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Ha quadrat el temps. És veritat,
l’ha quadrat, ha quadrat el temps de què disposava.

Passem ara el torn de paraula a la representant del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra. Joana Aina Campomar,
donar-li la benvinguda una altra vegada i estam contents que
sigui aquí amb nosaltres. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL: 

Gràcies, presidenta. Gràcies, consellera i a tot el seu equip
per ser aquí. Bé, nosaltres des de MÉS per Mallorca,
evidentment no compartim moltes de les afirmacions, confiam
en l’equip de la conselleria a l’hora de les estimacions que
s’han fet d’ingressos i de les previsions, ja sabem que tots -com
ha dit el mateix Sr. Costa- tot són previsions i evidentment
s’haurà de veure i, és cert, també coincidim que ens preocupa
el 2022 i el 2023, en això no podem deixar de donar-li la raó,
Sr. Costa, en aquest sentit perquè crec que serà un problema o
veurem, esperem, que no sigui un problema i que la situació
hagi millorat. 

Per altra banda, des de MÉS per Mallorca, evidentment, sí
que donam suport a uns pressuposts que el que fan és mantenir
la despesa social en el sentit majoritari que sempre hem parlat,
en els pressuposts d’aquesta comunitat autònoma, que té en
compte la sanitat, que té en compte educació, que té en compte
la formació, que té en compte els serveis socials, etc., tots els
àmbits dels serveis socials. Crec que, si en qualque moment és
important mantenir aquest nivell de protecció social, aquest
nivell de servei públic, ara és el moment, més que mai, per tant,
no ens podem permetre fer una altra cosa i, per tant, des de
MÉS per Mallorca té, en aquest sentit, tot el nostre suport.

En el sentit de tot el que s’ha explicat dels avals, d’ISBA i
de tota la gestió que s’està intentant fer i que s’està fent per
precisament donar suport als petits empresaris i per donar
suport als autònoms, evidentment, nosaltres creim que aquí,
també, tots els esforços han de ser el màxim i per tant des
d’aquí l’encoratjam a continuar en aquesta línia fins que
aquests esforços donin el seu profit i que els puguin aprofitar,
la veritat és que s’està passant malament, hi ha molta gent que
ho passa malament i que, per tant, l’Administració i, en aquest
cas, la comunitat autònoma és important que estigui al seu
costat. 

Per altra banda, des del punt de vista que ens ha explicat en
el començament, del tema de gestió de fons europeus, nosaltres
compartim la seva visió que s’ha millorat moltíssim des de
2015 i d’abans, la gestió dels fons europeus, que s’han pogut -
com ha dit vostè- salvar, no?, salvar molts de fons europeus, de
2007, 2014, mai no havia estat en aquesta comunitat autònoma,
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la gestió de fons europeus -dic en general-, en tots els governs
que havien passat, vull dir no és que ho digui en un sentit de
ningú en concret, una prioritat; jo crec que ha de ser una
prioritat, i no tan sols per als ingressos que representa, que sí,
que són importants, sinó també per la palanca que representa
estar present a Europa i estar present en els projectes europeus,
jo crec que són dues coses importants. A part que, dels
ingressos, que potser els podríem relativitzar, sí que és
important que ens acostumem a estar en els projectes europeus,
que les nostres empreses també hi estiguin, que la nostra
administració sigui puntera en aquest sentit. 

Per tant, des d’aquí, encoratjar-la a continuar amb aquesta
millora de la gestió dels fons europeus, jo no sé si és millor una
fundació o és millor una altra cosa, tendrem temps -supòs- de
veure-ho, el que sí demanam és que sigui el més eficient i el
més responsable possible perquè ens hi estam jugant molt, i per
tant sí que és ver que amb això els encoratjam que sigui així. 

Pel que fa al deute, és clar que ens endeutam més, vostè,
consellera, ha parlat d’aquest deute històric, jo crec que és un
moment en què encara hem de ser molt més exigents amb
l’Estat a l’hora de reclamar aquest deute històric; és un
patiment que duim ja fa molts d’anys, aquest espoli fiscal, i que
ara més que mai ens fa falta, perquè realment si no ens
haguéssim hagut d’endeutar tant precisament per fer front a una
situació d’irresponsabilitat a nivell de l’Estat cap a les nostres
illes a l’hora de retornar els ingressos que li pertocaven. Per
tant, malgrat això, esperam que sigui així. 

I, bé, jo sí que és cert que dins tot aquest debat el que he
trobat a faltar és el tema del REB, evidentment, és una
decepció..., més que una decepció són una indignació aquests
pressuposts generals de l’Estat, en el sentit que no han tengut
en compte un règim especial aprovat en el 2019, a mi
m’indigna aquest govern progressista que no ho ha tengut en
compte, ho he de dir així. Ens indigna, des de MÉS per
Mallorca, és lamentable, ens està llastrant, és una injustícia que
a altres comunitats que tenen situacions diferents, situacions
entre cometes, semblants, com les Canàries, que me n’alegr,
però gaudeixen d’un sistema de compensació a la seva
insularitat de fa molts d’anys i que els permet fer moltes coses
i, en canvi, a nosaltres, a part del que ens va costar aprovar
aquest règim fiscal, és al final és com si no existís, com si en
aquest moment no existís i per a l’Estat no s’hagués de
contemplar.

A nosaltres això ens indigna, creim que hem de fer un
esforç tots els grups parlamentaris, sobretot els que tenen
representació en el Congrés, esper que presentin esmenes als
pressuposts generals de l’Estat, precisament per fer efectiu
aquest REIB a la nostra comunitat autònoma, crec que és un
deure i crec que seria una irresponsabilitat que hi hagués grups
que no ho fessin així. I aquí, sobretot, pensant en el moment
que ens trobam. Perquè hem de tenir en compte que aquest
REIB, a part que hi ha un fons d’insularitat que ens iguala, a
nivell d’inversió, que ens podria donar una (...) d’ingressos, el
Sr. Costa ja sé que no, que em fa així, però bé, aquesta
possibilitat.

També hi ha una compensació per a transport terrestre que
també és important, que sigui el que sigui, però ja no és tan sols

la quantitat sinó també és l’actitud, i l’actitud en aquest moment
és indignant cap als nostres ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears. I crec que aquí -ja ho he dit- crec que s’hauria de fer
un esforç amb tots els partits que tenen representació a nivell de
Congrés; nosaltres farem el possible amb tots els partits que ens
vulguin donar suport i que vulguin gestionar les nostres
esmenes que són les que estam intentant dur a terme,
precisament, per posar palesa aquesta situació en el Congrés. 

I després, evidentment, sí que avui és la primera
compareixença, jo crec que encara queden moltes
compareixences, i queda molt per parlar d’aquests pressuposts,
però sí, nosaltres ja ho hem dit, creim que aquest pressupost és
important, precisament el primer objectiu és fer front a la
COVID, però també ha de ser un objectiu no tornar posar unes
fites serioses i consolidar una política d’aquesta comunitat
autònoma que no pugui tornar a deixar en aquesta situació que
està deixant la comunitat autònoma en aquest moment.

No podem dependre un cent per cent del monocultiu
turístic, hem de tenir clar que és ver que hem de viure del
turisme però no al cent per cent. Hem de poder també tenir
altres vies i, per tant, per nosaltres també és important que
aquests pressuposts facin un esforç per posar ja fites concretes
en temes de coneixement, en temes d’innovació, en temes de
recerca, en temes de transferència de coneixement, en fi, en
polítiques precisament actives de formació i que transformin la
nostra societat o ajudin a transformar la societat, ja ho he dit
moltes vegades en el ple i ho vull tornar a repetir aquí, en
aquesta comissió, estam creant una escletxa generacional molt
important; la majoria de fills de moltes persones en edat que ja
són adults i han estudiat no tenen cap possibilitat de quedar-se
a les nostres illes. Estam formant els nostres fills perquè hagin
d’emigrar i perquè no tenguin cap oportunitat de fer feina a les
nostres illes, jo crec que això ens ha de fer reflexionar perquè
jo crec que totes les famílies sofreixen quan veuen que,
precisament, les oportunitats dels seus fills sempre són fora
d’aquí. És evident que sempre hi haurà qualcú, però és que ara
no en tenen ni una, per què?, perquè nosaltres hem creat un
sistema que només hi ha una solució i només hi ha un sistema
de treball que, realment, no compleix amb les seves
expectatives, per tant, ens queixam a vegades que si hem
d’atreure gent per venir a fer feina a segons quin tipus de feina,
si hem d’atreure..., però és que realment la feina que oferim és
la feina per a gent no formada, amb salaris precaris.  I, per tant,
ens ho hem de replantejar si volem tenir com a illes un futur...,
no només com a illes, com a famílies, i com a generació, perquè
realment és una situació que comença a ser molt important. 

Per tant, dit això, nosaltres, consellera, té el nostre suport,
en principi seguirem estudiant el pressupost i, evidentment, si
hem de fer qualque proposta de millora i que puguem estudiar,
la farem.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Campomar. És el turno ahora del
representante del Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares,
el Sr. Sergio Rodríguez.
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EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sra. Consellera y al
equipo que le acompaña. Yo le quería hacer una pregunta
previa, que espero que me responda y es ¿por qué esta ley de
presupuestos no viene acompañado del preceptivo informe de
impacto familiar? Si bien es cierto que la ley no lo contempla,
la Ley familiar, que aprobó la consellera Fina Santiago, es
posterior, por lo tanto modifica todo lo que pudiera venir en
leyes anteriores; porque, además, nos llama muchísimo la
atención que sí lo hayan hecho del impacto de género, que se
ve que sí les preocupa mucho, muchísimo más que las familias,
por lo que se ve, dado que ese informe de impacto familiar que
debería acompañar a todas las leyes de la comunidad, pues no
acompaña a esta ley de presupuestos. Me gustaría saber el
motivo de por qué uno sí y otro no, me gustaría saber si es algo
más que un motivo puramente ideológico.

Aquí se ha hablado, creo que ya mucho, del fondo de estos
presupuestos, yo les llamaría los presupuestos de Moisés,
porque me recuerdan al pueblo elegido, atravesando el desierto
durante 40 años, esperando y confiando en que Dios les
alimentara con el maná, y aquí el maná es la Unión Europea, es
Sánchez, y cuando todo esto falle, es el endeudamiento. Y
nosotros podríamos estar de acuerdo con usted que, en estos
momentos de grave crisis y de necesidad de reactivación
económica, pues hay que implementar algunas políticas
keynesianas de expansión del gasto, pero gasto con un objeto
concreto, con sentar bases para un futuro; aquí se ha hablado
del futuro negro que le espera a nuestra juventud. Esta
comunidad va a perder, de una tacada un 20% de su riqueza,
veremos cuánto se recupera el año que viene, pensamos que no
tanto como sus datos optimistas, pero lo cierto es que de estos
presupuestos no se deduce que haya detrás una política de
inversión en infraestructuras, en diversificación, ustedes
siempre hablan de que hay que cambiar el modelo turístico, el
modelo económico de esta comunidad, de que no podemos
seguir siempre basados en un turismo de sol, playa y un turismo
masivo.

Por desgracia el virus les ha puesto ante este escenario
ideal, es que ya no hay ni un turista, pues, en estos presupuestos
podrían haberse puesto a intentar construir un futuro diferente,
pero es que ustedes mantienen el gasto, pero no un gasto
realmente destinado por una parte a la reactivación económica,
por otra a cambiar o a intentar cambiar parte del modelo
productivo y, desde luego, lo de las infraestructuras se ve que
con ustedes no va, no es algo que les haya preocupado, ni al
anterior pacte ni al actual, se ve que lo de las infraestructuras
no va con ustedes, cuando es, al final, lo que queda muchas
veces de las inversiones.

Y tampoco hay ninguna contención del gasto corriente. Está
muy bien decir: tenemos que fomentar la economía mediante un
presupuesto expansivo, pero no hay ni un solo apartado donde
ustedes digan, bueno, pero de aquí voy a recortar, esto no es en
estos momentos imprescindibles e innecesario, tendría que
cortar de aquí para poder gastar más en otra parte, que es lo
básico. Porque, claro, estos presupuestos elaborados por
economistas, los economistas son expertos en no ver venir
nunca una crisis, pero luego en saber explicarla

maravillosamente, es lo que hacen siempre, nadie la ve venir,
pero luego siempre te lo saben explicar.

Sinceramente, nosotros nos vamos a reservar para el debate
de los presupuestos, para las enmiendas con las que vamos a
intentar mejorarlo, pero sobre todo me gustaría que me
contestara a esta pregunta tan concreta que le he hecho, saber
por qué no han querido hacer un informe del impacto familiar
de estos presupuestos de la comunidad autónoma.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Passem ara el torn de
paraula al representant del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera, bé el que passa sempre amb els pressuposts és
que, és clar, els debats es van reiterant perquè una vegada
començam amb el tema del sostre de despesa, repetim
arguments, sobretot quan fem una valoració general del
pressupost, que en el cas de la Conselleria d’Hisenda és un poc
inevitable fer aquesta valoració general dels pressuposts.

Jo diré que em sorprèn perquè hi ha algun grup que no
presentarà esmena a la totalitat que no li agraden gens els
pressuposts, això és una primera informació que em sorprèn.
Però més em sorprèn la intervenció de MÉS per Mallorca,
perquè, és clar, quan diu, i no dic que no tengui raó, però, és
clar, quan diu, què faran els nostres fills? S’hauria de fer una
autoesmena vostè mateixa i dir: què hem fet durant 5 anys!
Perquè vostès fa anys que governen, i si tenim aquest panorama
tan negre i hem estat tan incapaços de modular, d’introduir
alguna reforma en aquest monoconreu turístic, alguna
responsabilitat deuen tenir vostès, que són aquí un dels suports
principals del Govern, alguna responsabilitat deuen tenir. Si no
els agrada tant el model, jo no sé què fan governant per
continuar en aquest model que els desagrada tant. 

Per tant, jo crec que, en aquest sentit, aquests pressuposts
no van en la línia de pensar en els nostres fills, van en la línia
de pensar en el curt termini, perquè si pensessin en els nostres
fills, segurament no tendrien aquest caràcter tan expansiu,
perquè, com ja vàrem dir en el debat del sostre de despesa,
nosaltres no veiem que això sigui sostenible, no veiem la
sostenibilitat dels pressuposts, la qual cosa és especialment
important per als nostres fills, no és especialment important per
a l’exercici 2021. Perquè aquí, i jo crec que el Sr. Costa ho ha
explicat prou bé, i hi estic prou d’acord, aquí ens aferram la
meitat dels ingressos a un sistema de finançament, que tot això
és fictici. 

Com que fem feina amb uns números ficticis, calculats de
fa un parell d’anys, que no estan en res influenciats per
l’impacte d’una crisi econòmica bestial, nosaltres fem un
números, però aquests números de realisme zero, això segur
que és legal, no qüestion cap legalitat i segur que està ben fet
a nivell teòric, però és evident que és un exercici estrictament
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teòric, que no té uns doblers darrera i que, per tant, al final és
com un castell de cartes, que acabarà caient, més prest que tard
acabarà caient.

I aquest és un dels elements de la nostra crítica, que ja dic,
no vull fer ara el debat de totalitat, però és un poc inevitable
posar de manifest aquesta insostenibilitat i és un poc inevitable
posar de manifest que no hi ha aquest Pla d’eficiència que se li
ha reclamat per part de molts de grups de l’oposició, també pel
Grup Parlamentari d’El Pi, perquè el Pla d’eficiència, ara més
que mai, és imprescindible, i això no existeix, no existeix ni
una cosa que per a nosaltres també seria simbòlica i que li
vàrem reclamar i que no han volgut assumir i que evidentment
no té un reflex en el pressupost, que és una abaixada dels sous
dels polítics. Nosaltres aquí ja vàrem presentar en el Parlament
una abaixada dels diputats, i pensam que en aquests moments
de penúries i de dificultats fan falta símbols, i això en
determinats països europeus s’ha produït, aquí veiem que no hi
ha cap intenció d’avançar en aquest Pla d’eficiència. Per tant,
nosaltres com entendrà, sí que mantendrem l’esmena a la
totalitat que hem fet cada any i que també enguany tornarem
presentar.

En relació amb la seva conselleria, només li volia fer unes
preguntes molt puntuals. Una primera és el tema de les ajudes
a autònoms, vostès varen fer una convocatòria, que va quedar
absolutament superada per la demanda, nosaltres li venim
reclamant més perquè al final amb els crèdits i per molt que
allarguem la carència, nosaltres estam d’acord amb tot allò que
vostè ha explicat d’ISBA, al final fem la bolla més grossa. Per
tant, nosaltres convidam a que hi hagi ajudes al petit empresari
i als autònoms a fons perdut, que vostès ho han fet un pic, però
sembla que no tenen cap intenció de reincidir en aquesta
política.

Un segon tema que ens interessa és el tema dels projectes
europeus. Vostè ha parlat prou sobre aquesta qüestió, però la
veritat és que tenim una idea molt boirosa del tema, i perquè no
tenim ni xifres, tenim una xifra de 100 milions, però bé, és una
xifra que no sabem..., no se sap exactament ni a què respon,
però a nosaltres ens agradaria que com a mínim, si no ho he
entès malament, ha dit que dia 1 de gener començarà a executar
aquest fons, si no ho he entès malament, crec que és el que ha
dit, idò, ens agradaria saber quins projectes començarà a
executar, perquè, bé, per a dia 1 de gener no queda..., com allò
que diuen: las cosas de palacio van despacio; si vostès dia 1 de
gener ja comença a executar és que el projecte deu estar
aprovat i el deu tenir claríssim, perquè si no a una
administració no comences. Per tant, almanco ens agradaria
conèixer els projectes europeus bàsics, especials, els que tenen
ja un poc definits, en què consistiran? Quina despesa tendran?
Quin objectiu perseguiran? Etc.

Una tercera qüestió, jo, com que em perd amb els
repartiments que vostès fan de la seva conselleria i a cada
pressupost em diuen que faig una esmena equivocada de la
conselleria, ho diré a cada conselleria a veure si som capaç
d’endevinar, que és el tribunal de recursos de contractes
administratius, vostè ha parlat de clàusules administratives dels
contractes; nosaltres li venim reclamant fa anys que creïn un
tribunal de recursos de contractes administratius i ens agradaria
saber si en aquests pressuposts almanco tendrem la dotació, i

realment ho farem, perquè de vegades ens han estimat esmenes
en aquest sentit, però al final no fan res de res.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Passem ara el torn de paraula al
representant del Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i bona tarda, Sra.
Consellera, bé, bona tarda a tothom. Gràcies, Sra. Consellera,
per la seva explicació. Jo no entraré en consideracions de
caràcter general perquè acabem de fer el debat del sostre de
despesa, aviat podrem fer el debat de les esmenes a la totalitat,
per tant, jo em limitaré a fer-li una sèrie de preguntes molt
concretes sobre l’exposició que ens ha fet.

La primera pregunta que li vull fer és sobre un dels punts
que vostè ha destacat com a eixos fonamentals de la secció 14,
que és tot el tema de les línies ISBA. I m’ha sobtat que ha dit
que aquestes línies estan condicionades d’alguna manera, ha
dit, amb els quatre eixos del Pacte per la recuperació
econòmica, que són els mateixos quatre eixos dels plans de
recuperació europeu. Ha vengut a dir això i ha dit: transició
ecològica, transformació digital, cohesió social i igualtat de
gènere. Dic que m’ha sobtat perquè jo no era conscient que els
avals aquests d’ISBA estiguessin condicionats per a res a
l’àmbit d’actuació de les empreses que els demanen. És a dir,
em pregunto: una empresa de restauració no té accés o té
inferioritat de condicions per accedir a aquests avals que una
empresa que treballa en la transició ecològica? M’ha sobtat que
hagi establert aquest condicionant, i jo li volia demanar aquest
aclariment, perquè jo entenc que aquestes línies han de ser
indiscriminades, per dir-ho així, per a qualsevol tipus
d’empresa que les necessiti. O si més no, doncs que em digui,
si és que hi ha un procés de selecció, a través de quins criteris
s’atorguen aquests avals.

La segona pregunta que li vull fer és sobre els fons
europeus. És clar, aquí vostè ha parlat dels 100 milions, que ja
n’hem parlat moltes vegades, que diu que són a la secció 31 del
pressupost, que no està distribuït. A veure, no està distribuït, a
mi això també m’ha sobtat; és a dir, això què vol dir? Què hi ha
una partida de despesa per import de 100 milions que encara no
està distribuïda? D’acord. Llavors, aquí entenc que aquests 100
milions van per a infraestructures i serveis públics essencials.
És clar, una mica en la línia del que li demanava el Sr. Melià,
potser sí que hauríem de tenir alguna idea sobre en quin tipus
de projecte pensen destinar aquests 100 milions, o dic perquè,
si no, d’alguna manera, estam sostraient al Parlament la
possibilitat d’intervenir en la determinació de les prioritats,
entenent com entenc que, evidentment, tot això segurament
estarà subjecte al vistiplau d’Europa, al vistiplau de l’autoritat
que gestiona aquests doblers. Bé, en qualsevol cas, m’agradaria
que ens aclarís la idea sobre aquest tema.

Després ha parlat de 163 milions més d’euros prevists, és a
dir, els 100 milions ja els tenim al pressupost, (...) que estan
prevists, però no els tenim al pressupost. És clar, la meva
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pregunta és dir, bé, els 100 primers milions també són prevists,
per què els 100 milions primers els tenim al pressupost i els
163 milions no? I m’agradaria saber d’alguna manera també la
naturalesa d’aquests imports; és a dir, així com els altres sabem
que aniran per a infraestructures i serveis essencials, doncs,
saber aquests 163 milions a quin tipus de despesa estan
condicionats. També un poc amb la mateixa idea que li he
demanat dels 100 milions, és a dir, en la mesura en què, com a
Parlament que ha d’aprovar els pressuposts, puguem, jo no sé
si prendre decisions, però almenys marcar indicacions sobre
què s’han de destinar aquests 163 milions, doncs, evidentment
molt millor. 

Per acabar, Sra. Consellera, li vull fer unes preguntes sobre
la secció 32, les transferències a ens territorials. És clar, vostè
ens ha explicat que la transferència als consells insulars, per
mor de la Llei de finançament dels consells, ha disminuït un
9,7%. Això és una davallada moltíssim important. És clar, a mi
m’agradaria que el Govern fos conscient que un consell insular
és com una conselleria; en quin sentit? És que depèn
absolutament del Govern, és a dir, no té ingressos propis;
aleshores, és clar, si el Govern li retalla 9,7 milions d’euros, és
clar, ara ens trobam amb la paradoxa que no hi ha cap
conselleria que hagi disminuït el seu pressupost i en canvi els
consells insulars els han disminuït un 9,7%. No és una
anècdota. Llavors, és clar, vostè ho justifica que hi ha hagut una
davallada d’ingressos que, evidentment el sistema de
finançament dels consells insulars bàsicament es basa en els
ingressos fiscals, però, és clar, la comunitat autònoma ha tengut
una davallada d’ingressos fiscals, però ho ha compensant amb
altres ingressos. 

Aleshores, a mi m’agradaria que el Govern amb quin
capteniment..., perquè, per dir-ho així tots som fills de Déu, és
a dir, les conselleries i els consells insulars; és clar, vostè
s’atreviria a deixar una conselleria seva amb una retallada del
9,7%? És a dir, jo crec que aquí potser no hi ha hagut una
reflexió prou profunda per part del Govern del que això
significa, perquè els consells insulars també lluiten contra els
efectes de la pandèmia, també intervenen en sectors
fonamentals diguem i que estan afectats per la pandèmia, no en
salut, però sí en altres: en temes de benestar social, en temes de
cultura, en temes de joventut, en temes d’esport, és a dir, temes
que també evidentment han patit l’impacte de la pandèmia.

Per tant, li deman d’alguna manera, quin és el seu
plantejament, quin és el plantejament del Govern respecte
d’aquesta problemàtica? Perquè, és clar, el que no poden fer és
desentendre’ns. Si nosaltres tinguéssim una autonomia
financera en els consells i per exemple els permetessin recaptar
l’impost del turisme sostenible, home, es podria entendre que
es desentenguessin dels seus problemes, però, és clar, si tenim
un sistema de finançament en què depenen cent per cent de
nosaltres no ens podem desentendre, crec jo. Aquesta pregunta
seria diguem de caràcter més..., de saber l’opinió del Govern
sobre aquest tema.

Després en tenc una de més tècnica, concretament que, és,
clar, vostè ha dit, i que ha dit, jo crec que aquí d’alguna manera
és el bessó de la qüestió, és a dir, la disminució de les
transferències als consells insulars bàsicament es a causa de
l’impacte de la liquidació de 2019, és a dir, la meitat d’aquesta

davallada és per mor la liquidació del 2019. A mi m’agradaria
que vostè m’informés, i perdoni aquí la meva ignorància, de
quins són els paràmetres de la liquidació del 2019 que han fet
que ara els consells de fet han de retornar més o menys un 5%
del que ells han carregat, l’han de retornar perquè el 2019 van
rebre més doblers dels que tocava . A mi m’agradaria saber per
què es va produir..., a veure, evidentment sempre que es fa una
bestreta evidentment està subjecte a la seva rectificació, no?,
però m’agradaria tenir més informació, més visió sobre quins
són els paràmetres que han fet que ara els consells insulars
hagin de retornar aquests doblers, perquè evidentment és un
dels elements que els fa estar en aquesta situació tan
compromesa que es troben ara.

I això és tot. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ja per últim passarem el torn de
paraula al representant del Grup Parlamentari Socialista, però
abans de donar-li la paraula a la Sra. Antònia Truyols vull fer
constar que el Sr. Jordi Marí suposo que substitueix la Sra.
Pilar Costa, que no consta en acta. Té la paraula la Sra.
Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc donar les
gràcies a l’equip de la Conselleria d’Hisenda. Des del Grup
Parlamentari Socialista no només confiam en aquest equip de
la conselleria sinó també felicitar-los per aquests pressuposts. 

Aquests pressuposts vénen dotats amb un total de 5.881,5
milions d’euros i que augmenten el pressupost no financer en
342,7 milions respecte de l’any 2020; això significa un
increment del 7,8%. Són uns pressuposts de recuperació i són
uns pressuposts de caràcter excepcional, precisament per
aquesta pandèmia que ens afecta a tots, que impacte de manera
directa a l’elaboració evidentment també dels comptes públics.

Valoram positivament també el pressupost perquè estan
marcats per la suspensió del límit d’estabilitat pressupostària,
modificació que s’ha demanat moltes vegades en aquesta
cambra i que dóna aire per tal de poder actuar d’una altra
manera, i també valoram positivament aquests nous fons
extraordinaris que arriben tant estatals com europeus.

També valoram que siguin uns pressuposts expansius per
fer front a aquesta crisi, com deia, però seguint una política
social més activa que mai.

I també destacam positivament el rescat de les empreses,
totes aquestes actuacions d’ISBA en relació amb les PIME i els
autònoms no poden ser més que actuacions positives per tal de
donar aire i injectar liquiditat, i també hem de valorar
positivament les modificacions dels terminis i les garanties en
relació amb aquestes línies ISBA. El fet que s’hagi incorporat
un any més de cadència dels avals ISBA és una bona notícia
per a les empreses de les nostres illes. Evidentment protegint
les empreses protegim els treballadors i protegint els
treballadors aconseguim protegir les empreses.
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I bé, jo el que valoraria més positivament, tal vegada també
per deformació professional, és el fet que no tocam els imposts,
i quan no tocam els imposts tant ho diem des de la perspectiva
que no es pugen els imposts, i no se suprimeixen els beneficis
fiscals que des de l’any 2015 s’han implementat en aquesta
comunitat autònoma.

Jo estic cansada de dir que resulta curiós que ara el Sr.
Costa parli d’una pujada impositiva, quan realment aquest
pressupost 2021 l’únic que fa és incorporar, amb entrada en
vigor a 1 de juliol de l’any 2021 un cànon de residus, un cànon
de residus que, evidentment, té una sèrie d’objectius i els
objectius no són més que, amb caràcter dissuasiu, aconseguir
que els ajuntaments i els particulars puguin..., puguin no,
reciclin d’una manera més eficaç. I en això he de donar aquí la
meva enhorabona també a aquells ajuntaments que han fet les
feines. El Sr. Gómez deia també que ara no és el moment de
posar en marxa un cànon de residus, però bé, el moment mai no
seria bo, i crec que aquí l’objectiu no és recaptador ni molt
manco, sinó que és un objectiu -com deia- dissuasiu, i que els
ajuntaments que han fet feina per reduir la generació de residus
i que han apostat pel reciclatge, idò pràcticament vegin que
aquest cànon de residus per a l’any 2021 els reportarà una
quota a pagar quasi nul·la. 

Jo que som a l’Ajuntament de Manacor, vàrem fer càlculs
l’altre dia, els puc dir que a Manacor aquest cànon suposaria
aproximadament un pagament de 40.000 euros, parlam d’una
xifra molt poc significativa, sobretot tenint en compte que
Manacor és la capital de la comarca del Llevant i tenim un
nombre d’habitants considerable, concretament 47.000
habitants. 

Per tant, en primer lloc, no tocam els imposts, tant des del
punt de vista de pujada d’imposts..., i també aquí em resulta
estrany que el Partit Popular parli -com deia- de pujada
impositiva, quan li record que a l’any 2012 doncs es va fer la
major pujada impositiva de la història d’aquesta comunitat
autònoma, una política fiscal regressiva que es va practicar en
posar en marxa una pujada del cànon de sanejament d’aigua
dins la quota fixa, i també en aprovar el cèntim sanitari a molts
poc mesos de saber que Brussel·les el declararia il·legal, i això
va suposar 5,81 euros per cada posada de benzina per al
ciutadans de les nostres illes.

També m’ha sorprès el tema dels ingressos ficticis, aquesta
sobreestimació d’ingressos a la qual apuntava el Sr. Costa, que
ells tenen estimats en 150 milions d’euros. Bé, també li voldria
recordar que a l’any 2012, quan el Sr. Bauzá governava i vostè
era director general de Pressuposts, varen incorporar als seus
ingressos 135 milions d’euros en relació amb aquells imposts
fantasmes que no es varen arribar a aplicar, com eren l’impost
sobre grans superfícies, l’impost sobre envasos i l’impost sobre
cotxes de lloguer.

Curiosament les seves valoracions també eren un tant
fluctuants perquè quan les varen pressupostar, les varen
pressupostar per 135 milions d’euros i quan les varen retirar
curiosament el que valia 135 milions d’euros valia... no
arribava als 60 milions d’euros. Vull dir que resulta curiós
també aquesta manera seva de pressupostar aquestes qüestions.

Jo en relació amb aquest pressupost de l’any 2021, com
deia, consider que són uns pressuposts prudents, rigorosos, i
com deia des de la perspectiva de no tocar imposts també alab
des de la conselleria aquest esforç que han fet per mantenir el
beneficis fiscals dels ciutadans de les Illes Balears, perquè si
anam a la disposició final segona, que és la que normalment
regula les qüestions fiscals, veurem que en cap moment ni s’ha
tocat la deducció de 600 euros per fill, per a conciliació de la
vida laboral i familiar; no s’ha tocat tampoc la deducció per
lloguer d’habitatge de 400 euros; no s’ha tocat i, per tant, els
ciutadans de les Illes també podran seguir gaudint de la
deducció per cursar estudis, de fills, fora de l’illa de residència
per import de 1.500 euros; no s’ha tocat la deducció per
adquisició de llibres de text de 100 euros per fills; no s’ha tocat
la deducció per a la millora de la sostenibilitat de l’habitatge
habitual, que permet aplicar una minoració de la factura fiscal
de 5.000 euros a aquells contribuents que apostin per la
sostenibilitat energètica i per aplicar sistemes de cicle de
l’aigua dins les seves cases; no s’ha tocat la deducció per
discapacitat per import de 150 euros; tampoc no s’ha tocat, i
podran seguir gaudint-ne aquelles persones que volen invertir
en empreses de nova creació i podran deduir-se entre 6.000 i
12.000 euros, depenent d’on inverteixen; i tampoc no s’ha tocat
la deducció per mecenatge cultural, científic o esportiu que
permet una minoració de la factura fiscal de 1.200 euros.

I per si no abastàs això, també es manté el tipus reduït de
l’impost de transmissions patrimonials del 5% que es va baixar
del 8 al 5 a la darrera legislatura, per compra d’habitatge, quan
el valor del bé no superava els 200.000 euros.

I podria seguir, perquè també hauríem de tenir en compte
una rebaixa impositiva a l’impost de la renda de les persones
físiques que va posar en marxa el Govern d’esquerres amb
efectes del 2015, i era rebaixar tota la tarifa de l’impost de la
renda de les persones físiques tant per a rendes baixes com per
a rendes mitjanes. Per tant, es veu que el concepte del Partit
Popular i el dels grups d’esquerres en relació amb les pujades
i baixades impositives no tenen res a veure, per a vostè sembla,
Sr. Costa, que pujar imposts és simplement aplicar un cànon de
residus que ja estava previst a la disposició addicional segona
de la Llei de residus i, evidentment, doncs això ho hem de tenir
en compte.

I també seguiré donant l’enhorabona a la consellera perquè
tots aquests fons europeus, passant a un altre tema, tots aquests
fons europeus que arriben i que s’incorporen o s’incorporaran
als pressuposts de la comunitat autònoma per a l’any 2020
necessiten tota una sèrie de reforços quant a la gestió.
Aplaudesc el reforç de l’Oficina a Europa. Aplaudesc també la
conversió del Centre Balears Europa en fundació. Crec que és
importantíssim el tema de l’avaluació de polítiques públiques
més enllà de l’anàlisi cost benefici. És importantíssim, per tant,
que qualsevol política publica aplicable tengui una avaluació ex
ante i a posteriori perquè si volem ser eficaços i eficients no
ens queda més que fer aquest tipus d’avaluació i, per tant,
gestionar el millor possible tot el que siguin fons de caire
europeu.

I bé, crec que amb això més o manco he fet una repassada
de les qüestions que volia comentar. I bé, moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Truyols, avui estan vostès que firmen...
vaja, encerten el temps... impressionant!

Passem ja per contestar els diferents grups parlamentaris la
paraula a la consellera d’Hisenda, la Sra. Sánchez i Grau.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sra. Presidenta. Intentaré arribar a totes les
qüestions, han demanat vostès per moltíssims temes. 

En termes generals i per començar, pel que fa al context
macroeconòmic, que tenim una caiguda mai vista del producte
interior brut i quan dic “mai vista”, ja ho vaig dir l’altre dia, és
una caiguda que no podem trobar a les sèries històriques i no la
podem trobar en els llibres, supòs que tots els d’aquesta sala i
tots els diputats i les diputades són ben conscients de la
importància de les decisions que prenem en aquesta etapa; crec
que també vostès en són molt conscients perquè determinaran
el present i sobretot el futur d’aquesta comunitat autònoma.

És per això que hem fet aquest pressupost amb una
responsabilitat absoluta. Duim mesos fent feina en aquests
pressuposts, amb una responsabilitat financera absoluta, amb
una responsabilitat social i econòmica enorme, i crec que
aquesta responsabilitat es pot captar en la lectura de totes i cada
una de les partides d’aquests pressuposts, que tenen un sentit
tant d’ingressos com de despeses. La clau d’aquest pressupost
és garantir la seguretat sanitària, sense seguretat sanitària no
tendrem ni benestar de les persones ni tendrem reactivació
econòmica. Tots els sectors amb què hem pogut parlar, tots els
agents, tothom demana el mateix; tothom ha mirat al sector
públic per demanar seguretat sanitària, assistència sanitària i
seguretat sanitària en els espais públics i privats. 

I aquesta crec que és la gran funció que ha de fer la
comunitat autònoma perquè és la seva competència, perquè és
el seu servei i és el que ha de prioritzar des del primer moment.
Després, el sosteniment de la vida i de les rendes de les
persones, garantir que atenem la població, i de la mateixa
manera que garantim les rendes i garantim també, en la mesura
del possible, el teixit productiu, garantim o intentam ajudar a la
seva supervivència, perquè quan sortim d’això puguem sortir
amb força. I després també l’acompanyament dels sectors
productius, que seran, no ho oblidin, els que lideraran la
recuperació amb el nostre suport.

Quant a les previsions d’ingressos, les previsions
d’ingressos són d’una prudència exquisida, Sr. Costa. Models
n’hi ha moltíssims; models que responguin a una caiguda del
30% del PIB no n’hi ha. Ara li contaré una anècdota, si m’ho
permet: quan era estudiant vaig tenir una fuita de gas, va venir
l’home de la fuita de gas, l’home que venia a comprovar, i em
va dir “la màquina diu que no hi ha gas, teòricament no hi ha
gas, però empíricament això fa olor de gas”, i nosaltres hem
combinat la teoria amb la qüestió empírica. L’ITP fins a
l’octubre, que està previst per 313 milions, se n’han recaptat
300, amb una caiguda del PIB del 30%. Esperam una certa
recuperació per al 2021, amb la qual cosa resulta un poc absurd

fer una previsió més petita que el que ja hem recaptat fins a
l’octubre de 2020 amb aquesta situació de col·lapse i de
desconfiança absoluta en l’economia.

Actes jurídics documentats està pujant, actes jurídics
documentats varen fer una pujada fins al 2% de les hipoteques,
i està pujant en aquests moments. 

Òbviament el sistema de finançament autonòmic, bé, això
vostè ho coneix perfectament, el sistema de finançament
autonòmic. Aquí vull parlar de la feina que s’ha fet en
sosteniment de rendes per part del Govern d’Espanya, dels
ERTO; sense aquest sistema de manteniment de rendes
probablement tendríem una caiguda molt més important de
l’IRPF, i això contribueix també a la nostra sostenibilitat.

I després vostè sap que l’IVA va per índex de consum, no?,
l’IVA va per índex de consum i va amb un retard. Però jo el
que em deman és quina és la seva proposta; la seva proposta
quina és? Que no aprofiti aquesta oportunitat que tenc el 2021
de fer accions decidides per lluitar contra la pandèmia sanitària,
contra les seves conseqüències socials i econòmiques? No ho
sé, però potser aquesta és la seva proposta, però no és l’aposta
del Govern perquè crec que el que ha de fer el Govern
responsablement és fer tot el que pugui perquè de la manera
menys traumàtica i amb més empenta possible puguem sortir
tots junts el més aviat possible d’aquesta situació.

60 milions del conveni de carreteres. Crec que la prudència
amb la qual està fet tot el pressupost em permet aquesta
audàcia, i aquesta audàcia és que vull reivindicar el Conveni de
carreteres, i vull lluitar pel Conveni de carreteres perquè és una
qüestió de justícia, i hem d’aconseguir que el Conveni de
carreteres amb l’Estat pagui a les Illes Balears aquest deute, i
ho vull tenir al pressupost. Crec que tal i com s’ha construït el
pressupost ens permet aquesta audàcia.

El cànon de residus. Perquè hi hagi una apujada d’imposts
hi ha d’haver un impost previ que s’ha d’apujar, i el cànon de
residus el cream d’acord amb la Llei de residus del 2019,
aprovada pel Parlament de les Illes Balears. Donam resposta a
un mandat seu!, donam resposta a un mandat parlamentari. És
un cànon mediambiental, no podem deixar de banda el medi
ambient, més que mai en una situació com la que vivim, per fer
feina per la gestió sostenible dels residus, pel reciclatge i la
recollida selectiva. La llei del 2019 deia que si no s’arribava als
objectius que posava la llei, que va ser un exemple a nivell
europeu, el 2019 es posaria un cànon, a partir de juliol del
2021, perdonau, i donam compliment a aquest mandat
parlamentari, un cànon que serà finalista, finalista per fer feina
pel reciclatge i per la millor gestió dels residus, de manera
insularitzada a cada illa. I enguany, a més, acompanya la
realitat econòmica, donam compliment al mandat parlamentari,
tenim en compte la realitat econòmica, i es fa una taxa o una
tarifa simbòlica per al 2021, com bé ha explicat la diputada en
referència a l’Ajuntament de Manacor.

Despesa. Que si la despesa és molt expansiva. Jo entenc,
aquí ho ha dit, entenc que som conscients de la necessitat de
despesa que tenim; entenc que som conscients de la necessitat
que tenim de despesa en matèria sanitària per garantir aquesta
seguretat sanitària, per garantir l’assistència, que és una
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condició sine qua non, sine qua non, per al futur d’aquesta
comunitat autònoma.

Han parlat del futur dels nostres fills. És que jo pens en el
futur dels nostres fills, pens en el futur de les meves filles, què
pot fer un govern..., o sigui, com pot renunciar un govern al
dret a l’educació presencial dels seus infants? I això té un preu
en condicions de seguretat, òbviament que té un preu en
condicions de seguretat, perquè al pressupost les partides més
importants i amb més pes són salut, educació i serveis socials.
I ho torn demanar, els que es queixen de despesa expansiva
quina és la seva proposta? Deixar d’atendre aquestes
necessitats? Deixar d’atendre aquestes necessitats és
comprometre el present i el futur de la nostra comunitat
autònoma, i el futur de la nostra economia. Tenim una finestra
d’oportunitat el 2021, aprofitem aquesta finestra d’oportunitat,
aquesta finestra d’oportunitat per fer la despesa i les inversions
necessàries per sortir el més aviat possible d’aquesta situació.

El fons de l’1,1% del PIB previst en el pressupost i previst
en el pressupost de l’Estat. Jo ara m’atreviré a fer una lectura
recomanada del Pla pluriennal que ha enviat el Govern
d’Espanya a la Unió Europea on explica la naturalesa d’aquest
fons, per què aquests fons van a les comunitats autònomes, per
d’alguna manera pal·liar l’endeutament que tenen sobretot les
comunitats autònomes més... no diu infrafinançades, diu més
endeutades. Nosaltres vàrem demanar reiteradament, com a
comunitat autònoma, la creació d’un fons COVID perquè tenim
dues competències importantíssimes, que són educació i salut,
que si no és per aquest fons COVID serien endeutament sobre
l’endeutament que ja tenim que s’havia de fer. Aquesta despesa
era independent que el Govern de l’Estat traslladàs la suspensió
de les regles d’estabilitat a les comunitats autònomes,
independent que el Govern de l’Estat fes un fons COVID per
a les comunitats autònomes, perquè són despeses que no podem
defugir de fet. De vegades ser responsable, i jo ho he hagut
d’aprendre, jo som auditora de professió, i he hagut d’aprendre
que de vegades ser responsable significa veure molt més enllà
de la comptabilitat, i veure el que tens més enllà de la finestra,
i com les teves decisions comprometen la vida de les persones
i el futur de la comunitat autònoma.

La qüestió dels consells insulars, perdonin. La qüestió dels
consells insulars. Em declar absolutament insularista; de fet
vaig començar la meva carrera política a un consell insular. Els
consells insulars han tengut, i això, Sr. Costa, vostè, li he de
dir, jo era a l’oposició quan vostè va aprovar la Llei de consells
insulars, o el Partit Popular va aprovar la Llei de consells
insulars, jo la vaig criticar, la Llei de finançament de consells
insulars ha estat súper beneficiosa per als consells insulars,
només ha tengut un defecte, que la conjugació de les regles
d’estabilitat amb la Llei de finançament dels consells insulars,
han fet que els consells insulars rebessin finançament per sobre
de les seves possibilitats de despesa, perquè la regla de despesa
creixia menys que el finançament que rebien de la comunitat
autònoma i han acumulat romanents.

Jo he parlat un a un amb els consells insulars durant tota la
pandèmia, els hem comunicat la liquidació, després li explicaré,
del 2019 durant la pandèmia; els hem comunicat el que passava
a la comunitat autònoma amb els ingressos de la comunitat
autònoma perquè fossin conscients. I els consells insulars no

deixaran de prestar serveis i no deixaran de fer un pressupost
suficient per a les seves necessitats, o d’executar un pressupost
suficient per a les necessitats de la població, perquè tenen
romanents molt per sobre de la davallada del sistema de
finançament. El sistema de finançament els ha donat unes eines
que no han pogut aprofitar i el 2021 tenim la possibilitat, amb
l’activació de la clàusula de salvaguarda, i tenim la possibilitat
amb la suspensió de les regles d’estabilitat pressupostària, que
els romanents dels consells insulars s’emprin, deixin d’estar als
bancs i s’emprin per a la població i s’emprin per atendre la crisi
sanitària.

El que sí hem fet amb els consells insulars és el canvi a la
llei excepcionalment per al 21, de manera que puguin ampliar
tot el finançament de la comunitat autònoma, tant de despesa
corrent com de capital, per facilitar aquest ús que podran fer el
21 perquè la finestra d’oportunitat, de moment, és el 21, de
moment és el 21, que podran fer dels seus romanents.

Hi ha una qüestió més sobre aquesta qüestió dels consells
insulars. Els consells insulars no tenen endeutament, la
comunitat autònoma tendrà un endeutament a final del 2020 de
9.300 milions d’euros. Els consells insulars no són una
conselleria, són més que una conselleria, perquè donen serveis
més a prop dels ciutadans, però el seu finançament depèn de la
solvència de la comunitat autònoma. Crec que la meva
responsabilitat en el càrrec que ocup ara és preservar la
solvència de la comunitat autònoma en sentit global, no
augmentar l’endeutament per tenir doblers en els bancs per part
de les institucions insulars.

En funció als fons europeus i entenc que generi confusió.
Una qüestió més que m’havia apuntat i ho vull dir: la relació
amb els consells insulars durant aquesta pandèmia ha estat de
col·laboració absoluta, tant des del Govern cap els consells
insulars, com des dels consells insulars cap el Govern, hem
participat en matèria de subvencions a autònoms, hem
col·laborat en matèria d’ISBA, s’ha fet una convocatòria
conjunta per a reactivació per a petites empreses per a obres
sostenibles en matèria de mobilitat, en matèria d’accessibilitat
amb aquest fons que varen reorientar de l’ITS. S’han fet
actuacions en matèria de salut, s’ha repartit quan la pandèmia
estava en el seu pitjor moment i no hi havia material sanitari
per a les residències, el Govern va fer una compra per poder
repartir als consells insulars i a les residències dels consells
insulars el material sanitari suficient. S’ha atès a tots els usuaris
de les residències que necessitaven un aïllament i que no
podien ser a les residències i el Servei de Salut els ha agafat i
els ha tret de la residència, encara que no necessitessin
assistència sanitària. Crec que com a comunitat ens mereixem
dir que hem estat capaços de fer una feina comuna i exemplar
en la gestió de la pandèmia a tots els nivells institucionals.

Amb referència als fons europeus, jo entenc que generi
confusió perquè els fons europeus van a un altre ritme que el
pressupost de la comunitat autònoma i que va tot. El React-EU,
aquest que tenim en el pressupost, és un fons que va
directament a les comunitats autònomes, en funció de la seva
caiguda del PIB i del seu increment de l’atur. Una altra lectura
recomanada és el reglament del React-EU, que és provisional,
però que si no s’aproven molts de canvis, pot ajudar a
aprofundir en aquest fons, perquè va per a infraestructures en
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serveis públics fonamentals, tenim una cartera de necessitats
d’inversió en serveis públics fonamentals, tenim centres de
salut, tenim plans d’infraestructures educatives, tenim pla de
residències, tenim projectes, tenim terrenys disposats a posar-se
en funcionament en el mateix moment en què la Unió Europea
tanqui els reglaments. 

Però hi ha una qüestió, que el React-EU s’ha de
compatibilitzar amb el marc finançar pluriennal als fons
estructurals normals i s’ha de compatibilitzar amb l’altre fons,
que és el fons més gros, que es canalitza a través del Govern
d’Espanya, que és el Fons de Recuperació i Resiliència. Una
vegada tenguem tots els reglaments, sabrem com interlocuta,
per dir-ho d’alguna manera, uns amb els altres i com podem
prioritzar de la millor manera possible les obres per fer front al
major nombre possible d’inversions amb aquests fons, amb la
major rapidesa possible. Tenim obres en funcionament que es
podran finançar amb el React-EU, perquè el React-EU i el Next
Generation preveu que sigui... -el Next Generation, perdonin-
el Fons de Recuperació preveu que siguin obres començades a
partir de febrer del 20. 

Aquesta comunitat autònoma que ha hagut de sacrificar
molta despesa en inversió perquè no arribava, pel seu
infrafinançament, a donar els serveis necessaris a la seva
ciutadania, ara té l’oportunitat de tots aquests projectes que té
en marxa, tots aquests terrenys que té preparats, posar totes
aquestes qüestions en marxa, i crec que tant la comunitat
autònoma, com els consells insulars tendran moltíssimes
possibilitats en captació de fons de fer totes aquestes obres. I
crec que el repte serà executar en temps i forma i per això fem
la reformulació del Centre Balears Europa i per això pensam
que el més prioritari, a part de la seguretat sanitària, per als
propers anys serà fer una bona gestió d’aquests fons, perquè
ens ofereixen un canvi estructural absolut del nostre sistema
productiu. El fons de recuperació va de transició ecològica, de
transició energètica, de sostenibilitat i de lluita contra la
pobresa. I això és el que necessitam, necessitam una economia
més sostenible i més cohesionada. Jo en qualsevol moment
poden venir a la conselleria a parlar amb el director general o
amb mi mateixa, amb una explicació profunda de com està en
aquests moments els reglaments dels tres fons.

Qüestions més concretes. En relació amb les inversions
d’ISBA. D’ISBA normalment finançam dues qüestions:
liquiditat, que ha tengut més demanda, i inversions. La part de
les inversions en les quals l’economia verda, la transició
energètica, la transició ecològica tendrà una prioritat o tendrà
una bonificació. Les pòlisses de crèdit, que és el que donen és
indiferent, és per al sosteniment del teixit productiu.

Sobre els Fons de recuperació i resiliència que són als
pressuposts de l’Estat, que s’hauran d’incorporar as nostres
pressuposts durant aquest exercici, 33 milions són per a
renovació d’habitatges, per a renovació d’habitatges en matèria
d’eficiència productiva, i quan dic habitatges, dic de barris i dic
d’espai urbà. Això es troba al Ministeri de Foment, que té
1.500 milions d’euros, dels quals 33 vénen a les Illes Balears.

Del Ministeri de Transició Ecològica. Bàsicament és cicle
de l’aigua, energies renovables i actuacions en matèria
ambiental. Així com les actuacions del Ministeri de Foment les

tenim molt clares, les actuacions del Ministeri de Transició
Ecològica estan un poc pendents encara del tancament de les
negociacions a nivell europeu.

Crec que..., un moment. Em demanaven també per què
baixava la liquidació dels 2019 dels consells insulars. Bé jo li
vull dir que en el 2019, la comunitat autònoma -com tots saben-
va tenir una recaptació prou més baixa que els ingressos que hi
havia en el pressupost, en conseqüència té un dèficit del 2019
finançat amb endeutament de 193 milions d’euros, i la
repercussió d’aquest dèficit o d’aquesta baixada d’ingressos en
els consells insulars, d’acord amb la Llei de finançament dels
consells insulars, té a veure amb un 20% d’ITPAJB, que va ser
de 133 milions menys; del cànon de sanejament, que va ser de
8,2 milions menys; i de 61 milions del sistema de finançament
autonòmic subjecte a liquidació.

Vull dir que la Llei de finançament dels consells insulars té
una clàusula de salvaguarda, el que està previst en el cas de la
Llei de finançament dels consells insulars quan els ingressos
baixen molt, és un mínim garantit. Afortunadament, estam
enfora del límit garantit. El que fa la Llei de finançament dels
consells insulars és que és molt elàstica quan el creixement de
l’economia de les Illes Balears fa que els ingressos pugin molt.
I el problema que ha tengut és aquest acompanyament de la
Llei de finançament dels consells insulars amb les regles
fiscals, de fet, hem tengut un finançament per sobre del sostre
de despesa de la comunitat autònoma i, com deia, per sobre de
les seves mateixes regles fiscals. 

Amb referència a les lleis de capitalitat d’Eivissa i de
Palma, es troben pendents les reunions de les corresponents
comissions, hi ha recursos en els pressuposts per fer front tant
a inversions directes com a finançament d’inversions concretes.
La intenció és que aquestes inversions tenguin a veure amb l’ús
de..., no que estiguin finançades amb fons europeus, no?, que
puguin fer de palanca per a la captació de fons europeus, i pens
en una qüestió molt concreta, com és el projecte de Lloseta,
quant a Palma, d’hidrogen, d’autobusos d’hidrogen. A Reserva
de la Biosfera, hi ha una partida a la Conselleria de Medi
Ambient, normalment, sempre, en aquesta comunitat
autònoma..., bé, des que jo som consellera d’Hisenda, s’ha
completat via esmena, durant la tramitació del pressupost.

Amb referència al tribunal de contractes, per dir-ho així,
fàcil, té tota la raó del món, o sigui, fins ara teníem un
contracte, ho teníem externalitzat, ara amb els fons europeus
l’haurem de tenir a dins, perquè necessitam un tribunal de
contractes que vagi molt ràpid i que sigui molt àgil, i que no
ens puguin suspendre un contracte, perquè tenim tres anys per
comprometre i sis anys per justificar, en conjunt, són sis anys
en total, tres anys per comprometre i sis anys per justificar els
projectes, i haurem de fer les modificacions normatives que
calguin, de la mateixa manera que fa el Govern d’Espanya, i
haurem de posar tots els recursos disponibles per poder
executar aquestes inversions. 

I crec que no em deix res, si em deix alguna qüestió...

Ah, sí, la Llei de famílies! Bé, això, com bé -segur- tant la
Sra. Truyols com el Sr. Costa coneixen perfectament, perquè
han tengut responsabilitats a la Conselleria d’Hisenda, la
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tramitació dels pressuposts es fa en funció de la Llei de
finances, la Llei del Govern et diu que has de seguir la teva llei
sectorial, la Llei de finances et diu tota la normativa, i això està
posat a la documentació, i tots els informes que han
d’acompanyar la Llei de pressuposts. Perquè l’informe
d’impacte de gènere? La qual cosa jo crec que és un avanç
necessari, perquè mai no es fa una visió del pressupost de com
afecta les dones i, de fet, aquest informe revela moltíssimes
qüestions molt interessants, però per què l’informe d’impacte
de gènere s’inclou en el pressupost i per què no s’hi inclou la
Llei de família? La Llei d’impacte de gènere diu
expressament..., la Llei d’igualtat entre dones i homes diu
expressament que s’ha d’incloure en els pressuposts un informe
d’impacte de gènere, amb la qual cosa estic absolutament
d’acord, si no existís l’haurien d’inventar. 

I moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Ara passarem ja als torns
de rèplica. Tenen cinc minuts per cadascun dels grups
parlamentaris. En primer lloc, passam el torn de paraula al Sr.
Costa, representant del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. COSTA I COSTA: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, hi va haver una dama de ferro
que va dir “El socialisme fracassa quan se’ls acaben els sous,
diners o doblers dels altres”. Bé idò, això és avui una gran frase
que hem de recordar perquè, efectivament, és cert. 

Vostès -li dic amb tot el respecte, eh?, Sra. Consellera-,
vostès del Partit Socialista no han tret mai ni a Espanya ni a
Balears d’una crisi, mai, mai, a la història, de la democràcia
almenys, mai. Vostès sempre ens hi han dut a la crisi, però mai
no han tret ni Espanya ni Balears d’una crisi. I el discurs que
vostè ha fet, Sra. Consellera, avui i també el que ha fet la Sra.
Truyols, posen de manifest que tornen fer exactament el
mateix, exactament el mateix, que el 2009, exactament el
mateix. 

Expansió de la despesa de forma desaforada. Vostès diuen
“s’han de salvar els serveis públics, s’ha de salvar l’estat del
benestar”, però amb les seves ànsies de salvació dels serveis
públics, el que fan vostès és posar-los en risc a mig termini.
Perquè vostès no són capaços d’entendre que el deute s’ha de
pagar, li ha dit abans el Sr. Melià, el deute ha de ser sostenible,
sostenible. I vostè, Sra. Consellera, un dia ens parla que és molt
conscient de l’estabilitat pressupostària, i l’altre dia ens dona a
entendre que a vostè el deute no li preocupa en absolut, i el
deute s’ha de pagar. 

I com que el deute s’ha de pagar, però vostès no ho entenen,
que s’ha de pagar, arriba un punt que els passa el mateix que
ens va passar el 2011. I vostès comencen a impagar
massivament la despesa, a l’any 2010, la Sra. Truyols era
directora de l’Agència Tributària, i ho sabia perfectament, és
clar que ho sabia! Érem conscients tots, no eren conscients del
pastís que hi havia, té raó, Sra. Truyols, mai no ens haguéssim
imaginat que vostès varen deixar dins els calaixos 1.600
milions d’euros pendents de pagar, no ens ho hauríem imaginat

mai això. Però, efectivament, hi eren, pendents de pagar a dins
dels calaixos.

I és clar que vàrem haver de prendre mesures en contra del
nostre ideari polític, és clar que sí, molt al nostre pesar, sí que
vàrem haver d’apujar imposts! Sí, sí, els vàrem haver d’apujar,
el 2012, sí, sí, i el 2013, sí, sí, els vàrem haver d’apujar; i el
2015 els vàrem poder abaixar, efectivament, quan vàrem
aconseguir superar el pastís que ens havien deixat vostès,
vàrem poder abaixar els imposts. Tant en el Govern central,
com en el govern autonòmic, sí, sí, sí.

Vostès llavors varen anul·lar algunes de les nostres
mesures, per exemple, el mínim exempt que nosaltres vàrem
aplicar a l’impost del patrimoni, per exemple, eh? Però sí que
vàrem haver de prendre mesures contundents, sí, i en contra del
nostre ideari. Tampoc és el nostre ideari retallar despesa,
tampoc és el nostre ideari, i vàrem haver-ho de fer; vàrem
haver-ho de fer perquè vostès varen deixar la comunitat
autònoma en fallida completament. I ens sap molt de greu,
haver de tornar veure com vostès tornen fer exactament el
mateix. 

Ara podríem remetre’ns tranquil·lament a un discurs de
l’any 2010, o de l’any2009, en aquesta mateixa comissió, en
aquesta mateixa Sala Verda, i es deia exactament el mateix que
vostè ens ha dit, amb tot respecte, Sra. Consellera, exactament
el mateix discurs: s’ha d’expandir la despesa, s’ha d’expandir
la despesa, molt bé. La despesa, vostès poden pintar el que
vulguin, en el pressupost de despesa, si no hi ha pasta per
poder-la pagar la despesa, no pagaran! I quan comencin els
impagaments, quan comencin els impagaments vostès diran
“home, s’han de sostenir els serveis públics”. No!, no s’han de
sostenir els serveis públics perquè la conseqüència d’aquest
efecte és que vostès impaguen i la gent, els proveïdors, volen
cobrar, volen cobrar. I quan no se’ls paga, amenacen amb tallar
subministrament. I és el que teníem damunt la taula a l’any
2011. I dirà “home però encara no hi som”, home,
afortunadament, és clar que no hi som! És clar que no hi som,
som a l’any 2020 i hem passat sis anys o set anys d’una
bonança econòmica fantàstica, és clar que sí! I han entrat 250
milions d’euros a les arques de la comunitat autònoma cada
any, gràcies a la bonança..., meravellós! Però es que ara això
s’ha enfonsat, s’ha enfonsat.

I quan haguem passat la pandèmia, em sap molt de greu,
però quan haguem passat la pandèmia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, ha d’anar acabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

..., que serà aviat quan haguem passat la pandèmia, jo crec, jo
crec, que hi haurà algun país que dirà, escolti, ara hem passat
la pandèmia, arriba el moment de tornar a l’equilibri
pressupostari.

En resum, crec sincerament que el pressupost de l’any 2021,
ho crec sincerament, li dic amb total franquesa, crec que ens
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passam de rosca, acceleram massa la moto. Faci un pressupost
igual que el 2012, siguem prudents, siguem prudents, però no...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, per favor, vagi acabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

... expandiu.

I una darrera cosa, -ja acab-, la nostra interpretació és que
hem de salvar el teixit productiu, per tant, si cal incidir és aquí,
si cal endeutar-se és aquí on necessitem endeutar-nos per salvar
el teixit productiu.

I, Sra. Consellera, la meva pregunta és, on està la partida
per transferir a ISBA a l’any 2021 i poder fer aquesta nova línia
de 100 milions d’euros que ens diu? Perquè jo no l’he vista
aquesta partida, si vostè..., segur que hi és, eh!, no tenc cap
dubte, però no sé quina és la partida per injectar a ISBA per
poder fer una nova línia de 100 milions d’euros, i ens fa molta
falta i ens fan falta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa

EL SR. COSTA I COSTA:

... 200 milions d’euros també com li vàrem demanar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, se li ha acabat el temps.

EL SR. COSTA I COSTA:

... per a autònoms i PIME i no els tenim als pressuposts, i això,
en fi, tendrem un problema.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Passem ara al torn de paraula a la
representant del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. La veritat és que just anava a repetir
una pregunta que la consellera no ha pogut respondre en el seu
torn d’intervenció, però la veritat és que la intervenció del Sr.
Costa em fa fer un breu incís en aquesta qüestió. Vegem, és clar
que hi ha diferència respecte del 2011, som enmig d’una
pandèmia i hi ha un govern de coalició, on està representat
Unidas Podemos, tant aquí com en el Govern estatal; i això en
què s’ha reflectit? Amb un Ingrés Mínim Vital, amb ajudes a
autònoms per primera vegada a la història i amb moltes altres
qüestions. Mentre que la solució a la crisi del Partit Popular va
ser el Reial Decret, per exemple, 16/2012, deixant una

immensa quantitat de persones fora de la sanitat pública.
Imagini’ns què seria la pandèmia en aquestes condicions, amb
la gent fora tenir accés a la sanitat pública? Just avui de matí
que hem debatut sobre la necessitat del blindatge d’aquesta
sanitat pública perquè arribi a tothom, que sigui accessible, de
qualitat, universal, etc. És clar que hi ha diferències, hi ha
diferències i s’han de mantenir. 

Aquests anys de bonança econòmica, em sap greu, però vull
recordar al Partit Popular que la precarietat laboral i el
coeficient de Gini varen augmentar a Espanya. No hi ha hagut
bonança per a tothom, n’hi ha hagut un parell que sí que s’han
endut molts de doblers, però no hi ha hagut bonança per a
tothom. Per això, és imprescindible aplicar les polítiques que
desenvolupam amb aquest pressupost de la comunitat autònoma
que, evidentment, són millorables i que en el procés d’esmenes
segurament sortirà reforçat i millorat.

Simplement per acabar, volia demanar-li, consellera, crec
que no ha respost en relació..., ha respost a la Reserva de la
Biosfera de Menorca, però crec que no ha respost en relació
amb la Llei de capitalitat d’Eivissa. Si em pogués respondre
aquesta pregunta moltíssimes gràcies i també l’enhorabona a
l’equip per la feina que han desenvolupat en aquests mesos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Passam ara el torn de paraula
al representant del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr.
Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Consellera, amb el tema de previsió
d’ingressos que li he comentat sobretot feia referència, a part de
l’ITS, li he demanat que em concretés realment si vostè creu
que aquests ingressos es produiran i quina destinació tendran,
m’agradaria saber sobretot sobre l’augment del Fons de
contingència, aquests 58 milions d’euros, si provenen en part,
provenen d’aquest tribut, o d’on treuen aquesta previsió
d’ingressos, que els ha augmentat considerablement, entenc que
la contingència atesa la situació la tenia prevista, no per una
qüestió sanitària sinó per una qüestió mediambiental o el que
pugui ser.

Llavors, em sorprèn, se m’ha passat abans dir-li, però vostè
ha fet una previsió d’ingressos semblant a la de l’any 2020 a
l’exercici envers l’impost de successions i donacions. M’ha
sorprès molt per aquesta quantia, és a dir, quina valoració fa
vostè tenir la garantia de la mateixa previsió d’ingressos? Entre
altres coses perquè... sí?, entre altres coses, perdoni, entre altres
coses perquè els qui hem fet feina o els que fem feina en el
tema de la recaptació ja vàrem veure, fa dos anys, molta gent
haver de renunciar a la pròpia adquisició de béns per no poder
pagar els tributs. Per tant, m’ha sorprès que el deixi igual, que
el deixi igual és el que m’ha sorprès i m’agradaria saber quins
són els seus criteris per tenir aquesta assegurança.

El tema de previsió de pagament del deute. Jo coincidesc
amb el Sr. Costa en això, evidentment entenc jo que vostès això
ho presumeixen en base a dues coses: una, que hi ha fons sense
retorn, que són fons donats tant per l’Estat com per part de la
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Unió Europea i, entre altres coses, perquè la línia que estableix
enguany la Unió Europea amb aquesta pandèmia és un poc la
línia aquesta de dir, escolta, li deixi que s’endeuti atesa la
circumstància que hi ha a tots els estats. Evidentment és una
situació de crisi i evidentment si hem d’endeutar-nos via
finançament tendrem un problema si no som capaços de
preveure els ingressos, perquè aquí sí que s’hauran de tornar,
aquests sí que no són sense retorn.

Nosaltres vàrem donar la confiança i el suport l’altre dia al
sostre de despesa per dues coses que hem vist complides i que
ja n’havíem parlat: un, que no es pujaven imposts, fonamental,
per a nosaltres era molt, molt important; dos, que es donaria
pressupost al deute..., a la despesa social, és a dir, als serveis
essencials, i també ho hem vist reflectit. I entre altres coses
perquè es prioritzava la seguretat sanitària per poder accedir a
la recuperació social i econòmica, i això també ho hem vist
reflectit. Li hem dit avui i li venim dient sobretot a la consellera
que pren les resolucions amb les restriccions, s’ha de tenir en
compte que per la seguretat sanitària les conseqüències de les
resolucions afecta la recuperació econòmica i social en segons
quins sectors, d’acord? I nosaltres amb això també sap que hem
estat prou bel·ligerants.

Quant a les..., nosaltres ja li hem dit que presentaríem
esmenes. El que jo he dit del cànon de residus no és anar
contrari al mandat d’aquest parlament a una llei ni a una
directriu de la Unió Europea, sinó que el suspengui enguany,
siguin 50.000 euros per a un ajuntament o sigui el que sigui,
perquè les famílies i els sectors productius que no puguin
adaptar els seus mitjans ara perquè han de destinar pressupost
a poder acomplir bé el cànon, els ajuntaments seran obligats a
imposar-los-ho, sigui significatiu o sigui progressivament fins
a final d’any. Jo li he demanat, i nosaltres farem una esmena, és
la suspensió en el 2021 d’aquest cànon.

Fons europeus. Vostè ha fet una exposició retòrica,
evidentment s’ha de fer una bona feina en la seva gestió, és que
si no els ha de tornar. I una cosa perillosa, no només els haurà
de tornar, sinó que perd una credibilitat important en la gestió
per part d’una administració pública. Jo li deia que a la secció
31 on teniu ubicat part d’aquest pressupost, si vostè establiria
o té un criteri per a la distribució a les conselleries envers
mesures i capítols, perquè sinó la conselleria vostè els presta o
els deixa uns fons que li demana a la seva memòria
justificativa, per això li deia allò de la transversalitat i la
prioritat que s’ha de fixar des del Govern i especialment des de
vostè, com a titular de comptes, digui’ns, faci’ns cinc cèntims
de quin serà aquest criteri de distribució. Crec que no em queda
molt de temps.

Sí que insistesc molt en l’impost de successions i donacions
perquè m’ha semblat curiós que vostè pressuposti 111 milions
exactament igual que a l’exercici 2020.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. És el torn ara de la representant
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Molt breument. Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies per les
informacions que ha complementat la consellera. Bé, jo la
veritat és que aquesta comparació amb la crisi del 2008 crec
que nosaltres evidentment no estàvem d’acord amb la resposta
que hi va donar el Partit Popular, però no era una crisi sanitària
com la que ens plantejam ara. Aquí tots els grups de l’oposició
cada dia a la cambra, a les preguntes, es queixen encara dels
recursos que es dediquen a sanitat, es queixen dia a dia a les
preguntes que fan al Govern i vénen aquí després als
pressupostos a queixar-se dels recursos que dedicarem a aquest
tema.

També es queixen dels recursos que es dediquen a
l’educació i vénen aquí avui a criticar que realment es
mantinguin aquests recursos que dedicam a l’educació. Es
queixen cada dia a les preguntes dels recursos que es dediquen
a serveis socials, si algú no ha cobrat, que sí ha cobrat i ara
vénen aquí i es queixen dels recursos que dedicarem el 2021
precisament per mantenir aquestes qüestions. Jo crec que és una
contradicció total de l’oposició.

Gràcies que al 2008 no teníem una crisi sanitària perquè,
amb les retallades que vostès varen fer de sanitaris i
d’educadors, la situació seria molt diferent.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pasamos ahora el turno al
representante del Grupo VOX-Actua Baleares, el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Me alegro de que el Sr. Costa haya
empezado su intervención citando a Margaret Thatcher, yo
pensaba que en el PP ya no la citaban, me alegra ver que
todavía están ahí.

A ver, Sra. Consellera, es que para nosotros el tema de la
familia es muy importante. Veo que para ustedes no, para
ustedes solo es el tema del impacto de género, el tema de las
familias no les preocupa, pero es que la ley por la que se rige
la elaboración de los presupuestos dice por qué informes han de
venir acompañados; posteriormente la ley de género incluyó
específicamente que los presupuestos se elaborarían emitiendo
un informe tal, pero es que la Ley de familia habla de todas las
leyes, todas, y todas son todas, y es una normativa posterior a
la ley que rige la elaboración de los presupuestos. En ningún
punto excluye la elaboración del presupuesto en la emisión de
este informe, que ya digo: veo que usted ha considerado muy
importante la emisión del informe de perspectiva de género,
que el otro día tuve ocasión de ver un pequeño resumen en
prensa, y me quedé como asustado porque ponía que hay
brecha salarial; luego, uno va a la letra pequeña y ve que no hay
brecha salarial, pero..., ya me he quedado más tranquilo.

Lo que vi es que resulta que el conjunto de las mujeres
parece que cobran menos que los hombres porque trabajan
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menos horas y porque tienen menos antigüedad, con lo cual no
existe brecha salarial. Eso no es la brecha salarial, pero bueno.
Ya está, veo que no es su intención intentar subsanar lo que
para nosotros es un defecto y actuaremos en consecuencia
llegado el momento.

Creo que aquí se ha dicho por activa y por pasiva, y
ustedes, lo entiendo, lo hemos hablado mil veces en los plenos,
en el Parlamento, ustedes no entienden que el dinero que se
pide prestado hay que pagarlo, que además -como muy bien les
han dicho diputados que han intervenido antes que yo- al final
lo que pone en riesgo el estado del bienestar es una deuda
insostenible, porque entonces es cuando hay que venir con los
recortes y con recortes que a veces serán muy duros en temas
muy importantes.

Estamos de acuerdo en que estamos en un momento de
pandemia, que hay que atender  a la sanidad y que hay que
atender a la educación y que hay que atender a los servicios
sociales, hasta ahí estamos de acuerdo, lo único que nosotros le
decimos es que estos presupuestos no atienden solo a estas
necesidades, y siguen siendo expansivos en gastos que no son
necesarios, y no se plantean ni por asomo hacer ningún recorte,
y no hablamos de recortes ni en sanidad ni en educación ni en
servicios sociales.

Ustedes no se plantean hacer ni un recorte en los cargos de
libre designación de esta administración y altos cargos; no se
plantean, por supuesto, al contrario, hacer ningún recorte en la
Radiotelevisión pública; no se plantean hacer ningún recorte
en... vamos, en desenterrar muertos de hace ochenta años.
Ustedes siguen en esa línea y en esa brecha, y creo que usted
que ha dicho: “es que ni en los libros podemos encontrar una
situación semejante a la de hoy”, este humilde diputado que le
habla, cuando subió un día a la tribuna a decir que lo que se nos
venía encima era peor que la posguerra de la Guerra Civil
Española, oí los rumores de la bancada de la izquierda:
“exagerado”, “catastrofista”, pues ahí lo tiene. 

Si es que a mí me molesta mucho tener que hacer de Rappel
y al final que usted, aunque no lo haga, de hecho lo haga de
facto, darme la razón; porque es verdad que estamos ante una
crisis en la que no tenemos precedentes en los últimos cien
años, y la tenemos que enfrentar con valentía, con solidaridad,
con inteligencia y, como a ustedes les gusta tanto decir, no
dejar a nadie atrás y salir más fuertes.

Con estos presupuestos acabaremos dejando mucha gente
atrás si no este año el que viene o el otro y desde luego más
fuertes no vamos a salir, Sra. Consellera. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. És el torn ara del
representant del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes,
el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el debat de totalitat ja
no el faré, ja he dit el que volia dir en aquesta comissió i ja ho
farem al ple al seu moment.

Respecte de les tres qüestions que li he plantejat, molt
concretes, la veritat és que me’n vaig insatisfet, insatisfet
perquè és que no he aclarit res. Els projectes europeus a
finançar, vostè ens ha dit termes generals, tot això ens sembla
beníssim, vostè em diu: “bé, serveis públics fonamentals i en
aquesta comunitat n’hi ha molts”, hi estic d’acord, però jo li
deman si serà l’Institut de Son Ferriol o què serà, o la
depuradora de no sé on, no em pot dir els projectes, almanco
un..., els primers, els primers que tenen més elaborats, que
tenen més pressupostats, que tenen més el projecte executiu
realitzat, no ho sé? No em pot...?, no, jo... No pot avançar en
aquesta comissió quins seran aquestes projectes europeus que
es finançaran per a infraestructures de serveis públics
fonamentals? Quins? Alguns, alguns, no ho sé, no he aclarit que
n’hi hagi cap, més enllà dels termes generals amb els quals, ja
dic, estic d’acord, crec que ningú no hi pot estar en desacord.

Ajudes a autònoms a fons perdut, i a PIME. Entenc que no
n’hi haurà, però tampoc no m’ha quedat molt clar si ho ha
contestat amb aquesta rotunditat.

I tercera qüestió, el que ja no he entès absolutament res és
el tema del tribunal de recursos... de contractes administratius
perquè entenc que m’ha donat la raó i que deia que és molt
necessari i que s’ha de crear d’una vegada, perquè és un tema
d’agilitat administrativa, a part de ser un tema també de
filosofia d’autogovern, però també és un tema d’agilitat
administrativa; però, és clar, jo fa cinc anys que els ho venc
reclamant o quatre anys que els ho venc reclamant i no ho
creien, i vostè m’ha dit que és molt important, però tampoc no
m’he quedat amb la idea de si realment aquesta vegada sí que
serà una realitat tangible.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Passem ara el torn de paraula al
representant del Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Consellera, per les seves respostes, jo sí que he quedat satisfet,
la veritat, per les seves respostes, crec que me les ha respostes
de forma molt solvent i, per tant, ara em permetrà que
intervingui d’alguna manera en aquest debat més de fons que
han tingut els grups de l’oposició i vostè sobre aquesta
circumstància d’aquest pressupost expansiu.

Jo crec que vostè té raó quan diu que realment no hi ha
alternatives, és a dir, que l’oposició no li dóna alternatives, no
planteja un model alternatiu. Voler reduir càrrecs, vull dir,
escolti, això està molt bé, però amb això no... no farem res, a
banda que si tenim un pressupost expansiu evidentment és
d’una administració capaç de gestionar-lo. Per tant, pressupost
expansiu si reduïm l’administració..., precisament a un moment
que l’administració ha de donar el do de pit per ser capaç de
gestionar aquests doblers. Per tant, amb aquest discurs... que jo
el trobo pobre, jo crec que realment en aquest sentit els grups
de l’oposició que ja han manifestat que presentaran esmena a
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la totalitat, haurien de ser capaços de presentar un discurs
alternatiu.

Jo entenc la seva por, perquè jo la compartesc també.
Escolti, gastam massa, ens endeutem, això és insostenible, però,
per altra banda, i això sí que surt als manuals, això sí que surt
als manuals, per reactivar l’economia és important una despesa
pública intel·ligent i aquí hi afegesc jo..., és a dir, jo estic
totalment d’acord amb vostè i amb això fins i tot els grups de
l’oposició estan d’acord que s’ha d’augmentar la despesa en
aquestes necessitats socials, especialment la salut, l’educació.
Per tant, sembla ser que en això tots hi estem d’acord.

Jo el que em continua preocupant, Sra. Consellera, és
aquesta inversió intel·ligent, és a dir, hem de dedicar un altre
part del pressupost a fer unes... inversions en el sentit ample del
terme, eh?, no estic parlant de capítol 7, sinó inversions, és a
dir, despesa que vagi orientada a incrementar la capacitat de la
comunitat autònoma de crear riquesa i jo això ja li ho vaig
comentar el dia del debat del sostre de despesa i jo continuo
tenint moltes preocupacions sobre aquest tema, perquè és clar,
vostè com a projecte emblemàtic ha parlat de la planta
d’hidrogen, molt bé, simpatitzo totalment amb la idea.

Els polítics que fan gestió com vostè i els seus companys
del Govern normalment doncs estan il·lusionats amb alguns
projectes, la qual cosa està bé, però està molt bé la il·lusió,
però de vegades la il·lusió ens pot encegar, no?, una planta
d’hidrogen està molt bé, però hem de saber on el portarem
aquest hidrogen, perquè evidentment l’hidrogen s’ha de
consumir molt a prop d’allà on es produeix. Per tant, anem
alerta amb aquests projectes que ens fan tanta il·lusió i que
poden acabar sent una inversió de molta dubtosa rendibilitat, i
no li dic que no s’hagi de fer aquesta planta d’hidrogen, però a
mi em tranquil·litzaria més que hi hagués una aposta decidida
en el pressupost, apostes potser més modestes, però que crec
que millorarien la competitivitat de la nostra economia. Com,
per exemple, dotar un fons de capital risc potent, no com el que
avui m’ha dit la presidenta, que només serà per fer empreses de
biotecnologia.

Escolti, jo crec que hem de donar oportunitats als
emprenedors de les illes, els hem d’ajudar, els hem de
capitalitzar. A més a més, hem de fer una aposta decidida
perquè gent, que la presidenta s’ha mostrat molt poc
engrescada amb aquesta idea, que professionals altíssimament
qualificats puguin traslladar la seva residència a les illes i, per
tant, tributar aquí, tributar aquí, perquè la presidenta m’ha dit:
ah, és que aquests diners se n’aniran fora; no, no, aquesta gent
viuen aquí i tributen aquí i que, per tant, a banda de fer venir
mà d’obra poc qualificada i de fer venir turistes, com que se
suposa que en vindran menys, perquè el turisme tindrà menys
capacitat de treure aquesta mà d’obra poc qualificada i tindrà
menys capacitat de turisme, pel mateix preu, portem gent a
viure aquí, que valori els nostres valors ambientals, la nostra
qualitat de vida i que tributen aquí i que, per tant, doncs ajuden
en general a incrementar la riquesa.

Jo li poso aquests exemples, Sra. Consellera, perquè són
idees modestes, però que clarament tenen un potencial de
millorar la competitivitat de les nostres illes. I a mi m’agradaria
que en el pressupost aquestes idees, ara evidentment

començarà, després de la seva compareixença, començaran la
compareixença els seus companys de gabinet i evidentment a
tots els demanarem quins són aquests projectes en el seu
pressupost. Però jo crec que l’única resposta possible a les
objeccions que posa l’oposició respecte aquest increment de
despesa, és que puguem fer bandera de projectes que millorin
la competitivitat de les nostres illes, i que en futurs exercicis
millorin les expectatives dels ingressos fiscals d’aquestes illes.

Crec que és l’única via possible, i em preocupa perquè
vostè n’ha fet bandera, però després no ho ha concretat, com
que un element fonamental d’això és el tema de la
modernització de l’administració, vostè ha començat en aquesta
línia dient: no, no, és que l’administració s’ha de reforçar, etc.
Però bé, l’únic que més o menys ens ha quedat clar és que tota
la gestió de projectes europeus, doncs continuar en la línia que
continua, que és convertirà el Centre Balears Europa en una
fundació i això millorarà la seva gestió, però crec que ens
quedem curts, és a dir, crec que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

... -sí, immediatament acabo, Sra. Presidenta-m, vostè hauria de
trobar la manera de comprometre els seus companys de govern
amb realment alguna idea més ambiciosa per millorar la
contribució de l’administració al bon funcionament de
l’economia de les Illes Balears.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sr. Castells. És el torn ara del Grup
Parlamentari Socialista, la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí, gràcies Sra. Presidenta. Bé dues qüestions molt aviat. En
relació al deute, vull dir que al Govern li preocupa i l’ocupa el
tema del deute, però hem de tenir en compte que tenim
necessitats imperioses enguany, ara, avui mateix, que per si
donar resposta a la crisi sanitària i conseqüentment a la crisi
econòmica i financera ens hem d’endeutar, idò endavant,
benvingut sigui el deute, no podem deixar ningú enrera amb
aquestes circumstàncies tan dolentes que patim. Això per una
banda.

I després, el Sr. Costa ha fet menció a l’any 2010, quan jo
era directora de l’Agència Tributària de les Illes Balears. Bé, jo
només pos de manifest la diferent manera de fer política fiscal,
que ja ho vaig comentar l’altre dia quan discutíem el sostre de
despesa en aquesta cambra. A veure, les polítiques que ha dut
endavant aquest Govern i l’any 2010 també, quan jo era
directora de l’ATIB, que la meva funció era precisament
gestionar, recaptar i inspeccionar els tributs autonòmics i també
els tributs locals conveniats amb l’ATIB, però no pressupostar,
aquesta era la seva funció, Sr. Costa, quan vostè va ser director
general de Pressuposts; bé, doncs, com deia, la meva funció
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d’assessora cap el Govern en relació a la política fiscal a dur
endavant, crec que el govern d’esquerres sempre ha estat molt
clar, ha estat molt clar en el sentit que sempre hem defensat
aplicació de progressivitat i pujades impositives als que més
tenen, i això ho hem fet sempre; i precisament ja vàrem dur el
juliol del 2010, en plena crisi, plena crisi mundial financera,
hem de recordar que les crisis sembla aquí que tenen un
culpable i són els governs socialistes, -no, en plena crisi
mundial financera-doncs vàrem dur endavant una proposta en
el Parlament de les Illes Balears per incrementar l’Impost de la
Renda de les Persones Físiques per a les rendes altes, per
incrementar l’impost de patrimoni i diverses mesures
addicionals. Per cert, proposta que no va sortir endavant perquè
no ens va donar suport Unió Mallorquina d’aquell temps.

Bé, aquesta proposta de juliol de 2010 no és més que la que
varen dur endavant o la que varen tornar aprovar en aquesta
cambra a l’any 2015, no és més que aquesta. I vostè em
parlava, Sr. Costa, que el Sr. Rajoy va abaixar imposts i que
vostès també varen abaixar imposts a l’any 2015, no sé quins,
no sé quins, perquè els imposts que es varen abaixar varen ser
l’IRPF per a rendes fins a 48.000 euros, i això va ser una
abaixada..., és vera que tal vegada l’havien posada vostès
damunt la taula i nosaltres hi vàrem venir a bé, abaixada
impositiva a IRPF per a rendes fins a 48.000 euros, i el que
vàrem fer va ser incrementar i apujar el número de trams,
70.000, 120.000, 175.000 euros. Per tant, és una apujada
impositiva, però progressiva, que és en el que creiem nosaltres,
en el que creuen els governs d’esquerres, apujades impositives
progressives, no augmentar el tipus impositius de caire
regressiu. I també li dic una altra cosa, ens oblidam sempre del
tema dels beneficis fiscals, no n’hem llevat cap ni un de
benefici fiscal, cap ni un, a l’inrevés, a l’any 2015 érem la
comunitat autònoma que no tenia cap benefici fiscal per al tema
d’habitatge, i vostès s’omplen després de dir a un govern
d’esquerres que no tenim polítiques d’habitatge, els vàrem
recuperar tots els beneficis fiscals. Vostès no en tenien cap ni
un.

El Sr. Rodríguez parlava de les famílies. Totes les
deduccions que el govern de dretes va suprimir en relació a les
famílies nombroses, les vàrem tornar recuperar. És que és un
tema que estic cansada de repetir i sembla que només seguesc
amb el mateix discurs, però és que és així, és la realitat, són els
fets, diferents maneres de fer política fiscal.

I repeteix, el Sr. Rajoy, en plena crisi econòmica el que va
fer va ser anys 2012, 2013 i 2014 posar un gravamen
complementari que va ofegar les famílies, perquè va apujar tots
els tipus impositius des de zero euros, rendes baixes no,
baixíssimes, incrementant 0,75 punts percentuals que havien de
pagar les famílies ofegades. Per tant, el que li dic, no em parli
de política fiscal, em pot parlar de política pressupostària, avui
m’ha dit com a directora de l’ATIB, no em parli de política
fiscal perquè són maneres diferents de fer política.

I és clar que vàrem parlar a l’any 2015 d’abaixades
impositives, sí, quan? Just abans de les eleccions, moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Truyols. La veritat, no... Ara ja en torn de
contrarèplica passarem la paraula a la consellera Sra. Sánchez.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies diputats i diputades per
totes les seves aportacions. Qüestions que m’he deixat abans
sense contestar. La recaptació de l’impost sobre estades
turístiques, aquest Parlament va aprovar una llei, la 2/2020, que
preveia que la recaptació del 2020 es destinaria a accions
relacionades amb la pandèmia sanitària i les seves
conseqüències econòmiques i socials.

A la pregunta de si aquests fons es poden dedicar a
qüestions de reactivació i del nostre principal sector que és el
turisme, aquests fons es poden destinar a actuacions de
reactivació perquè així està previst. Per què es troba en el fons
de contingència? Perquè haurem d’aprofitar aquelles situacions
més urgents, jo estic segura que els diputats i diputades som
conscients que ens enfrontam a l’any més incert que hem viscut
mai, i hem d’estar preparats per afrontar aquesta incertesa amb
la potència suficient per què puguem sortir el més aviat
possible i de la millor manera possible.

Capitalitat d’Eivissa crec que sí que ho havia contestat, sí
que hi ha recursos prevists i sobretot hi ha d’haver una reunió
de la comissió pertinent per decidir quines són les inversions
que donaran resposta a la Llei de capitalitat d’Eivissa.

En referència a auditories, que no havia contestat, hi ha
auditories financeres i de globalitat, hi ha auditories operatives,
hi ha avaluació de polítiques públiques. Jo crec que l’evolució
del que hem fet feina fins ara a la Conselleria d’Hisenda, que
és bàsicament financera i de globalitat i operativa, en el millor
dels casos, jo crec que l’evolució natural és aquesta avaluació
de polítiques públiques que pugui identificar si realment cada
euro que empram acompleix l’objectiu per al qual es va
destinar, es va preparar, si tenim una adequada distribució dels
recursos com a una manera d’evolucionar cap a una
administració més intel·ligent que aprofiti millor les dades i
que prengui decisions sobre dades que es puguin oferir als
responsables polítics.

Crec que això és prou més avançat i prou més significatiu.

I això lliga amb la digitalització de l’administració que
comentava el Sr. Castells, jo probablement no he fet referència
que una de les..., perquè hi he passat per sobre, que una de les
qüestions prioritàries del fons europeus és la digitalització,
entre ells la digitalització de les administracions. Al Ministeri
d’Economia hi ha una partida molt important per a les
comunitats autònomes per a aquesta qüestió a finançar amb
fons europeus. Jo vaig tenir la possibilitat de fer feina en
aquesta qüestió en la passada legislatura, s’han..., jo crec que
es van fent avanços, però és cert que mai no havíem tengut la
possibilitat de destinar -i això crec que ho he dit diverses
vegades al Parlament- la quantitat de recursos que fan falta per
fer aquest tomb de l’administració cap a una administració
digital.
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Una administració digital no significa una administració en
la qual només no hi hagi paper, sinó que significa una
administració que ha revisat tots els seus processos i que és
capaç de donar una resposta immediata als ciutadans i també de
tenir registrades totes les dades que faciliten la presa de
decisions amb criteris racionals.

En la qüestió dels fons europeus, en concret del React-EU,
duim cinc mesos fent feina en la identificació de projectes. Jo
crec que cada conselleria té penjat quins són els seus criteris...
un moment, en la identificació de projectes. Ens hem adonat
que duim cinc anys planificant els fons, o sigui, els fons anant
en la direcció que anava el Govern, amb la qual cosa duim cinc
anys planificant en què invertirem aquests fons, hi ha projectes
fets, hi ha cessions -jo ho explicava abans- de terrenys fets, hi
ha avaluacions d’impacte mediambiental fetes que té cada
conselleria, però que ho tenen penjat, des de plans
d’infraestructures prioritzats, això és el més important, això és
el segon més important, això és el tercer més important, quins
seran els criteris, la importància que té cada projecte per a cada
sector, la rapidesa amb la qual es pot executar, perquè hi ha una
qüestió de rapidesa important, i la tercera qüestió: com empram
els fons de manera que la seva interacció aprofiti el màxim de
recursos disponibles.

Si vostè vol saber un centre de salut concret, que es pugui
finançar amb React-EU probablement la Conselleria de Salut
quan expliqui les seves inversions té en ment quins dels seus
projectes són..., perquè hem parlat amb totes les conselleries,
quins dels seus projectes són susceptibles de ser finançats amb
fons europeus i excedeixen en molt la previsió que tenim de
rebre fons, amb la qual cosa això em dóna la idea que serem...
que podrem ser àgils en la seva execució.

Quan parlen dels ingressos i que no tendrem ingressos i que
el deute s’ha de pagar, òbviament que el deute s’ha de pagar i
òbviament i és que no em cansaré de dir que les decisions que
prenem ara tenen conseqüències en el futur, però no tenen
conseqüències només en la vida de les persones, en si reben una
ajuda, en si poden anar a l’escola, en si reben assistència
sanitària, tenen conseqüències en la capacitat de retorn de
l’economia, tenen conseqüències en com funcionarà l’economia
en el futur.

Per això pens, i ho pens sincerament, que hem de ser
capaços de trobar consensos on tothom es pugui sentir còmode
perquè crec que si ara no som capaços d’arribar a aquests
consensos, si ara no som capaços de fer un front comú com a
habitants d’aquesta comunitat autònoma no ho serem mai.

Crec que tothom... que els que varen decidir dedicar-se a la
política, varen decidir dedicar-se a la política perquè dins
sentien que volien fer una feina pel bé comú. Crec que en
aquests moments si no traiem el millor de nosaltres mateixos no
sortirà mai més.

En qüestions de... altres qüestions que m’havia deixat, les
transferències a autònoms, no les du la Conselleria d’Hisenda,
el que sí li puc dir és que les transferències a empreses al
pressupost del 2021 creix més d’un 23%, més d’un 23% les
transferències a empreses. Això s’anirà desglossant amb les
intervencions de cadascun dels consellers, això sense comptar

amb els fons europeus que seran prou més d’aquests 100
milions que hem posat inicialment al pressupost per no haver
de generar el crèdit, perquè en el moment en què els reglaments
estiguin tancats puguem començar a fer licitacions o a imputar
despesa i a certificar despesa a la Unió Europea, una vegada
tenguem el programa operatiu. 

Jo, no triaria el projecte de Lloseta, em fan il·lusió coses
més petites que no és el projecte de Lloseta, però això ja són
qüestions més personals, és a dir, no és que el projecte de
Lloseta em faci una il·lusió tal, és un projecte que s’ha de dur
endavant, que ja té fons europeus i crec que hem d’aprofitar
que ja té fons europeus de convocatòries anteriors, de
programes operatius anteriors i crec que és el moment
d’aprofitar tot el que es pugui perquè la nostra economia
s’activi, i s’activi d’una manera més sostenible. 

Amb la llei de..., si ha de dur informe d’impacte familiar,
això són criteris jurídics; jo tenc un equip jurídic a la
conselleria, el Parlament té un equip jurídic, i els dos equips
jurídics coincideixen que la Llei de pressuposts es tramita amb
una llei específica que no inclou llei..., no s’encaparroti amb
això, perquè jo ni som jurídica, ni tenc intenció d’entrar en
disquisicions jurídiques; tenim personal suficient a totes les
administracions perquè ens determinin quins informes són
necessaris a la tramitació de la Llei de pressuposts i per donar
compliment a tota la legalitat.

Jo, al Partit Popular, li dic, crec que han de triar un
missatge: no sé si són els que treien pit quan retallaven, o són
els que en el Parlament demanen més metges i més professors;
no sé si vostè és el que presenta una PNL amb un crèdit
extraordinari de 350 milions d’endeutament, o vostè és la
persona que em diu que uns pressuposts que atenen les
necessitats de la població amb un endeutament de 295 milions,
és explosiu. Jo crec que han de triar qui són, i un camí i dins
l’economia: això és el nostre projecte. Jo crec que la gent es
mereix que els diputats i que els partits polítics d’aquesta
comunitat autònoma, els diguin quin és el seu projecte.

I parlant de partits polítics, jo no crec que els partits polítics
treguin els països de les crisis, jo crec que són les persones les
que treuen els països de les crisis; els partits polítics són a qui
toca governar, o a qui està en el parlament li toca crear l’entorn
favorable perquè això es produeixi, i en el nostre ADN hi ha
que, perquè això es produeixi, la gent ha de tenir una xarxa de
suport, la gent no s’ha de quedar tirada, la gent ha de saber que
tendrà un sector públic que l’atendrà.

I podria posar-me partidista i dir que gràcies al partit en el
qual jo milit tenim un sistema del benestar com el que tenim, i
li diria que hem afrontat la crisi amb solvència, perquè els
darrers quatre anys s’havia fet una feina de contractació de
professors, de contractació de metges, de contractació
d’infermeres, de reconstruir el que s’havia destrossat. Però jo
no vull posar-me partidista perquè crec, realment, que no és el
moment, jo crec que no és el moment ni d’entrar en
confrontacions, ni d’entrar en discrepàncies; jo crec que és el
moment -i això és un clàssic, no?- de trobar què és el que ens
pot unir i què és el que ens pot fer més forts per afrontar
aquesta situació i aquesta crisi, i les conseqüències
econòmiques i socials de la pandèmia.
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Jo vull agrair als diputats i diputades que han triat no fer
una esmena a la totalitat d’aquest pressupost, fins i tot quan les
seves ideologies divergeixen del partit que governa en aquest
moment, o que hi ha qüestions amb les quals no estan d’acord,
perquè crec que entenen la magnitud de la catàstrofe i de la
necessitat de fer una feina responsable. Jo vull agrair als
diputats i diputades que no posen per davant de l’interès
general, en aquests moments, els seus interessos personals ni
partidistes, que pensen que no és lícit treure rèdit partidista
d’una desgràcia col·lectiva, i els vull encoratjar a presentar
esmenes a aquest pressupost perquè estic segura que pot
millorar moltíssim amb les seves aportacions. 

Moltíssimes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies. Una vegada acabat el debat volem agrair la
presència, com no pot ser d’una altra manera, de la Sra.
Consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, la Sra. Rosario
Sánchez i Grau.

 Sí?

EL SR. MARÍ I TUR:

Disculpi, Sra. Presidenta, disculpi. Només perquè consti en
el Diari de Sessions..., ah, ho ha dit, disculpi, m’han dit que ho
havia de dir... 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Ja ho he dit. 

EL SR. MARÍ I TUR:

Disculpi. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Agrair, com no pot ser d’una altra manera, a la Sra.
Consellera d’Hisenda, la Sra. Rosario Sánchez i al seu equip:
el Sr. Morey i Marquès, la Sra. Morey i Aguirre, i el Sr.
Álvarez i Rodríguez. 

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