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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí, presidenta, Maria Antònia García substitueix Sebastià
Sagreras.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

EL SR. MARÍ I TUR:

Jordi Marí substitueix Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Marí. Saludem Irene Triay que es troba en
pantalla i esperem que estigui bé.

Comencem el debat, passem a l’únic punt de l’ordre del dia
d’avui, relatiu al debat de les proposicions no de llei RGE núm.
14698/20 i RGE núm. 15702/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 14698/20, presentada
conjuntament pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls a la
Societat de Garantia Recíproca ISBA.

Comencem amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 14698/20, presentada conjuntament pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a impuls a la Societat de Garantia Recíproca ISBA.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Jordi Marí. Gràcies.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, presidenta, bona tarda senyores i senyors diputats.
Bé, des del Grup Parlamentari Socialista portam a debat,
juntament amb Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, aquesta
proposició no de llei, per a principalment impulsar i destacar la
importància d’un dels aspectes principals el qual fa front al
teixit productiu de les nostres illes, per afrontar les dificultats
derivades de la pandèmia de la COVID-19, com és la liquiditat.

Mantenir la liquiditat del teixit productiu ha estat des de
l’inici de la pandèmia, un dels primers i principals objectius i,
per tant, pens que en primer lloc aquí s’ha de reconèixer la gran
feina feta per l’ISBA, que s’ha demostrat enormement útil i
necessària, prova d’això és que es varen esgotar ràpidament els
avals inicialment destinats a aquesta finalitat, que lògicament
es varen ampliar traient la línia extraordinària ISBA COVID,
que ha arribat actualment als 173 milions d’euros, faltant-ne 50
més per assignar per al 2020, la qual cosa fa superar els 200
milions d’euros i dels quals se n’han beneficiat més de 2.000
empreses fins a dia d’avui.

Aquest paper fonamental de l’ISBA, es posa també de
manifest en la contribució al manteniment de l’ocupació, ja que
s’estima que al voltant de 38.000 llocs de feina es mantenen en
aquelles empreses que han rebut avals de l’ISBA.

Desafortunadament, només amb l’ISBA evidentment no
s’arreglen tots els problemes que tenen els autònoms i les
nostres PIME, tant de bo fos així, perquè això voldria dir que
seria molt fàcil d’arreglar. I també és veritat que si parlam de
liquiditat ho hem de fer des d’una manera àmplia i la liquiditat
de les empreses té moltes arestes, té mols condicionants; aquí
podem parlar de l’agilitat en el pagament de les ajudes, de
l’agilitat en les tramitacions dels ERTO. Però el que està clar
és que la liquiditat s’ha demostrat imprescindible, s’ha
demostrat com a un dels pilars necessaris per a la resistència
del teixit productiu. I per tant, des del Grup Socialista no
podem fer més que reconèixer aquest paper d’ISBA i tractar de
reclamar el manteniment i fins i tot el reforç i la consolidació
d’aquest finançament a les empreses.

Durant el 2020 ISBA ha atorgat el triple de finançament, ha
triplicat l’import de les operacions finançades i el risc viu
d’ISBA ha estat el que ha mostrat un major augment de tot
l’Estat. I això l’ha convertit ara mateix en ser al tercer lloc a
nivell estatal de les comunitats allà on les societats de garantia
recíproca tenen un major nivell de risc viu. Això evidentment
no és una idea que ens faci sentir del tot orgullosos, això és una
moneda que té dues cares, per què? Perquè això vol dir que la
necessitat de finançament és molt grossa i això en un moment
de desacceleració vol dir que l’impacte econòmic negatiu ha
estat d’una magnitud inabastable. Però és veritat que l’altra
cara és el punt de vista positiu, que vol dir que darrera del teixit
productiu hi ha un escut social públic que treballa perquè no
caiguin negocis i evidentment no caiguin els llocs de feina que
en depenen.

Una feina com dic, molt útil i necessària a curt termini, que
lògicament en la mesura que la pandèmia, la situació sanitària
s’allarga, també s’ha d’ampliar aquesta situació. I, és clar,
vostès diran “no, és que els fons s’han de tornar”. I evidentment
que s’han de tornar, evidentment que s’han de tornar, però si
partim de la base que els costs financers estan bonificats i les
despeses bancàries també estan compensades, el problema de
liquiditat ve condicionat pel nivell de deute, però també pel
termini. I això és un altre punt que hem de destacar en el que
creiem necessari que serà treballar o seguir treballant en el
tema de les carències per als retorns del crèdit. Ja se n’ha
aprovat una d’un any i es treballa perquè es faci una carència
perquè cap empresa no hagi d’afrontar una quota fins al 2022.

També es va demanar que és necessari que es faci amb els
crèdits ICO i això està en aprovació també.

I, és clar, tota aquesta feina de carències que creiem que
hem de treballar, hem de fer-ho fins al punt de vista que sigui
tècnicament viable, perquè també sabem que ISBA treballa
amb uns nivells de reserves, amb uns índex de morositat que li
són imposats per normativa. Però per ser capaç d’assumir més
risc, al final el que demanam és que ISBA sigui capaç
d’assumir més risc, vol dir tenir major capacitat de re avals, que
és un dels punts que demanam i més aportacions al seu fons de
provisions tècniques, que és aquí...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant.

EL SR. MARÍ I TUR:

..., és aquí amb el que podrà assumir més risc i, per tant, si
assumeix més risc vol dir que podrà oferir finançament més
avantatjós per a les empreses que el reben.

Així que per això demanam simplement el seu vot favorable
a la proposta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Ara igualment per a la defensa
d’aquesta proposició no de llei per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Antònia Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Jo crec que el portaveu que m’ha
precedit ha explicat molt àmpliament la nostra iniciativa.
Evidentment, a un moment com el que vivim, totes les
empreses i autònoms de les nostres illes necessiten suport. Hi
ha moments on hi ha un difícil accés als crèdits bancaris i hem
de mantenir aquesta ocupació de qualitat que es genera per part
d’aquestes empreses i per part dels autònoms.

Per aquest motiu demanam el suport a la nostra iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Igualment també per defensar
aquesta iniciativa té la paraula la portaveu del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca la Sra. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Ho faré des d’aquí Sra. Presidenta. Bé, nosaltres
evidentment creiem que el paper que ha fet ISBA, o que fan
aquests instituts per donar liquiditat a les empreses, també
l’ICO a nivell d’Estat espanyol o a nivell d’ISBA a la nostra
comunitat autònoma, és molt important per a aquestes PIME
que necessiten en aquest moment un gran suport.

Valoram positivament que en el pressupost que ara està en
tramitació, s’hi afegeixin 100 milions d’euros a aquests 176 de
2020 i que, per tant, s’incrementi aquesta possibilitat d’encara
donar més suport a més empreses que crec que si no..., va dir
la conselleria, que en aquests moments eren més de 2.000
PIME que s’havien adherit el 2020 a aquestes ajudes, a aquests
avals.

Per tant, des de MÉS per Mallorca només demanam això,
que es doni suport. I també valoram positivament aquest canvi
normatiu o aquesta possibilitat, aquest instrument que ha
permès també augmentar el temps de carència per retornar a

l’hora de pagament d’aquestes empreses, dels avals i de no
pagar interessos. I per tant, també valoram positivament
aquesta qüestió.

Només demanam que es doni suport a aquesta proposició
no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Ara en torn de fixació de
posicions, en primer lloc té la paraula el portaveu del Grup
Parlamentari Popular el Sr. Antoni Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, gràcies Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc jo els vull
anticipar que el Partit Popular votarà a favor d’aquesta
proposició no de llei que planteja el Partit Socialista, Podemos
i MÉS per Mallorca, i ho farà a diferència del que feren vostès,
a diferència del que feren vostès el mes d’abril, on proposàvem
bàsicament el mateix, prou més coses, però bàsicament el
mateix, una línia d’avals. Vostès no varen ni presentar esmenes,
vostès hi varen votar en contra directament. Nosaltres no farem
el mateix, els votarem a favor, ja els ho anticip.

No obstant això compartim el diagnòstic. Efectivament, hi
ha una falta de liquiditat enorme en el teixit productiu de petites
i mitjanes empreses, d’empreses en general però especialment
d’autònoms i de petites i mitjanes empreses de les Illes Balears;
és evident. Però era evident també el mes d’abril, era evident
durant tots els mesos d’estiu, era evident que hi hauria un
dèficit de liquiditat extraordinari en el teixit productiu de les
Illes Balears. Per tant no és una qüestió que sigui una novetat.
Ja ens va bé; aquesta PNL ve el mes de novembre, perfecte,
acceptada queda.

Dos. Els avals a través de la societat de garantia recíproca
ISBA només resolen, al nostre entendre, una part del problema,
no aborden íntegrament el problema per oferir la liquiditat
suficient a les empreses, i vostès no aborden aquests -entenem
nosaltres- complements absolutament necessaris per poder
donar liquiditat a les empreses. Ens estam referint, per exemple,
a les ajudes directes i a fons perdut. S’ha d’ajudar via directa a
les empreses i als autònoms, perquè el nivell d’endeutament ja
comença a ser molt elevat, ja és molt elevat a les empreses, i
entenem que les ajudes directes haurien de ser un afegit
imprescindible, un afegit imprescindible. 

Hi ha una cosa que vostès tampoc no toquen amb gaire
freqüència, que és una abaixada d’impostos, o almenys una
abaixada dels impostos que tenen una quota fixa, que suposen
costos fixos per a les empreses, i si no es poden abaixar els
impostos almenys ajornar-los; és que avui en dia no hi ha cap
proposta d’ajornament d’impostos a la comunitat autònoma, i
si les empreses no paguen, no han de pagar els impostos o se’ls
poden ajornar, idò també els estàs concedint un crèdit, almenys
sense haver de pagar interessos; es poden ajornar, evidentment,
però sense haver de pagar els interessos, almenys.
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Per tant, per altra banda, jo, en fi..., vostès ens proposen al
punt 4 que hem de continuar amb dotació de partides. Ara ens
explicarà la Sra. Campomar on són els 100 milions d’euros que
va citar la consellera l’altre dia a la Comissió d’Hisenda. Dic
que ara ens informarà perquè no he trobat aquesta partida que
vostè cita i que va citar la consellera, ni quin és l’import que
s’enviarà a ISBA perquè pugui avalar o reavalar 100 milions
d’euros, que és el que va dir la consellera. Si ens pot dir quina
és la partida li estaríem molt agraïts, sincerament, perquè no ho
hem trobat, i ens agradaria molt poder saber on és aquesta
partida, ens estalviaríem l’esmena que ja preparam. Els ho dic
amb total sinceritat; si vostès ens diuen que aquesta partida de
20 milions d’euros, o 30 milions d’euros, que és el que
necessita ISBA per poder tornar a posar en marxa una línia
d’avals sense que la ràtio de solvència d’ISBA peti -perdonau-
me l’expressió- idò els estaríem molt agraïts. Ara ens informarà
la Sra. Campomar on és aquesta partida.

Llavors, en darrer terme, m’agradaria, des del Partit
Popular, els demanaria des del Partit Popular que fossin
coherents. Si ho demana el Partit Popular deu ser tan vàlid com
si ho demanen vostès, dic jo, vaja; però ho demana el Partit
Popular i els pareix espantós i hi voten massivament en contra,
i llavors vénen aquí, ens duen una proposta similar, i clar que
hi votarem a favor. Nosaltres no tenim cap problema, si és una
bona mesura ens és igual d’on vengui, si és una bona mesura
nosaltres la votam a favor, i ara votarem a favor, però facin el
favor que quan facem propostes fa set mesos des del Partit
Popular idò també les votin a favor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Correspon ara el torn al portaveu
del Grup Parlamentari Ciudadanos, Sr. Juan Manuel Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Sr. Marí, jo m’adreçaré un poc
bàsicament a posicionar-nos i a contestar la seva intervenció,
donat que la resta de portaveu en aquesta comissió dels partits
que donen suport i que presenten conjuntament no han fet més
que ratificar i la petició de ratificar el que vostè ha dit molt
breument, i a més a més demanar la petició de suport.

Miri, nosaltres no entenem gaire bé com es presenta el
setembre una proposició no de llei que parla de constatar,
mantenir i continuar. Entre altres coses no entenem per què ve
el mes de setembre i no ve el mes de juny abans del pacte de
reactivació, perquè el pacte de reactivació recull més fins i tot
del que planteja, i concreta actuacions i pressuposts d’aquesta
proposició no de llei, del contingut, de la intenció, de les
mesures, fins i tot hi ha un comunicat del Govern de fa no-res
d’haver ajornat fins i tot (...). Però evidentment vostè sap, per
què hem signat aquest acord i per què hem presentat
contínuament a la comissió que vàrem instar nosaltres que es
convoqués de valoració i de seguiment del pacte, que li
donarem suport, com no pot ser d’una altra manera. Entre altres
coses, la filosofia de la nostra formació política, esmentada per
aquest grup parlamentari, sobre PIME, autònoms, sectors
productius de tots els àmbits, vostès les coneixen. Per tant seria

absurd que jo li fes fins i tot una esmena a mantenir, a constatar
o a continuar, que és el que vostès plantegen aquí. Això per una
banda. 

Vostès diuen aquí..., i ja ho hem comentat altres vegades.
Clar que és legítim presentar qualsevol grup parlamentari instar
el Govern a fer una actuació. Set vegades citen vostès els
Govern i una vegada el pacte de reactivació en aquest text, que
és el fonament, el pacte de reactivació, el fonament de tot això,
entre altres mesures que s’han presentat en aquesta comissió.
Per tant és una retroalimentació i una constatació de la
projecció que està fent el Govern amb mesures. Escolti,
legítima per part de vostès, però és pur relat i narrativa, a què
ens tenen habituats els grups parlamentaris que donen suport al
Govern dur en aquestes comissions. Insistesc, legítim, però ens
fa crear un debat d’una cosa que té una consistència molt
major, que és el pacte de reactivació, i que encara esperam que
més periòdicament el convoqui el Govern per valorar i parlar
d’aquestes coses, instar-lo a fer-ho. Evidentment aquest és un
espai per fer-ho, però és el que substancia les mesures
concretament, a més a més, de l’ISBA plantejades aquí.

Miri, aquí diuen també que són mesures avantatjoses que
permetran fixar el camí cap a la reconstrucció econòmica.
Fonamental, això. Les ajudes directes, també, perquè hi haurà
molts de projectes, n’hi ha 250 i busques encara pendents de
valoració; molts quedaran fora. Per tant aquestes PIME i tots
aquests sectors d’autònoms i sectors empresarials necessiten
d’aquestes altres ajudes directes perquè molts quedaran fora
d’aquest projecte. I també sap vostè que seran insuficients els
terminis i que seran insuficients fins i tot els recursos, però ja
tenim una via d’esmena al pressupost per fer-ho els diferents
grups parlamentaris.

Nosaltres, ja li ho he dit, clar que li donarem suport, no pot
ser d’una altra manera, però insistim que el més important són
mesures concretes, que esper que vostès quan facem esmenes
els grups parlamentaris envers aquesta línia de millorar encara,
però no instar a continuar, sinó explícitament de la reflexió i el
relat que vostès duen aquí amb mesures concretes de dotació
pressupostària o de millores en les condicions de la sol·licitud
i de les resolucions, que no deixen ningú a fora, vostès hi donin
suport el dia de la tramitació de les esmenes, perquè entendrem
que serà coherent amb el que vostès plantegen aquí.

Sense més li reiter el que li he comentat abans, sense cap
tipus d’acritud li he fet la reflexió, perquè l’he feta extensiva a
un relat que duen vostès amb el mateix llenguatge de sempre,
i que consider que donant el suport al Govern du mesures molt
més concretes, que evidentment si vostès n’haguessin dut un de
molt més (...) aquí li haguéssim donat suport no, ens haguéssim
estalviat fins i tot esmenes als pressuposts perquè s’entendria
que les haurien reflectides.

Per tant és una proposició no de llei que esperàvem que
vostès instassin abans de la redacció o abans de la
convocatòria, l’anunci que varen fer la presidenta i la
consellera d’Hisenda, d’aquesta reactivació del pacte..., de
l’acord de reactivació, que a més varen signar les tres forces
polítiques i dos partits de l’oposició, a part de tots els agents
socials i els interlocutors. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Ara passem el torn de paraula
al portaveu del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, el Sr.
Sergio García.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Rodríguez, Sra. Presidenta, gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpe, Sr. Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

No pasa nada. A ver, yo no sé cuántos de los aquí presentes
ha pedido alguna vez un crédito al ISBA. Yo sí. Y después de
haberle prometido entregarles mi primer hijo varón, y cuando
además se lo tenía que entregar en la primera luna llena de
mayo, al final, desesperado, fui a una entidad privada y obtuve
el crédito correspondiente; en peores condiciones, es cierto,
pero es que yo... a veces me hago cruces de que hablamos de
temas que muchas veces desconocemos profundamente porque
el papel lo aguanta todo. Y digo esto porque la primera parte es
positiva, el punto número 1, este laudamus te Deo, de lo
importante y maravilloso que es el ISBA, evidentemente, lo
siento, nosotros no lo podemos votar a favor.

Porque además tampoco sé si alguno de ustedes, en caso de
tener un crédito del ISBA, se han visto, por ejemplo, en un
concurso de acreedores y tendrían que ver cuál es el
comportamiento del ISBA en las negociaciones de los
concursos de acreedores cuando hay empresarios que intentan
salvar su empresa, tienen una actitud muchísimo más agresiva
que el de los acreedores particulares o entidades financieras
privadas. Lo digo porque a veces -insisto- hablamos de temas
que muchos no han tocado con las manos y que habría que
conocer.

Tengo que reiterarme en lo mismo que ha dicho el Sr.
Costa, está bien que nos traigan esta proposición, pero es
insuficiente y ustedes además lo saben, porque el problema es
que muchas veces lo único que estamos haciendo es aplazar a
dentro de un año exactamente la misma crisis, el mismo
problema que se va a encontrar esa persona dentro de un año,
esa empresa, ese autónomo, esa PYME dentro de un año.

Las pimes, los autónomos para sobrevivir necesitan ayudas
a fondo perdido, las necesitan urgente, las necesitan ya y las
necesitan especialmente aquellas que tienen parada su actividad
por órdenes del Gobierno, aquí hay muchos sectores
productivos que están cerrados, que tienen que seguir haciendo
frente a sus cargas, tienen que seguir pagando su hipoteca del
local o su alquiler, tienen que seguir pagando sus seguros,
tienen que seguir pagando sus impuestos y tienen su local
cerrado porque se les impone el cierre y no reciben ningún tipo
de ayudas.

¿Qué hemos de hacer, mandarlos al ISBA a que empeñen
y que dentro de un año entren en quiebra total? Sinceramente,
creo que al final..., no se hace porque no hay voluntad de

hacerlo porque lo ha hecho el sector privado, la moratoria
hipotecaria. Si, como muy bien se les ha indicado...,
aplazamientos de impuestos, ayudas a fondo perdido, esto es lo
que necesitan y, por supuesto, aumentar las líneas de créditos
del ISBA, pero no solo aumentarlas, sino también ver en base
a qué se dan esos préstamos, de qué forma se dan, con qué
objetivos se dan, que muchas veces lo único que hacen, ya le
digo, es entrampar y pasar un problema del 2020 al 2021 y del
2021 al 2022.

De todas maneras, salvo el punto 1, votaremos a favor de
todos los demás.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez, le vuelvo a pedir disculpas.
Passem ara el torn de paraula al portaveu del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. En la mateixa línia que
alguns portaveus nosaltres, el Grup Parlamentari El Pi donarà
suport a aquesta iniciativa. 

Entenem que és necessari fer un esforç de liquiditat per a
les empreses i en aquest sentit l’ISBA, millor o pitjor, és
l’instrument de què disposam per fer aquest esforç, però ja
vàrem constatar per part del nostre grup parlamentari, en el
debat de l’esmena a la totalitat del pressupost, que
l’endeutament continuat només crea una bolla de neó més gran
i, per tant, posar tot l’esforç de reactivació econòmica o de
sosteniment de l’economia en l’ISBA ens sembla un error i,
efectivament, nosaltres estam d’acord amb algunes propostes
que, de fet, vàrem aconseguir que el Govern llançàs, com el
tema de les ajudes a fons perdut, pensam que aquesta és una
línia de feina que el Govern només ha aprovat un pic, que
sembla que no vol repetir, perquè li hem proposat, però que és
una línia de feina que no genera endeutament i que, per tant, no
passa la pilota al futur.

A nosaltres ens preocupa molt que aquesta manera de
sobrecarregar les empreses sigui efectivament poder passar
avui i demà, però ja veurem passat demà si efectivament serem
capaços de fer front a tot l’endeutament que haurem generat.
Però, bé, en tot cas, evidentment, és una línia de feina la
liquiditat, amb algunes limitacions, amb alguns emperons, però
nosaltres li donam suport i per això hi votarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. No havent-hi cap representant del
Grup Mixt..., suposem que el Sr. Castells, a causa del seu
confinament, no ha tengut temps de sol·licitar acudir per
videoconferència, passarem al torn de contradiccions, en primer
lloc té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Socialista,
el Sr. Marí.
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EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, presidenta, intervindré des d’aquí. Simplement és
per agrair el suport i les seves aportacions i els seus comentaris,
perquè, bé, entenc que donarien lloc per a un debat molt més
llarg i en un àmbit molt més ampli que només el que es
circunscriu a la proposta actual de finançament i d’ISBA, i
evidentment com he dit a la primera exposició som conscients
que ISBA i el finançament és una part del problema. Ho dic
també perquè tots els comentaris que m’han fet, tots els
comentaris són a més de les propostes que diem o a més del
reforç a la liquiditat de les empreses.

Evidentment també som conscients que un endeutament
excessiu no és bo, no és bo, no és bo per a ningu un
endeutament excessiu, però pitjor seria no tenir accés a
aquestes fonts de finançament i això és una mica la línia en què
va la nostra proposta.

Com diem, simplement és per iniciar o instar l’ISBA a
continuar treballant tant en l’augment de finançament com en
carències. També per dir..., respecte del que ens diu el PP, he
estat content que ens digués que és important l’ajornament dels
imposts fixos i abaixar-los, no?, perquè jo el que tenia entès és
que tampoc ells no els varen abaixar, és a dir, s’ha cirscunscrit
als fixos dins..., dir-li, Sr. Gómez, és clar aquesta proposta
entra en època de pressupostos i evidentment dins el marc de
reactivació econòmica, que li donam suport igual que vostès,
per tant, d’aquí endavant.

A VOX m’estranya que no li sembli fonamental el paper
d’ISBA perquè no és més que el que diu en aquest paper,
llavors podem entrar a discutir si ISBA és àgil, si no és àgil, si
pot funcionar millor o no, però el que ve a dir és que és un
paper fonamental que crec que s’ha de reconèixer, el mateix
paper fonamental de l’ISBA és el mateix paper que juga la
liquiditat en un moment com l’actual. Per tant, aquest és el
punt.

Així que em queda, com dic, agrair el suport i celebrar
aquest consens que tenim en les qüestions principals i
fonamentals i trob que la liquiditat actualment ho és. I
convidar-los a tots a continuar treballant en les esmenes al
projecte de pressupostos de la comunitat que crec que tots els
agafam amb un esperit constructiu i positiu. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. A continuació passem el torn de
paraula a la portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos,
la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Simplement vull agrair el suport dels
grups i les seves aportacions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Té la paraula ara la portaveu
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

No... no vull... no tenc res per afegir, també donar gràcies
a tothom i dir al Sr. Costa que cercaré la partida i tot d’una que
ho sàpiga li ho comunicaré perquè en aquest moment no tenc
la informació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Acabat el debat passem a
votar la proposició no de llei RGE núm. 14698/20...

EL SR. MARÍ I TUR:

Acceptam votació separada que es dedueix del Sr.
Rodríguez. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Llavors han demanat votació separada. Podem
votar el punt 1 i els punts 2, 3 i 4 junts, no?

Llavors passarem a votar la Proposició no de llei RGE núm.
14698/20, en primer lloc, votarem, passarem a votar el punt 1.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions? 

Hi ha 9 vots presents a favor, 1 vot telemàtic a favor, i 1
abstenció present. Llavors... el punt 1, són 10 a favor, 1 en
contra...

(Remor de veus)

... 1 abstenció perdó, estic avui...

Passem ara a votar els punts 2, 3 i 4.

(Remor de veus)

Som 11, perdoneu, 11, és que abans he comptat malament...

11 vots a favor i 1 absenció al punt 1.

Passem ara a votar els punts 2, 3 i 4.

Vots a favor?

Per unanimitat, aprovats els punts 2, 3 i 4, són 12 vots a
favor, aprovats.

Llavors, queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
14698/20, relativa a impuls a la Societat de Garantia Recíproca,
ISBA.

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 52 / 24 de novembre de 2020 1247

2) Proposició no de llei RGE núm. 15702/20, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
pel procediment d’urgència, relativa a rebuig als
pressuposts generals de l’Estat per al 2021.

Passem ara al debat de la segona proposició no de llei RGE
núm. 15702/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, pel procediment d’urgència,
relativa a rebuig als pressuposts generals de l’Estat per al 2021.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula el Sr. Melià, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, presidenta. Bé, com tots sabem, en aquests
moments hi ha en tramitació els pressupostos generals de
l’Estat. Per a El Pi, i això pensam que és una constatació
objectiva, les Illes Balears sempre s’han situat en els
pressuposts generals de l’Estat a la cua en inversió. Això ha
estat, diguem, un problema estructural que venim arrossegant
des de fa molts d’anys, no és una cosa nova, i això es repeteix
en aquests pressuposts generals de l’Estat.

De fet, algunes de les inversions de l’Estat han acabat amb
problemes de retorn per part dels recursos que, en teoria,
havien de venir a les Illes Balears o han acabat en conflictes i
plecs amb el Govern central. Per exemple és el cas molt
clarament del conveni de carreteres o d’aquella espècie de
nonat conveni ferroviari, que havien de venir molts de doblers
per al transport públic de les Illes Balears i que, al final, no han
vengut, o el cas de la reconversió de la Platja de Palma que al
final, recentment hem tengut una sentència que ens obliga a
tornar els 18 milions d’euros al Govern central.

El problema de la manca de finançament d’inversió per part
de l’Estat a través dels seus pressuposts es veu, a més, agreujat
perquè som una comunitat autònoma infrafinançada pel sistema
de finançament de les comunitats autònomes i, a més a més, no
tenim compensada com pertoca la insularitat, perquè realment
no tenim un règim especial de bo ni de veres que aconsegueixi
igualar les condicions per competir de les nostres empreses
amb les empreses del continent.

Per tant, amb aquest panorama, pressuposts generals de
l’Estat a la cua, infrafinançament en el model de finançament
i no compensació del règim especial i de la insularitat,
evidentment, tenim una situació molt difícil per afrontar una
crisi com la que patim en aquest moment, com és la COVID;
perquè resulta, a més, que les Illes Balears som la comunitat
autònoma més afectada, amb més impacte negatiu per aquesta
pandèmia. Per la qual cosa, més sentit tendria que els
pressuposts generals de l’Estat fessin un sobreesforç i primassin
aquelles comunitats més afectades. En lloc d’això, continuam
com sempre, com ens ha passat històricament, a la cua; tots
sabem que estam per sota de la mitjana, els càlculs que es diuen
són 175 euros per habitant, si no ho duc malament, eh!, sí, en
comparació amb altres comunitats, com, per exemple, Múrcia,
que els surt a 418 euros per habitant, o Castella-Lleó a 353
euros per habitant. És evident que les diferències són abismals.

Per això, vàrem presentar per urgència aquesta proposició
no de llei perquè pensam que el clam de les Illes Balears davant
la injustícia que patim, que hem patit històricament i sobretot
que patim en el moment actual com la comunitat autònoma més
afectada per la crisi amb un Estat que no respon a través dels
seus pressuposts a aquesta realitat de ser els més perjudicats,
pensam que s’ha de sentir i que s’ha de ser molt fort i molt
contundent. 

Per això, la nostra proposta és que aquesta cambra, que el
Parlament de les Illes Balears, en representació dels ciutadans
de les Illes Balears, rebutgi el projecte general de l’Estat ja que
a les Balears com a comunitat més afectada per la crisi no se la
prioritza i se la situa a la cua d’inversió estatal i demanam que
el Parlament acordi que es retirin aquests pressuposts generals
de l’Estat, es refacin i es doti d’una inversió adequada les Illes
Balears. 

Moltíssimes gràcies.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Torn ara de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Antoni Costa, per un temps de cinc minuts.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Bé, nosaltres ja li anticip, Sr.
Melià, que donarem suport a aquesta PNL, als dos punts, com
no pot ser d’una altra manera, perquè compartim plenament que
efectivament els pressuposts generals de l’Estat en relació amb
les Illes Balears són un autèntic desastre pel que fa a l’apartat
d’inversions.

I és que els pressuposts generals de l’Estat del 2021 no han
fet més que constatar, novament, el que moltes vegades hem
dit. És cert que efectivament normalment som a la cua, sí, és
veritat, i jo ho reconec, i amb el Partit Popular també érem a la
cua. Però és que el Govern de les Illes Balears ens ha venut
tantes fotos, els reportatges fotogràfics han estat de tal calibre
que, és clar, que en els pressuposts generals de l’Estat de 2021
la decepció és enorme.

Tots els pressuposts des del 2015 han pressupostat, també
abans, és cert, però amb una diferència i és que el 2014 es
varen cobrar 90 milions d’euros del conveni de carreteres de
l’any 98, molt bé. 2015, 2016, 2017 fins al 2021 fins i tot s’han
pressupostat entre 180 i 60 milions d’euros que s’han
pressupostat del conveni de carreteres. Ni un euro no ha arribat
en tot aquest període de temps del conveni de carreteres.

A mi m’agradaria un dia que poguéssim aclarir si el Govern
de les Illes Balears s’ha reunit a la comissió corresponent per
saber si ha reclamat els 240 milions d’euros del conveni de
carreteres de l’any 2004. A mi m’agradaria un dia poder-ho
aclarir, si ho saben vostès, ens ho podrien aclarir ara mateix.
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Fotos per vendre’ns un conveni ferroviari, 100 milions
d’euros, n’hi ha 10 pressupostats, 10 per al 2021. Sempre n’hi
havia 4 i ara n’hi ha 10 pressupostats. Ja veurem el conveni
aquest i les addendes corresponents i no sé què ferroviari. 

Ens varen dir ja fa uns anys un conveni en matèria de
sanejament i depuració d’aigües, eh!, 360 milions d’euros, una
milionada havia de venir; ni un euro. Ens varen dir el mes de
febrer de 2019, factor d’insularitat, decret llei..., ara no record
si és el 4/2019, per a mi que sí, del règim especial de les Illes
Balears, el va aprovar el Sr. Sánchez, dia històric!, ho hem dit
moltes vegades en aquest ple ja, dia històric!, el dia següent la
Sra. Armengol ens va dir, molt bé, ens va dir: “mai més ja no
estarem per sota de la mitjana en termes d’inversions de
l’Estat”, un altre decorat i una altra foto. S’ha demostrat a la
primera de canvi el que ens varen dir en aquell moment, escolti,
la redacció del factor insularitat no diu això. És igual,
l’important era la foto. Efectivament, quan arriba l’hora de la
veritat inversió a la cua, a la cua.

Efectivament, estam totalment d’acord amb el que diu el Sr.
Melià, un govern responsable diria, on és que es produeix el
major mal econòmic? A les Illes Balears. Si l’impacte de la
inversió pública ha d’anar a les zones on hi ha més
deteriorament de l’activitat econòmica algú podria pensar, idò
les Illes Balears deu ser una comunitat autònoma candidata a
rebre inversions perquè si hem d’impulsar l’activitat econòmica
a través d’aquest impuls inversor públic, doncs, resulta que
exactament a la inversa, exactament a la inversa. 

En resum, bloc de fiscalitat del REB, no se n’ha parlat més,
se’ns va dir, es va aprovar en aquell famós Consell de Ministres
del mes de febrer l’avantprojecte del bloc de fiscalitat del REB,
mai més no s’ha sabut res absolutament.

Ara només ens queda preguntar-nos una sèrie de..., fer-nos
dues preguntes bàsicament; primera, donaran suport a alguna...,
o almenys instaran que els seus diputats donin suport a alguna
esmena del Partit Popular en el Congrés dels Diputats en aquest
sentit, sí o no?  Això ho haurien d’aclarir, si és possible.

Per exemple, votaran a favor de l’esmena que dota amb 98
milions d’euros el factor d’insularitat? Li diuen vostès factor,
però li podem dir fons d’insularitat. Els diputats del Partit
Socialista, d’Unidas Podemos votaran a favor d’aquesta esmena
o no? La veritat és que ens aniria molt bé perquè així el
dotaríem d’una vegada i, en fi, crec que ens aniria prou bé.

En resum...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA.

... ho vàrem dir -sí, ja acab-, en resum, ho vàrem dir també a un
ple, el Sr. Sánchez no sé si té molt clar on situar amb el dit el
mapa de les Illes Balears perquè cada vegada que es refereix a

les Illes Balears tot són fotos, però a l’hora de la veritat,
sincerament, no veiem ni un euro mai.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Passam ara el torn de paraula a la
portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. És evident que aquests són uns
pressuposts millorables, nosaltres ho hem reconegut i, de fet,
aquí en aquest mateix parlament ho hem manifestat en diverses
ocasions, són uns pressuposts que estan, com bé s’ha comentat,
en procés de poder ser esmenats i millorades aquestes
dotacions i aquestes inversions per a les nostres illes. Nosaltres
hi treballam de valent i confiam que així sigui.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies presidenta. Vostè a la primera línia, Sr. Melià, a les
dues primeres línies ja constata un fet, però no entraré en
debats del que ha dit un grup parlamentari i un altre en això
d’aprovin les nostres esmenes, suportin, aprofitin l’oportunitat,
entre altres coses perquè vostè esmenta i reconeix que és una
qüestió estructural, per tant, de diferents pressuposts que venen
a ser aprovats per diferents governs i suports parlamentaris.

Miri, nosaltres avui li hem tornar demanar a la presidenta,
li vàrem demanar fa 15 dies, li hem tornat demanar a la
presidenta i, a més a més, hi ha hagut quasi quasi un acarament
enmig dels mitjans de comunicació entre la delegada del
Govern i la consellera d’Hisenda, li hem demanat que això que
ha aprovat sempre el Parlament, tots els grups parlamentaris
que hi ha aquí, alguns dels quals tenen suport, alguns dels quals
donen suport no, formen part del Govern central, és que
suporti, suporti les reivindicacions d’aquesta comunitat
autònoma envers el finançament, envers el REB i evidentment
la situació ja denunciada de manca de finançament.

No hem acceptat i crec que ja ha quedat, per moltes voltes
que li donin de maquillatge, que territorialment i el pressupost
són els majors de la història cap aquesta comunitat autònoma,
quan aquí s’hi fiquen els ERTO, quan es fica el tema de
l’Ingrés Mínim Vital, quan es fiquen els fons europeus, i mirin,
nosaltres hem tengut dues opcions de fer-ho i hem optat per un
camí, hem optat pel camí de presentar esmenes i arribar a la
negociació a la qual tant apel·la el Govern de la comunitat
autònoma i el Govern central, i hem presentat esmenes, el
nostre grup parlamentari, a nivell del Congrés ha presentat més
de 300 esmenes i el nostre Grup Parlamentari de Ciutadans ha
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traslladat al nostre grup, esmenes en el que pertoca al Govern
central finançar, entre altres coses el dèficit de qualitat
d’atenció de l’administració general de l’Estat a la nostra
comunitat autònoma, en el fet insular i en el complement
d’insularitat a les retribucions dels funcionaris, que tenim 1.000
funcionaris manco del necessari en aquesta comunitat, per
atendre els serveis que el Govern central dóna a les quatre...,
pertoca per competències a les quatre illes.

I hem optat per això, per presentar esmenes i arribar a al
final de la negociació, sobretot intentant evitar xantatges, que
creen aquesta desigualtat precisament; vostès de vegades parlen
que un diputat aconsegueix..., hi ha qualque grup parlamentari
que diu un diputat aconsegueix..., no és que un diputat hagi
d’aconseguir més que un altre, és que el que ha d’aconseguir el
Govern és que hi hagi aquesta equitat i aquesta igualtat entre
les comunitats autònomes, i la nostra no es troba en condicions
d’igualtat, ni en infraestructures, ni en el reconeixement del
nostre règim especial, precisament per la desigualtat que hi ha
amb el fet insular i la doble insularitat.

I en aquestes esmenes que hem presentat, una sobretot és el
complement d’insularitat, i dos, una que afecta la nostra capital
en un tema d’habitatge, un habitatge social i un habitatge públic
que no ha resolt encara el Govern central ni l’Ajuntament de
Palma, en el cas concretament de Son Busquets. O les
infraestructures dels jutjats i dels aquarteraments o de les
dependències dels funcionaris de les forces i cossos de
seguretat a les illes de Menorca i d’Eivissa.

I nosaltres esperam que el Govern central entengui i estimi
aquesta situació de marginació cap a la nostra comunitat
autònoma pressupost rera pressupost i que els grups
parlamentaris d’aquesta cambra que formen part del Govern
central, també les estimi i el debat que s’ha fet aquí de seguir
negociant, d’entendre la situació, i no sigui excusat com sempre
amb la situació d’excepcional, de pandèmia i de crisi que hem
d’entendre tots. Encara sembla mentida que encara hi hagi
qualque conseller que ens digui que hem d’entendre que ens
trobam en una situació excepcional i de pandèmia a aquestes
alçades, a aquestes alçades, quan és un tema que crec que..., no
només és una qüestió d’empatia, és una qüestió de
responsabilitat, que l’hem tenguda tots a les diferents
comissions, a les diferents proposicions no de llei que hem dut
aquí.

Per tant, nosaltres entenem la seva denúncia, Sr. Melià, però
nosaltres esperam la via d’esmenes, la via de negociar-les i la
via de treure endavant el finançament que pertoca a aquesta
comunitat autònoma. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Passem ara el torn de paraula a
la portaveu del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra.
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo crec que ja s’ha dit, ho hem
dit molt, però nosaltres no ens cansam de dir-ho, són anys i
anys d’infrafinançament, tenim un deute històric per mor

d’això, bé, la Sindicatura de Comptes parla de 3.000 milions
d’euros, altres vegades han parlat de 5.000 milions d’euros,
però, bé, parlam de molts de doblers, pràcticament d’un
pressupost sencer d’un any d’aquesta comunitat autònoma, del
que han reconegut les nostres institucions que ens deu l’Estat
a nivell d’infrafinançament. I això jo crec que és molt important
i ho hem de recordar i ho hem de tenir en compte.

Fa anys i anys, que ha dit el Sr. Melià, sense un REIB que
realment compensi la nostra insularitat. I quan fa dos anys que
vàrem aconseguir el REIB, ara tenim fa dos anys que ens tenen
un règim especial segrestat dins un calaix, sense haver tramitat
les bonificacions fiscals per a les empreses, sense fons
d’insularitat i sense compensacions de transport públic, que és
el que també contempla i altres qüestions que també es
contemplen en aquest REIB.

Per tant, sempre ens fan esperar, esperar, esperar, però no
arriba mai, no?

I bé, ara han arribat uns altres pressuposts de l’Estat que ens
han confirmat el que sempre ens ha passat, que seguim essent
a la cua, que aquest Govern espanyol segueix discriminant les
Illes Balears, que no té en compte que serem la comunitat
autònoma que segurament, no que segurament, que ja es té
l’evidència de més damnificada per aquesta crisi, quan hem
estat una de les comunitats autònomes, la segona en aportar a
aquest Estat durant molts d’anys, i quasi la novena en rebre, en
rebre doblers, sense respectar aquest principi d’ordinalitat, que
és el que nosaltres demanam i jo crec que molts de grups
d’aquesta cambra també demanen aquest sistema de
finançament per tenir un mínim de justícia, no?

I bé, això ja és una qüestió més de MÉS per Mallorca,
nosaltres encara consideram més agreujant, que agreuja més la
situació, que el 80% de les inversions que contemplen aquests
pressuposts generals de l’Estat es dediquen només a ports i
aeroports, sense tenir en compte altres qüestions que per a
nosaltres són molt importants. Aquí s’ha parlat, i jo crec que el
Sr. Melià també ha enumerat i moltes qüestions, inversions que
l’Estat..., podríem posar l’exemple de la depuradora de Palma,
o de la depuradora de Vila, que aquí en aquesta cambra molts
de pics se’n parla, són inversions de l’Estat que es varen
aprovar que havia de fer l’Estat i que no arriben mai, i quants
d’anys fa? Idò molts, la de Vila fa molts d’anys, molts d’anys,
no sé quants, tal vegada el Sr. Costa se’n recorda, però jo crec
que en fa més de deu, sinó quinze anys que l’Estat es va
comprometre a fer-la, i aquí encara no s’hi ha posat un euro.

I després, bé, nosaltres des de MÉS per Mallorca la qüestió
és que a aquest punt 1 li votarem a favor, perquè nosaltres
rebutjam uns pressuposts que discriminen les nostres illes,
perquè aquesta és la realitat i no podem anar més enllà.

Seguim pensant que el bessó i la clau és que realment,
almanco per alleugerir, per pal·liar aquesta discriminació, són
realment un REIB just, un sistema de finançament just que he
dit, que respecti aquest principi d’ordinalitat, major sobirania
fiscal per gestionar els nostres imposts, perquè realment aquest
Govern espanyol ens té hipotecats econòmicament i socialment,
perquè ara ho veiem en aquests pressuposts: ens hem
d’endeutar i continuar endeutant, per això tenim un deute
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elevat, per poder donar serveis públics mínims a la nostra gent,
a les persones que viuen a les Illes Balears.

Per tant, els ciutadans i les persones que viuen a les Illes
Balears no es mereixen el menyspreu que el Govern espanyol
té cap a les Illes Balears. Per tant, nosaltres votarem que sí al
primer punt.

Al segon punt, Sr. Melià, ens abstendrem, crec que ja no és
el moment de retornar el “daixò”, nosaltres creiem que aquests
pressuposts tenen qüestions socials positives, aquests
pressuposts generals de l’Estat, però evidentment la nostra
prioritat és com responen i com es comporten de cara a les Illes
Balears, i creiem que aquests pressuposts generals de l’Estat
tornen menysprear les Illes Balears i, per tant, no hi podem...,
hem de rebutjar aquests pressuposts generals de l’Estat d’inici.

Evidentment, hem intentat tramitar esmenes a través dels
grups que són al Congrés i també esperam que tots els grups
parlamentaris que tenen diputats en el Congrés doncs també es
facin ressò d’aquestes esmenes i hi votin a favor.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Correspon ara el torn al
portaveu del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sra. Presidenta. Señor Melià, nosotros votaremos
a favor de esta propuesta porque, aunque no compartimos la
base ideológica de su propuesta, sí compartimos el fin de la
misma, que es devolver estos catastróficos y nefastos
presupuestos generales del Estado al Gobierno. No
compartimos la filosofía de su propuesta porque nosotros no
compartimos el principio de ordinalidad, porque nosotros
pensamos que el principio de ordinalidad se opone a la
necesaria solidaridad interterritorial, y que en España no
tributan los territorios, tributan las personas y, por tanto,
nosotros estamos en contra del principio de ordinalidad, como
creo que también lo estaba, si no me equivoco -o por lo menos
hasta hace poco-, el Partido Socialista.

Por otra parte, sí que es cierto que estas islas están siendo
más maltratadas en el peor momento, porque también es muy
cierto que nosotros hemos contribuido siempre en los primeros
puestos de contribución per cápita a los presupuestos generales
del Estado. Ahora es el momento de que el Estado demuestre
que, después de toda esta vida de solidaridad, por parte de
Baleares, con el conjunto de España, ahora es el estado el que
debería mostrar esa solidaridad con Baleares, dado que somos
la comunidad autónoma económicamente más damnificada por
la pandemia.

Por desgracia, esto no se refleja en estos presupuestos. Yo
creo que estos presupuestos, en lo que se refiere a Baleares, son
una fábrica de independentistas, porque no me extraña que
algunos puedan pensar que nos iría mucho mejor si no
dependiéramos en nada de Madrid, precisamente, porque estos

presupuestos en ningún momento obedecen a las necesidades
reales del conjunto de España de los ciudadanos, sino a los
diferentes compromisos que ha tenido que tomar el Sr. Sánchez
para ser aprobados. Es, vamos, todos saben perfectamente cuál
ha sido la tramitación de estos presupuestos, las cesiones que
se han tenido que hacer a un par de grupos para que salgan
adelante y, fruto de estas tensiones, es que unos territorios
hayan salido más beneficiados que otros en lo que respecta al
reparto de la tarta presupuestaria.

Nosotros no compartimos con otros grupos la posibilidad de
que esto se pueda arreglar mediante enmiendas parciales a estos
presupuestos porque, como consideramos que están mal hechos
de cap a peus, son completamente nefastos, son una gangrena,
pues solo cabe la amputación y, por eso, también respaldamos
la solicitud de devolución de los mismos al Gobierno. 

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Passem, no havent cap
representant del Grup Parlamentari Mixt, passem el torn de
paraula a la portaveu del Grup Parlamentari Socialista, la Sra.
Maria Antònia Truyols. 

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ: 

Moltes gràcies, presidenta. Bé, jo crec que sempre estam en
les mateixes, i aquí el que imperen són els fets i no les paraules.
Està claríssim que nosaltres no podem donar suport a aquesta
proposició no de llei, perquè estam d’acord amb aquests
pressuposts generals de l’Estat, són pressuposts generals de
l’Estat també expansius, que tenen un important gruix de
despesa social i que queda ben clar que, per al Partit Socialista,
ha de ser importantíssim o ha d’apostar sempre pel
manteniment dels serveis públics fonamentals. 

I deia fets i no paraules perquè, evidentment, com veuran
vostès, en els pressuposts hi ha 370 milions d’euros per a
inversions a Balears, tant de fons estatals com d’europeus, per
tant, fets.

També és un fet que el volum d’inversió a les Illes Balears
és superior a qualsevol altre any, un altre fet.

Està claríssim que la inversió estatal augmenta per al 2021,
però encara seguim per sota de la mitjana per habitant
d’inversió estatal, com ha apuntat el Sr. Melià, és veritat que
estam per sota, ens trobam en uns 175 euros per càpita a les
Illes Balears i 258 de mitjana per a la resta de comunitats
autònomes, però també és veritat que quan el govern de dretes
governava -valgui la redundància- a l’any 2014, parlàvem de 74
milions d’euros d’inversió territorialitzada i a l’any 2013, de 78
milions d’euros, i ara mateix parlam d’un import de 201,6
milions d’euros. 

També és veritat que som davant d’una situació excepcional
i, per tant, hem de tenir en compte tot el que arriba via fons
europeus. Hem de dir que, per exemple, si tenim en compte els
primers 18.000 milions d’euros que arribaran d’aquests fons
europeus, el primer bloc, de 4.253 milions d’euros -que
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corresponen 133 milions a les Illes Balears-, podem dir aquí ja
que superam la mitjana d’inversió per comunitat autònoma.
Parlam que a les Illes Balears, això suposaria 115 euros per
càpita, i la mitjana diguem de la resta de comunitats autònomes
seria de 90 euros, per tant, una altra vegada fets davant
paraules. Repetesc: 115 euros per càpita, d’aquest primer
repartiment de fons europeus, quan la mitjana seran 90 euros.

I una altra vegada, sempre el mateix, parlam del principi
d’ordinalitat i, Sr. Rodríguez, li puc dir que sempre, des que jo
tenc noció, s’ha defensat aquest principi d’ordinalitat, ho
defensava el Sr. Manera, com a conseller d’Hisenda, i ho
defensava la Sra. Catalina Cladera, com a consellera d’Hisenda,
i ara mateix ho defensa també la Sra. Sánchez, com a consellera
d’Hisenda.

I també defensam l’autonomia financera, per tant, fets.
Nosaltres no hem fet ni cap canvi de criteris ni res semblant. 

I Sr. Costa, just faltaria que no pressupostàssim certes
partides perquè, precisament, són partides que corresponen als
ciutadans de les Illes Balears i, per tant, les hem de seguir
defensant.

I el tema de les fotos, què vol que li digui? Fotos? Per tema
de què, del REB fiscal? Vostès varen aprovar qualque REB
fiscal? Bé, idò nosaltres vàrem començar a iniciar les
negociacions, és vera que vostè un dia em deia que cada vegada
que anava a veure el Sr. Montoro, després tenien a continuació
una reunió, vostès, el govern del PP amb el Sr. Montoro, bé,
idò jo li he de dir que del Sr. Montoro no vàrem aconseguir res
en clar; o sigui, ens va marejar durant un bon grapat d’anys per
obtenir zero. Li record que el seu règim fiscal és del maig de
l’any 2015, bé, això sí que són fotos, amb efectes electoralistes.
Li record que al seu programa electoral, vostè, que segueix
al·legant les baixades impositives, el seu programa electoral del
govern del Sr. Bauzá, també parlava de baixades impositives,
i què varen fer? Tot el contrari!, varen fer la major apujada
impositiva... És que estic cansada de repetir les mateixes coses!
Erra que erra!, i deixi de fer demagògia i deixi de...

Ingressos ficticis? Els seus 135 milions d’euros dels imposts
fantasmes, d’ingressos ficticis! Una altra vegada, és que ho he
de repetir perquè és que no en queda d’altra. A més, miri fins
on arribaven els seus càlculs que, en el moment que els
anunciaven, eren 135 milions d’euros perquè interessava apujar
els ingressos, la previsió d’ingressos, i quan els varen retirar
parlaven de 58 milions d’euros, o sigui, “trilerisme” absolut,
“trilerisme” absolut per part d’un govern de dretes en relació
amb les xifres. 

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Per favor, senyors diputats, per favor. Sra. Truyols ha
d’anar acabant.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ: 

 Perdoni, i avui matí mateix, vostè, que és eivissenc, parlant
dels pactes successoris i al·legant que són pactes successoris

que només són dels eivissencs i que a Mallorca i a Menorca no
hi han estat sempre, perdoni!...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Per favor, senyors diputats.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

..., perdoni, perdoni, perdoni.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Truyols ha d’anar acabant ja, eh?

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ: 

Bé, vaig acabant, si tenc temps, clar està...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no... Sra. Truyols, no...

LA SRA. TRUYOLS: 

És el de sempre! A veure, sempre el mateix discurs, el
mateix discurs. Repetesc, hem pressupostat 370 milions
d’euros, arribaran 133 milions d’euros via fons europeus, 100
milions per a polítiques mediambientals, 33 milions per a
polítiques d’habitatge, i també 20 milions per a l’estratègia del
turisme de resiliència, turística de resiliència.

És que, ja més no sé què hem de fer! Vull dir: fets davant
paraules.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sra. Truyols, li he demanat que per favor que havia
d’acabar. Gràcies, Sra. Truyols.

Per al torn de contradicció passarem el torn de la paraula al
portaveu del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, el
Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Bé, veig que el PSOE té una estratègia que és no entrar a la
meva proposició no de llei i tirar cartutxos contra el Partit
Popular, perquè és l’única manera de sortir d’aquest embull i
d’aquest debat que tenen absolutament perdut, perquè intenten
fer volar coloms, i intenten fer-nos creure que la Mare de Déu
nom Joana, i això, em sap greu, però és impossible.

Tan impossible que és que haurien de fer una cimera entre
vostès per posar-se d’acord, perquè, és clar, un dels autors del
projecte diu que són francament millorables i l’altre diu que
són fantàstics! Però, no contents amb això, ve la consellera
d’Hisenda i diu: “és que els pressuposts marginen les Illes
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Balears”. Oh!, no s’ha assabentat de com són de meravellosos
la consellera d’Hisenda! Bé, després li varen llegir la cartilla i
se’n va haver d’assabentar a la força, però això, això, és la
realitat de la qüestió.

Però el més trist és que els partits que diuen que són
francament millorables o els que diuen que hi ha una
marginació, una injustícia històrica cap a les Illes Balears, es
posaran de perfil en la nostra proposició no de llei, no es
banyaran per les Illes Balears, eh! Fins i tot MÉS, fins i tot
MÉS per Mallorca es posarà de perfil en el punt número 2! On
arriba la satel·lització de MÉS per Mallorca, que no té coratge
ni que es retornin els pressuposts i es tracti amb justícia les Illes
Balears! On hem arribat? Sincerament, em deixa estupefacte.

Sr. Rodríguez, amb governs amb majoria absoluta les Illes
Balears han estat a la cua. Ho dic perquè, és clar, aquest
discurs... allò dels pactes i els nacionalistes, i aquests són els
que..., no, no, no, les Illes Balears sempre són a la cua, amb
majoria absoluta i sense, amb majoria absoluta del Partit
Popular i majoria absoluta del PSOE, amb Podemos i sense
Podemos, sempre som a la cua. Aquest discurs, bé, potser a
altres bandes té sentit, aquí no en té gens, perquè la realitat és
aquesta, que nosaltres sempre el darrer mot del credo.

I el principi d’ordinalitat és que és solidaritat i és justícia,
és solidaritat i és justícia, perquè el que no pot ser és aquesta
presa de pèl que patim a les Illes Balears, que és pagar, pagar,
pagar, i quan ho necessitam, quan més ho necessitam, ara els
més afectats per la pandèmia, al final tornam a la cua i tornam
pagar fons, però no veiem un duro. Nosaltres evidentment això
ho consideram impresentable, i crec que fem un mal servei a la
ciutadania de les Illes Balears si avui no llançam un missatge
clar, unànime, que aquests pressuposts marginen i són injusts
per a les Illes Balears i, per tant, han de ser absolutament
reformats.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Accepta votació separada, Sr.
Melià? Em diu que sí. Llavors farem votació per separat perquè
he sentit que VOX volia votar per separat els dos punts.

En primer lloc passem a votar el punt número 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Crec que no n’hi ha cap.

Són 7 vots presencials a favor, 4 vots en contra presencials,
i 1 vot en contra per videoconferència. Així doncs, són 7 vots
a favor i 5 en contra. 

El punt número 1 queda aprovat.

Passem ara a votar el punt número 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Aquest punt número 2 té 5 vots presencials a favor, 5 vots
en contra presencials, més 1 vot en contra per
videoconferència, i 1 abstenció presencial. Així doncs queda
amb 5 vots a favor, 6 en contra i 1 abstenció. 

Aquest segon punt queda rebutjat, i queda aprovat el punt
número 1 de la Proposició no de llei RGE núm. 15702/20.

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