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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats i diputades, començam amb aquesta
tercera Diputació Permanent.

Punt únic. Debat i votació sobre la validació o
derogació del Decret llei 5/2020, de 27 de març, pel qual
s’estableixen mesures urgents en matèri es tributària i
administrativa per fer front a l’impacte econòmic i social
del COVID-19.

Té un punt únic que és el debat i votació sobre la validació
o derogació del Decret Llei 5/2020, de 27 de març, pel qual
s’estableixen mesures urgents en matèries tributària i
administrativa per fer front a l’impacte econòmic i social del
COVID-19.

Els he de recordar que, per acord de la Junta de Portaveus
de dia 1 d’abril, el debat consistirà en una intervenció d’un
membre del Govern, de 15 minuts, seguida d’intervencions a
favor i en contra, durant 10 minuts, i rèpliques i
contrarèpliques, durant 5 minuts.

Començam amb la intervenció per part d’un membre del
Govern per fer l’exposició de les raons per les quals el decret
llei ha estat promulgat, té la paraula la consellera d’Hisenda,
la Sra. Sánchez.

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

Gràcies, Sr. President, senyores diputats i senyors
diputats. Enceto la meva segona intervenció d’avui, el Govern
ha pres, pren i prendrà mesures urgents i immediates per fer
front a aquesta situació greu, excepcional i extraordinària,
destinades a atendre una emergència sanitària per tal de
protegir les persones; paral·lelament, mesures de protecció
social i laboral de les persones més afectades per les
conseqüències econòmiques de l’emergència sanitària; també
mesures de protecció del nostre sistema productiu, aturat per
mor del confinament; i també per fer feina per a la següent
etapa de reactivació i reconstrucció econòmica i social.

De totes aquestes mesures n’hi ha que requereixen d’una
norma de rang legal i d’aquestes que requereixen d’una norma
de rang legal n’hi ha que han de tenir efecte immediat, i per
això, el Consell de Govern del dia 27 de març del 2020, va
aprovar el Decret Llei de mesures urgents en matèria
tributària i administrativa, per fer front a l’impacte econòmic
i social del COVID-19.

El Govern de les Illes Balears, a més, treballa en diverses
mesures de protecció de les empreses, dels treballadors i de
les treballadores i dels seus llocs de feina, més enllà de
mesures que demanden una norma de rang legal. I em
permetran fer-ne cinc cèntims.

Vàrem posar en marxa de manera immediata una línia
d’ajudes entre el Govern i la Societat de Garantia Recíproca,
ISBA, per facilitar el finançament i injectar liquiditat a PIME

i a autònoms amb activitat a les Illes que es veuen afectats per
aquesta crisi, som la primera comunitat que ha pres una
mesura com aquesta, i que ja la tenim en marxa, vàrem activar
aquesta línia extraordinària amb un finançament inicial de 50
milions d’euros, ampliable en funció de les necessitats.
Divendres passat la vàrem ampliar a 75 milions d’euros i
ampliarem a mesura de la demanda i de les necessitats
d’empreses i d’autònoms.

S’han tramitat més de 650 sol·licituds, per import de més
68 milions d’euros. Per contextualitzar, en circumstàncies
normals ISBA gestiona 800 operacions en tot l’any, fins ara,
en només dues setmanes, ISBA ja ha aprovat més de 80
operacions de finançament, per un valor d’11 milions d’euros.
I amb això vull reconèixer l’esforç i el ritme de feina que es
fa en aquest àmbit des d’ISBA i des del Govern, per facilitar al
màxim i agilitar to ta la tramitació i els acords necessaris
perquè aquest finançament sigui a l’abast de les PIME i dels
autònoms de les Illes.

I, a més, com deia, treballam i preparam accions per a la
posterior fase de recuperació i, en aquest sentit, la presidenta
ja ha demanat al president del Govern d’Espanya la necessitat
de posar en marxa un pla especial de protecció del sector
turístic de les Illes Balears.

Actuam des de la responsabilitat social a un moment que
requereix mesures excepcionals i, en aquest sentit, també hem
pres iniciatives en l’àmbit tributari, com les que conté aquest
decret llei. Aquest decret llei recull mesures de caràcter
tributari i administratiu que també es relacionen directament
amb la manca de liquiditat a l’hora de presentar determinades
declaracions o liquidacions o de sol·licitar ajornaments o
fraccionaments de deutes ja liquidats o autoliquidats.

Com a principal mesures d’aquest decret, vull destacar:
possibilitar l’ajornament, sense interessos, de deutes
tributaris, no es pagaran els interessos corresponents als
primers tres mesos de l’ajornament o del fraccionament de
deutes de l’Impost de successions i donacions i sobre
Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats,
ampliant un mes addicional el termini per presentar les
declaracions de liquidacions de l’Impost de transmissions
patrimonials  i  actes jurídics documentats i les
autoliquidacions de l’Impost de successions i donacions.

Regulam l’exempció de les taxes tributàries a les
embarcacions que operen en els ports que gestiona Ports de
les Illes Balears i establim diverses mesures per facilitar i
afavorir la tramitació telemàtica dels procediments tributaris
davant l’Agència Tributària de les Illes Balears amb les quals
es dóna una nova passa en les tramitacions telemàtiques que ja
s’aplicaven fins ara en diversos tributs autonòmics i locals.

Pas a detallar ara i a concretar les mesures adoptades.
Possibilitam l’ajornament sense interessos de deutes
tributaris a l’Impost de transmissions patrimonials  i  actes
jurídics documentats i sobre Successions i donacions, de
manera que no seran exigibles els interessos moratoris
corresponents als primers tres mesos d’ajornament o
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fraccionament de deutes. Aquests tres mesos compten a partir
dels ajornaments i fraccionaments que acordi l’Agència
Tributària de les Illes Balears entre l’entrada en vigor d’aquest
decret, el 28 de març, i fins a l’acabament de l’estat d’alarma.

A més, s’amplien els terminis per presentar les
declaracions de liquidacions d’aquests tributs. A l’Impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documents
i a l’Impost de successions i donacions s’amplia en un mes
addicional el termini per presentar autoliquidacions. Així, les
persones o petites i mitjanes empreses beneficiàries d’aquesta
mesura disposen automàticament d’un mes addicional. Cal
tenir en compte que en circumstàncies normals les
declaracions de transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats s’han de presentar en el termini d’un mes després
de la compra, i les de successions i donacions en sis mesos.

Mitjançant aquest decret llei s’amplia en un mes en els
casos que el termini finalitzi a partir de l’entrada en vigor
d’aquest decret llei, el 28 de març, i abans del proper 1 de
maig del 2020.

D’altra banda, el decret llei estableix l’exempció temporal
en el pagament de taxes portuàries a càrrec de navilieres dels
vaixells de passatgers de transbord rodat i de vaixells de
passatgers que operen en els ports  de competència
autonòmica.

I en matèria de transport no només eren imprescindibles
les restriccions, sinó també les mesures per garantir que
aquesta prestació del trànsit marítim que fa possible
principalment el transport de mercaderies i la mobilitat
únicament dels col·lectius autoritzats en el Reial Decret Llei
de declaració de l’estat d’alarma, parlam bàsicament de
garantir el subministrament de les mercaderies que la
ciutadania de Balears requereix en el seu dia a dia, i més tenint
en compte que es troben en una situació absolutament
excepcional. Per això, aquesta exempció temporal de taxes
portuàries vol contribuir que aquests serveis es puguin donar
oferint amb els menors entrebancs i costs per a les
companyies que al cap i a la fi presenten actualment un servei
d’interès públic.

I per finalitzar amb aquest bloc tributari, faig esment de les
mesures per afavorir la tramitació telemàtica de procediments
tributaris davant l’Agència Tributària de les Illes Balears.
Atesa la impossibilitat de continuar prestant serveis de forma
presencial, s’implanta un procediment de tramitació d’imposts
i presentació de documentació amb transcendència tributària
per via telemàtica en els casos dels tràmits fins ara presencials
dels imposts de transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats i de successions i donacions, com ja s’aplica a
altres tributs de l’Agència Tributària.

D’aquesta manera s’habiliten els  professionals de les
entitats, col·lectius i col·legis que treballen i col·laboren amb
l’ATIB, com notaris, gestors, etc., per tal que, prèvia
autorització de la persona interessada, sol·licitin i després
puguin presentar electrònicament les corresponents

diligències davant dels registres de la propietat, mercantils i
de béns mobles.

Pel que fa a mesures administratives que recull aquest
decret llei, inclou dues mesures: la primera es refereix al
termini de presentació del Compte General de la comunitat
autònoma que preveu la Llei de finances de la comunitat
autònoma, on, de manera excepcional, el termini previst per a
enguany s’amplia fins al 30 de setembre del 2020. Com saben,
el Compte General inclou els comptes de totes les entitats del
sector públic autonòmic i esdevé necessària la remissió
d’informació comptable i altre documents de totes les àrees
del Govern.

A data d’avui, els esforços de totes i cadascuna de les
conselleries estan centrats en la gestió de les mesures
derivades de l’emergència sanitària i els efectes que provoca,
molt especialment des de l’ib-salut, entitat que conforme el
tom cinquè del Compte General. Vull recordar l’obligació de
comptabilitzar les despeses d’accions relatives al COVID-19
de manera separada, d’aquí l’ampliació d’aquest termini,
bàsicament de manera excepcional i per fer una previsió
perquè la presentació del Compte General del 2019, a un
moment que, com és evident, es canalitzen totes les forces i
energies en prioritzar i atendre la situació d’emergència
especial.

Aquesta mesura també l’ha prevista l’Administració
General de l’Estat respecte dels terminis i formulació i
rendició de comptes de l’exercici del 2019 del Compte
General de l’Estat i la seva rendició al Tribunal de Comptes.

La segona mesura administrativa és una mesura
excepcional en matèria de coordinació de policies locals. La
declaració de l’estat d’alarma implica la necessitat, com bé
saben, de destinar el major nombre possible d’efectius de les
policies locals per garantir les mesures preses en protecció de
la salut i seguretat dels ciutadans. Per tal d’atendre les
necessitats de les policies locals s’ha establert la possibilitat
d’habilitar el personal funcionari en pràctiques que fa el curs
bàsic per accedir a la categoria de policia local per al 2020,
perquè pugui ser incorporat als ajuntaments respectius per dur
a terme una part de la fase de pràctiques en el municipi,
relacionades sempre amb funcions de suport i mai per al
servei operatiu. Per fer efectiva aquesta iniciativa se suspèn de
manera temporal, i mentre duri l’estat d’alarma, el requisit
legal que estableix que els policies locals en formació només
poden fer pràctiques una vegada hagin cursat almanco una
cinquena part del curs de capacitació. I aquesta mesura respon
a una petició que han fet algunes corporacions municipals,
atesa la càrrega de feina que l’estat d’alarma suposa per al
conjunt dels cossos de seguretat.

I ja per acabar, vull tornar incidir en els esforços que
exigeix aquesta situació excepcional, els esforços i l’altesa de
mires, aquest govern té confiança absoluta en els nostres
serveis públics i és conscient de la necessitat absoluta també
de suportar el nostre teixit empresarial. I ho torn repetir, la
prioritat és aturar l’emergència sanitària, protegir la salut de
les persones; en paral·lel, donar resposta a l’impacte social

 



144 DIPUTACIÓ PERMANENT / Núm. 9 / 7 d'abril de 2020 

d’aquesta crisi amb mesures de protecció social; també
facilitar el finançament i la liquiditat als sectors socials i
empresarials més afectats i protegir el nostre teixit productiu,
i així mateix, treballar per avançar-nos en posar les bases de la
posterior etapa de recuperació i reconstrucció.

Aquesta és la feina i el full de ruta que ens ha de guiar, i
deman novament el suport d’aquesta cambra per convalidar
aquest Decret Llei de mesures urgents per fer front a
l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Com hem fet abans i
vostès ja saben, ara correspon demanar als diferents grups
parlamentaris si volen intervenir en el torn a favor, en contra
o només fixar posicions. Per tant, Grup Parlamentari Popular?
VOX? Ciudadanos? El Pi? Unidas Podemos?

LA SRA. SANS I REGIS:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

MÉS per Mallorca? Grup Socialista?

LA SRA. CANO I JUAN:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Castells, el Grup Mixt?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Idò començam per la intervenció del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Consellera, ens enfrontam en els pròxim mesos a una situació
excepcional, crec que a ningú no se li  escapa que, com a
conseqüència de les mesures que s’han hagut de prendre per
combatre el coronavirus, i, per tant, combatre i salvar el
màxim nombre de víctimes mortals possibles, s’hauran de
prendre mesures, ja s’han pres, però se n’hauran de continuar
prenent d’extraordinàries. La prioritat, evidentment, és, com
dic, combatre la crisi sanitària, salvar el màxim nombre de

vides, però ja a dia d’avui es produeix una crisi econòmica i
social que podria no tenir precedents.

Per combatre aquesta crisi que se’ns ve a sobre és
necessari, al nostre entendre almenys, salvar el teixit
productiu de petites i mitjanes empreses i autònoms per
aconseguir salvar els treballadors i les famílies de les Illes
Balears. Si no evitam el tancament massiu d’empreses i, per
tant, la destrucció , com dic, del teixit productiu, la crisi
econòmica i social serà llarga i dolorosa. En canvi, si
aconseguim salvar els autònoms, les PIME i les famílies de
les Illes Balears la crisi podria ser conjuntural i, si tot va bé,
podrem tornar a una certa normalitat econòmica en el 2021.

Però per aconseguir aquest objectiu és necessari prendre
mesures, prendre mesures excepcionals, contundents i de
forma immediata, i està molt bé reivindicar al Govern del Sr.
Sánchez que prengui mesures i que prengui mesures i això,
està molt bé, nosaltres ho compartim també, però no podem,
des de les Illes Balears, quedar mans plegades, és necessari
prendre mesures i és necessari prendre-les ja, no podem
esperar més, perquè la crisi econòmica ja es produeix, serà
creixent i aquest estiu molts de ciutadans de les Illes Balears
ho passaran malament.

Es requereix més que mai lideratge polític, un lideratge
polític capaç de prendre decisions, sense titubejos, ara toca
prendre decisions excepcionals; potser més enrera les
decisions no eren tan urgents, però ara sí, ara les decisions
s’han de prendre amb caràcter d’urgència, han de ser
contundents i excepcionals. I li he de dir, Sra. Sánchez, que
d’aquest decret llei i del que hem pres avui, l’anterior, no
apreciam aquesta excepcionalitat ni aquesta contundència. Si
el que vostè ens planteja, si el seu pla de rescat econòmic i
social per a aquestes illes és el que avui ens posa damunt la
taula, jo vull pensar que no, li dic sincerament, eh, jo vull
pensar que això no és el que vostè té dins el cap, perquè si és
això el que vostè té dins el cap no sé si posar-me a riure o a
plorar, directament li dic; perquè vostè avui ens presenta un
decret llei on, molt bé, s’amplia el termini per presentar les
declaracions de l’Impost de transmissions patrimonials i
l’Impost sobre successions i donacions, i l’Impost sobre les
estades turístiques i el cànon de sanejament d’aigua i les taxes
autonòmiques, què en fem d’això, no fem res?

Ens diu, bé, que no paguin durant tres mesos els interessos,
molt bé, i ja està, només d’aquests imposts ho hem de fer, no
fem res més que això?

Exempció temporal del pagament de les taxes portuàries,
molt bé, el tema d’ampliació del termini per presentar el
Compte General de la comunitat autònoma, mesures en
matèria de coordinació de policies locals, molt bé, li donarem
suport a aquest decret llei, però són mesures manifestament
insuficients, són manifestament insuficients, i vostè avui ni tan
sols ha posat damunt la taula res. Quin futur ens espera?
Quines decisions pensa prendre? No.

I com que no ho ha fet a dia d’avui, el Partit Popular, ahir
mateix, va presentar un paquet de mesures que entenem, amb
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esperit constructiu, vagi per endavant que són mesures que tant
de bo ens les copiï, veu, per dur-les a terme, no tenim cap
tipus d’interès que no sigui actuar en benefici dels ciutadans
de les Illes Balears, aquesta és la nostra única finalitat. Per
tant, faci el favor, Sra. Sánchez, d’aprofitar, està plantejat amb
sentit constructiu per ajudar a afrontar aquesta difícil situació
que se’ns ve a sobre.

Ens diu, bé, hem posat 75 milions d’euros en marxa a ISBA
i tenim molta demanda. Home, és clar que tenim molta
demanda, i molta més que en tendrem, vostè creu que amb 75
milions..., diu, no, ampliarem; però si l’ampliació que vostè ha
fet ha estat de 25 milions d’euros, va posar 50 milions d’euros
en forma de préstecs inicials i la segona ampliació ja no ha
estat ni tan sols de 50, ha estat de 25; que anirem de 25, 15,
3...

Miri, Sra. Sánchez, es requereix un pla contundent i això
no és contundència, això és res, absolutament res per afrontar
la situació que se’ns ve a sobre.

Miri, aprovi aquesta mateixa setmana o màxim la setmana
que ve un decret llei, un decret llei de mesures excepcionals
i urgents en matèria econòmica, tot i un crèdit pressupostari
de 300, ampliable a 350 milions d’euros, i faci una emissió
extraordinària de deute amb autorització de l’Estat. Enviï 60
milions d’euros immediatament a l’ib-salut per poder injectar
liquidesa i fer les compres del material sanitari que els
ciutadans de les Illes Balears necessitin. Injecti 70 milions
d’euros immediatament a ISBA per obrir una línia de crèdits
de 700 milions d’euros a les Illes Balears, una taxa de
morositat d’un 10% sembla raonable, injecti 70 milions
d’euros a ISBA i si tenim una taxa de morositat d’un 10%
doncs injectarem 700 milions d’euros de liquiditat per a
autònoms, PIME i després li diré famílies també.

Per tant, beneficiaris: calculam que uns 14.000 autònoms
i PIME de les Illes Balears es podrien beneficiar d’aquesta
línia.

Préstecs de 200.000 a petites empreses i autònoma i
400.000 euros per a mitjanes empreses, préstecs a retornar a
llarg termini, perquè s’han de prendre mesures per incidir a
curt, però amb amortitzacions a llarg, vuit anys per retornar els
préstecs. El primer any que no paguin ni un euro i cent per
cent avalats per ISBA. Els préstecs han de permetre pagar
immediatament als autònoms i a les PIME les cotitzacions
socials, les quotes d’autònoms, les nòmines del personal, els
deutes tributaris que vostè no els ajorni o el Govern central no
els ajorni, els lloguers, les amortitzacions de deutes, els
proveïdors i qualsevol altra despesa que un autònoma o una
PIME de les Illes Balears tengui a curt termini.

S’ha de fer un pla d’ajudes directes a autònoms i PIME,
aprofitant el crèdit pressupostari que li he dit a l’inici, 150,
200 milions d’euros per a ajudes directes. Però ajudes per
què? Perquè els autònoms i les PIME que s’acullin a la línia de
préstecs que li he dit abans no hagin d’amortitzar, perdó, no
hagin de pagar ni un interès, ni un cost de formalització durant
els tres primers anys i només hagin de pagar el 2022 i el 2023

el 50% de les amortitzacions de deute. S’ha d’alliberar de
càrregues durant aquests tres anys els autònoms i les PIME de
les Illes Balears, que no hagin de pagar res, que tenguin
liquidesa però que no hagin de pagar, perquè no poden pagar
ara mateix, aquest és l’objectiu que té aquesta línia.

I per a empreses que es trobin en una situació
extraordinària és necessari ajudes directes de fins a 100.000
euros, per, si es troben en una situació de potencial
insolvència, poder-les rescatar, poder-les salvar aquestes
PIME i aquests autònoms, i puguin continuar almenys cinc
anys amb l’activitat que desenvolupaven.

És necessari ajornar el pagament d’imposts de tots els
imposts autonòmics, no només de transmissions patrimonials
i successions i donacions, fins al 30 d’octubre. S’hauran de
reduir els imposts, dic jo, què pensa fer vostè amb el sistema
d’estimació objectiva de l’ecotaxa? Pensar qualque cosa? O és
que el sector d’establiments turístics de les Illes Balears
hauran de pagar l’ecotaxa exactament igual que venien pagant?
Haurem de modificar o no? La nostra proposta és suspendre
l’ecotaxa el 2020 i el 2021, el 2020 perquè no la podran pagar
i el 2021 per impulsar la reactivació.

Suspendre les anualitats del 2020 i 2021 per a compra de
places d’allotjament; reducció d’un 30% del cànon de
sanejament d’aigües; eliminació durant el 2020 de les taxes
autonòmiques vinculades a activitats econòmiques i reducció
d’un 30% de la resta.

Hem de fer un pla de rescat de les famílies de les Illes
Balears, una renda d’emergència mínima de 600 euros,
complementària del que vengui de l’Estat, però
complementària, hem d’arribar a aquest nivell.

Un pla d’ajudes d’habitatge, li he dit abans al Sr. Pons, 25
milions d’euros. No executem els habitatges ara si fa falta,
posem aquest pla d’ajudes, d’ajudes directes per poder
amortitzar deute, en el seu cas, que no es pugui ajornar, o els
lloguers. Eliminació durant sis mesos del pagament dels
lloguers de l’IBAVI, tant d’habitatges com de locals
comercials. 

I també un pla de préstec a les famílies, per què no? 20 o
25.000 euros per a famílies per poder fer els pagaments més
immediats, amb el mateix sistema que li havia explicat abans
per a les PIME i els autònoms. 

I també reivindicacions al Govern central, i molt
ràpidament ja acab. Hi estam d’acord, els romanents dels
ajuntaments de les Illes Balears, més de 500 milions d’euros,
s’han de poder gastar, ara s’han de poder gastar.
Afortunadament els han estalviat d’exercicis anteriors i ara
toca gastar-se aquests més de 500 milions d’euros per
afrontar la crisi provocada pel coronavirus.

Hem de prorrogar les prestacions dels fixos discontinus.
Que és això que enviïn als ERTE els treballadors fixos
discontinus! Prorroguin les prestacions que percebien durant
aquest hivern passat fins que sigui necessari, a no ser que
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l’empresa els incorpori al seu lloc de feina, però si no es
poden incorporar al seu lloc de feina prorroguin les
prestacions d’atur que percebien aquests treballadors.

La transferència de 78 milions d’euros jo..., estam
estupefactes. Com pot ser que el Govern de les Illes Balears
encara no hagi reclamat els 78 milions d’euros que encara ens
deu el Govern del Sr. Sánchez des de l’any passat?

25 milions d’euros que ens han retallat de formació i
política d’ocupació.

Ajornament dels imposts. Com és possible que un
autònom o una PIME hagi de fer ara mateix, abans de dia 20
d’abril, el pagament de l’IVA? Però si no tenen ingressos, com
han de fer el pagament de l’IVA! S’ha d’ajornar l’IVA, l’impost
de societats, els pagaments fraccionats, en fi, les retencions,
s’han d’ajornar fins al 30 de novembre perquè no hi poden fer
front ara mateix, no tenen liquidesa per fer-hi front a dia
d’avui, ni la tendran en un futur pròxim.

En fi, Sra. Sánchez, el que vostè avui ens presenta és
manifestament insuficient i no he sentit de la seva boca avui ni
una mesura que tengui previst prendre ni a curt ni a mig ni res.
En conseqüència, li deman que actuïn, que ens copiïn les
mesures si estimen que..., jo crec que són bones mesures...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, hauria d’acabar.

EL SR. COSTA I COSTA:

... -acab-, copiïn les mesures perquè, ho ha dit abans la Sra.
Cano, la seva sort serà la sort dels ciutadans de les Illes
Balears i des del Partit Popular sempre estarem amb els
ciutadans i fent aportacions. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Correspon ara al Grup
Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, Sr. Presidente. Quiero manifestar que este grupo
aprecia los consensos que está viendo en estas comisiones
porque, bueno, pues evidencian un sentimiento de unión y
empatía con las personas de estas islas a quienes les debemos
la protección con una gestión responsable y dedicada al
cuidado de quienes más nos necesitan, garantías de seguridad
y salud y un sentido exquisito del orden.

Hoy se aprueba por consenso unos decretos que
demuestran que efectivamente la patria es la gente. Y por
supuesto, también apreciamos el valor de la crítica

constructiva, que es necesaria y fundamental para que los
gobiernos no se conviertan en tiranos y en órdenes
dictatoriales, la diversidad de opiniones siempre es un buen
indicador de una buena salud democrática, pero no podemos
olvidar que cuando pudieron demostrar que sabían gestionar
una crisis, no supieron hacerlo. Se les olvidó las personas que
peor lo estaban pasando, recortaron en sanidad y en educación
sin limitaciones. Hoy, de esos recortes, aun estamos
sufriendo las consecuencias. No supisteis, fueron..., la
derecha fue muy torpe y fueron muchos años de medidas
desastrosas, una detrás de otra. Es que cuando toca
responsabilidad con la gente no nos olvidamos, vosotros os
posicionáis con los poderosos. Por todo esto, primero, les
echamos del Congreso y después unas elecciones, la gente
validó nuestra decisión. 

La crisis sanitaria que ha surgido desde la aparición del
coronavirus hasta hoy ha hecho que prácticamente los
gobiernos de todos los países afectados tomen medidas
extraordinarias para poder hacer frente de forma más eficiente
a este virus. Medidas extraordinarias por una situación
excepcional que, como vemos, día tras día, por los datos de
contagio y de muertes a nivel global, es de gravedad y de una
gran preocupación. 

Siendo lo más importante frenar el contagio se requiere
reducir la aglomeración social a la más mínima expresión, y
eso significa, como ha hecho España, declarando el estado de
emergencia, habilitar medidas extraordinarias para que la
gente se quede en casa y así poder reducir e l volumen de
contagios, permitiendo así que además no se colapsen los
servicios sanitarios y poco a poco se puedan rearmar todos los
servicios esenciales para dar respuesta eficiente  a esta
situación.

Pero en el mientras tanto y aunque lo prioritario ahora es
ser capaces de evitar contagios para así proteger a nuestros
seres queridos, en especial a los de avanzada edad a los que
tanto está perjudicando los efectos del coronavirus, el
impacto económico a causa del confinamiento necesario para
hacer frente a la crisis hace que los diferentes gobiernos
tengan que verse en la necesidad de adoptar estas medidas
esenciales, para intentar rebajar el impacto social y
económico por el que sin duda está pasando toda nuestra
sociedad, mientras a la vez se enfrenta a la gran dificultad de
hacer frente al coronavirus. 

Aunque el Gobierno del Estado ha aplicado muchas
medidas para rebajar tensión en la sociedad, especialmente
hacia los sectores más vulnerables, estas medidas tienen que
verse complementadas también en los diferentes gobiernos
autonómicos. En estos momentos la administración debe
adaptarse con rapidez y eficacia a estas situaciones tan
complejas y sobrevenidas que nos acontecen. Por eso, la
agilización de los trámites y procedimientos administrativos
que permiten una contratación más rápida son una buena
noticia sobre la gestión del Govern y también para las
situaciones que podrán hacerse frente.
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Consideramos, pues, imprescindibles estas medidas de
carácter tributario y administrativo. Hay que conseguir evitar
y reducir el impacto económico que esta crisis a causa del
coronavirus no está haciendo padecer, especialmente en las
personas que más lo necesitan, que si en una situación de
normalidad ya lo pasan mal y les cuesta llegar a fin de mes, en
esta situación, si no se habilitan los mecanismos necesarios
para ayudarles, serán los que peor lo pasen.

Por un lado estamos de acuerdo, se amplía el término de
presentación de las autoliquidaciones del impuesto de
patrimonio y actos jurídicos documentados y el impuesto
sobre sucesiones y donaciones a personas físicas no
empresarias o que tienen la condición de pequeña o mediana
empresa, y todo eso obviamente sin aplicar intereses de
demora. Así se evita que las personas que se han vistos
afectadas por el confinamiento se encuentren con la necesidad
de presentar documentos que no han podido preparar
adecuadamente.

La exención de las tasas portuarias en barcos de pasaje y
transbordo rodado en línea regular entre islas también nos
parece una muy buena idea. También que se amplíen los plazos
para la presentación de la Cuenta General de la CAIB en el año
2020 hasta el 30 de setiembre y que se propongan también
medidas para mejorar la coordinación entre policías locales,
con la posibilidad de quienes estén en una situación de
prácticas puedan incorporarse ya para garantizar el
cumplimiento de las medidas de confinamiento. 

Ahora bien, como es evidente estas medidas ayudan a ganar
tiempo, pero no son una solución a la falta de ingresos de
muchas familias, por este motivo todas las medidas tributarias
y fiscales que se tomen en estos momentos deben tener como
eje central la redistribución de la riqueza regional. Y es que,
aprovechando el actual decreto, se podrían haber incluido
medidas de carácter redistributivo y que garanticen que nadie
saca provecho de esta situación excepcional que estamos
viviendo y que todo el mundo tenga acceso a bienes y a
servicios esenciales.

En esta situación en la que nos encontramos es necesario
redistribuir la riqueza no sólo por una cuestión ética y de
humanidad sino también para poder reactivar la economía,
porque sin familias que tengan dinero para gastar las empresas
no podrán vender y la recuperación será imposible.
Aprendamos de las lecciones de la crisis anterior.

En esta línea, sabiendo que el Gobierno debe tener
recursos para ayudar a la mayoría social, se debe tener
flexibilidad a la hora de afrontar esta situación tan excepcional
por la que estamos pasando. Todo el mundo debe apretarse el
cinturón y colaborar, pero no puede recaer el peso en los de
siempre. Es por eso que esta línea, estas medidas van en la
línea que estamos comentando, poder garantizar los derechos
de la gente y su bienestar a la vez que se hace frente a una
situación excepcional a la que nos estamos enfrentando a
escala global en todo el mundo.

Aprender de esta crisis también es responsabilidad de
quienes estamos aquí para defender los intereses de la gente
de Baleares, y cuando llegue el momento habrá que plantearse
qué importancia van a tener los servicios públicos en este país
y en esta comunidad autónoma, si algunos partidos van a seguir
apostando por la sanidad privada sin discusión, si la sanidad y
la educación en este país van a tener que seguir temiendo a los
gobiernos de la derecha y a sus recortes o si se va a garantizar
la excelencia de la sanidad pública en beneficio de la gente,
gobierne quien gobierne.

Una nueva idea de este país está alumbrandose en esta
etapa, le guste más a la derecha o no, pero la empatía, la ayuda,
el sentimiento de comunidad y los cuidados ya son parte de
nuestra rutina diaria en el confinamiento. Hay esperanza, no
todo está perdido. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Correspon ara al Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Consellera, ha dicho en su
discurso de intervención en defensa del decreto ley que el
Govern ha tomado, toma y tomará todas las medidas para
paliar y luchar contra el COVID-19. Esta frase es un poco
autosuficiente y deja claro tres errores: ha dicho que ustedes
han tomado medidas de forma unilateral ignorando a los
partidos políticos que no formamos parte del Gobierno; ha
dicho que ustedes están tomando medidas de nuevo de forma
unilateral e  ignorando a los partidos políticos que no
formamos parte del Gobierno; hoy simplemente quiero
pedirle  que eviten continuar este error y que en el futuro
tomen las medidas de conjunto con los demás partidos, en el
marco del Comité permanente de representantes de los
partidos políticos, que pedimos nosotros y que se ha creado
finalmente. Se lo pedimos por favor.

Cada vez que pensamos en cualquier medida no pueden de
nuevo no venir a nuestra mente nuestros mayores confinados
o enfermos, los enfermos que se encuentran en UCI o
hospitales de todo el país. A ellos, de nuevo, nuestro apoyo
más sincero y a las familias de las personas fallecidas nuestro
apoyo sincero. Por desgracia a esta altura casi todos nosotros
tenemos ya algún conocido que no se ha recuperado de esta
enfermedad. 

Para el planteamiento del Decreto ley 5/2020 también nos
parece plenamente adecuada la figura jurídica que se ha
tomado, dada la urgencia de tomar medidas ante la alarma
sanitaria y dada la excepcionalidad y las graves consecuencias
de la pandemia. De nuevo estamos de acuerdo en que el
Consell de Govern debe tomar medidas que reduzcan el
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impacto negativo en la economía y en los sectores
vulnerables.

Las medidas contempladas en este decreto ley en materia
tributaria referente a la ampliación de términos para la
presentación de liquidaciones de ciertos impuestos por
personas físicas y PYME favorecen a estas pequeñas empresas
y las personas físicas. Esto es algo que Ciudadanos siempre ha
pedido, porque hay que ayudar a los más frágiles de esta crisis.
Ciudadanos siempre pensará en el bienestar de la ciudadanía
y de los pequeños empresarios.

Las prórrogas ayudarán a la ciudadanía más afectada y a la
no exigibilidad de intereses moratorios, en aplazamientos y
fraccionamiento de deudas tributarias correspondientes al
impuesto sobre sucesiones y al impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados. Aportará algo
positivo a una parte importante de la ciudadanía. O sea, que
nos parece una buena medida.

Ciudadanos, Sra. Consellera, siempre estará al lado del
Govern cuando las decisiones y las medidas se tomen en favor
de la ciudadanía. 

Sobre las medidas que se toman en este decreto ley con el
fin de suspender la vigencia del apartado 1 del artículo 181 del
Decreto 40/2019, de 24 de mayo, de coordinación de policías
locales, dichas medidas tienden a usar al personal funcionario
en prácticas para atender les necesidades urgentes y presentes
de la ciudadanía en el marco de la crisis del COVID-19.
También aquí apoyaremos al Govern.

La petición de aplazamiento de las cuentas para 2009, no
me alargaré sobre el tema porque es solamente un trámite
porque creo que nunca antes se han presentado a tiempo
tampoco.

También debemos recordar que estos decretos ley deben
extinguirse jurídicamente cuando se recupere la normalidad y
la estabilidad económica y social en nuestras instituciones y
ciudadanía, y volver a la aplicación de normas iniciales en
contratación, subvenciones y procedimientos administrativos
que nos den al legislativo, a las instituciones y a la sociedad en
general la seguridad exigible en transparencia, equidad,
concurrencia y publicidad.

Finalmente, recordar que nos encontramos en una
situación de enorme excepcionalidad y que ya hemos indicado
que urge ahora, más allá de colocar tiritas todas las semanas
por decretos ley, se impulse un verdadero plan de choque con
medidas contundentes para ayudar a familias, PYME y
autónomos. 

Hoy votaremos que sí a la validación de este decreto ley,
pero consellera, su govern se queda corto, muy corto,
cortísimo. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, Sr. President, moltes gràcies i breument, sobretot
perquè no ens passi el que ens ha passat abans, que sí qualcú
escoltava el debat, quan hem acabat deu haver pensat, tanta sort
que hi estaven tots d’acord. I amb això crec que tots hi estam
d’acord, perquè tots els grups han manifestat que votaran a
favor d’un decret, un decret que entenc que no ha tengut en cap
moment la intenció de ser un cúmul de propostes o les
propostes que necessitam en els moments que ens toca viure.
Jo sé que són unes propostes, unes en concret, unes de moltes
que haurem de... -aquesta acció m’ha estat un poc sospitosa,
no sé si he d’arrancar a córrer-, seran unes de moltíssimes que
haurem de prendre que seran via decret llei, via PNL o via com
hagi de ser, tant dins el marc competencial de la comunitat
autònoma de les Illes Balears com també evidentment des de
l’Estat. 

La veritat és que això a jo em fa passar pena, un poc pel
que deia abans, és a dir, si voler centralitzar la gestió de la
crisi sanitària hem vist que ha estat un fracàs i que han estat les
comunitats autònomes, els ajuntaments i les administracions
més properes les que han hagut de donar solucions i posar
solucions damunt la taula, em fa pensar que per ventura en la
gestió econòmica ens passar un poc el mateix, és a dir, que
ens haurem de cercar la vida. Per altra part, és al que estam
acostumats a aquestes illes, és al que estam acostumats perquè
mira que en fa d’anys que reivindicam tota una sèrie de
qüestions precisament perquè aquesta comunitat i les
administracions que vénen darrera: consells, ajuntaments,
puguem donar resposta a les demandes dels nostres ciutadans
i ciutadanes, i  hem parlat durant anys de diversificació
econòmica, de reconèixer el tema d’insularitat.

Curiosament moltes qüestions que a nivell d’àmbit, a nivell
estatal ara hem sentit al president del Govern demanar-ho a
Europa. Jo crec que això que demana Pedro Sánchez a Europa
és ni més ni manco que el que nosaltres reivindicam en
aquesta comunitat des de fa dècades. Per tant, jo entenc també
que si l’Estat vol ser útil en aquest sentit que es dediqui i es
limiti a donar eines a les diferents comunitats autònomes, i
per quin motiu, per quin motiu? Per un molt senzill, perquè la
realitat és molt diversa, molt diversa, i, per tant, aquesta
realitat diversa es gestiona millor des de la proximitat i
sobretot per un factor que és importantíssim, que és el
coneixement de la realitat, el coneixement d’aquesta realitat. 

Hem vist a nivell estatal que s’han pres tot un conjunt de
mesures, però que deixen fora a autònoms, petites empreses,
mitjanes empreses, i que precisament el nostre mapa a nivell
econòmic està configurat sobretot per autònoms, per petites
i per mitjanes

Després fins i tot qualcú va tenir aquella brillant idea
d’agafar el superàvit dels ajuntaments, abans el Sr. Costa hi
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feia referència, jo crec que ni s’han d’atrevir a tocar els
doblers dels ajuntaments, entre d’altres coses perquè aquests
doblers són dels ciutadans i ciutadanes de cada un dels
municipis que els han pagats. Crec que en el cas de Balears
són més de 600 milions d’euros que parlam i crec que el buc
insígnia era Alcúdia, que en tenia devers 60; per tant, són uns
doblers que tenen, que els ajuntaments, des de la proximitat,
des del coneixement de la seva realitat, evidentment els faran
retre molt més del que faria l’Estat i poder donar solució, en
aquest cas, als problemes dels nostres ciutadans i ciutadanes.

I això crec que és important. Ara parlam de tot un conjunt
de mesures més de caràcter tributari i també administratiu,
evidentment hi donam suport, però evidentment n’haurem de
parlar. Les dades són esgarrifoses, pensau que el CES calcula
una pèrdua del producte interior brut de les Illes Balears de
9,7 punts i la veritat que és de les previsions més optimistes,
i, per tant, també obrim un moment que fins ara érem
d’aquelles comunitats que més aportàvem a l’Estat i, per tant,
també haurem de veure aquesta solidaritat que nosaltres hem
exercit durant dècades a veure si se’ns compensa de qualque
manera o bé ens haurem d’avesar a aquesta política per part de
l’Estat amb referència a les Illes Balears d’una mà davant i
l’altra darrera.

Francament, és a dir, crec que són moltes qüestions que
hem de parlar, afrontar una realitat que no és previsible perquè
no ho sabem, on ara hi ha una urgència hi ha una immediatesa
que és sortir  i sortir-ne vius, tots els que puguin, com més
millor, i després, evidentment, tota una sèrie de mesures que
s’hauran de prendre i que evidentment les haurem de debatre
o poder debatre amb profunditat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Ara correspon al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Nos piden ustedes lealtad y unidad,
pero mira que nos lo ponen difícil, porque suben a esta tribuna
y dicen, entre otras lindezas, que estos decretos que nos traen
son los que se deben traer y no como otras comunidades que
aprovecha, creo que en palabras textuales, que el Pisuerga pasa
por Valladolid para, por ejemplo, en el caso de la comunidad
autónoma de Andalucía, introducir otras cosas, y que lo diga
usted, Sra. Cano, que han utilizado el estado de emergencia
para meter al vicepresidente del Gobierno en el CNI y que han
aprovechado el estado de emergencia para regar con 15
millones de euros a las televisiones privadas para que no les
critiquen a ustedes, tengan un poquito de vergüenza, un
poquito de vergüenza.

Porque, afortunadamente, en Andalucía están haciendo las
cosas muy y puede que tenga que ver con que el consejero de

Salud de Andalucía es un médico y no un filósofo, puede que
tenga que ver.

Dicho esto, también se hacen ustedes trampas en el
solitario, dicen: “el Estado central no funciona -ha dicho el Sr.
Ensenyat- porque hemos visto que hay comunidades que lo
están gestionando mejor que el Estado”, y, en parte, le tengo
que dar la razón. Pero ¿por qué no funciona el Estado central?
Primero, porque lo han desmontado ustedes, el Ministerio de
Sanidad, vaciado de muchísimas competencias, se ha
encontrado sin medios humanos ni materiales, intentando
absorber una serie de funciones para las cuales realmente no
estaba capacitado, y encima nos hemos encontrado con las
peores personas al frente; porque, como era un ministerio de
los de poca importancia, pues se lo dieron a este señor, que ha
demostrado, pues que no da más de sí, ¡qué le vamos a hacer,
el ministro Hila pues no da más de sí, ha llegado hasta dónde
podía!

Pero si se hubiera actuado bien y con contundencia, claro
que hubiera funcionado el Estado central, y si se hubieran
tomado las medidas adecuadas, claro. Y centralizar las
compras, si se hubiera hecho bien y no se hubieran comprado
tests que no funcionan, claro que hubiera servido, el problema
es que no se están haciendo las cosas bien, no es del Estado
central, es que no se hacen las cosas bien, no es que esa serie
medidas no fueran necesarias.

Y de hecho, si no hubiera sido por el decreto de alarma que
estableció el Estado central, ya hemos visto el guirigay de las
autonomías, aquí no queríamos cerrar los colegios, que hay
que recordárselo, tuvo que salir en el mismo día a decirse y a
desdecirse sobre el cierre de colegios cuando los impuso el
Estado, porque aquí éramos contrarios, y como esta otras
autonomías; la de Extremadura, un presidente socialista que
llegó a decir que esto de cerrar los colegios era porque los
profesores eran unos vagos, y lo dijo él, no lo digo yo, no lo
digo yo. Pero, o Castilla-La Mancha, pero también socialista.

Y al final, ¿con qué nos encontramos? Pues nos han venido
a decir aquí cuál es el significado de la lealtad. Pues mire yo
le voy a decir el que es, según la Real Academia de la Lengua
Española: “cumplimiento de lo que exigen las leyes de la
fidelidad, las del honor y las de la hombría de bien”, y la
segunda acepción, que yo creo que es la que ustedes quieren
es: “amor y fidelidad que muestran a su dueño algunos
animales como el perro y el caballo”. Entonces, como yo
imagino que ustedes quieren la segunda y no la primera, le
puedo asegurar que nosotros no nos vamos a comportar como
animales en esta situación, sino como hombre de honor y de
hombría de bien, que es lo que somos; y lo vamos a hacer
manteniendo nuestras críticas y nuestro deseo de control al
Gobierno.

Necesitamos material para todos, diga la verdad, digan que
no podemos llevar todos mascarillas porque no hay para todos,
pero diga la verdad, que lo ideal sería que todos las
lleváramos, como dice la Organización Mundial de la Salud, y
como se ha demostrado que funciona en Corea del Sur, donde
no han detenido toda la actividad económica, funciona, lo que
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pasa es que no las tenemos, pero diga la verdad, ganarán en
credibilidad. Diga la verdad en que hacen falta tests masivos
para toda la población, se ha demostrado que es lo único que
funciona, y el director de la Organización Mundial de la Salud
lo dijo claramente: tests, tests, tests, pero que funcionen.

Sobre el tema que nos atañe concretamente del decreto al
que vamos a votar a favor, medidas tributarias. Hay no que
aplazar, no, hay que eliminar algunos impuestos, Sra.
Consellera, hay que eliminar impuestos, hay que eliminar
cargas fiscales de las familias y de los autónomos y de los
pequeños y medianos empresarios, hay que hacerlo de esa
manera, no nos vale  que no nos vayan a multar porque nos
aplacen, nos retrasen los plazos para pagar, es que algunos no
pueden pagar, ni ahora ni dentro de quince días, porque no
tienen actividad económica, no la tienen. Yo supongo que
muchos de ustedes jamás han tenido una empresa, el que les
habla sí, y sabe lo que es pagar un autónomo, lo que es pagar
una seguridad social, lo que es pagar empleados, lo que es
hacer liquidaciones trimestrales, y ¿qué hace un pequeño
empresario, un autónomo, muchas veces? Recauda el IVA,
claro, si ese IVA lo cogiera y lo metiera en una hucha ahora lo
tendría, pero ¿qué hacen todas las empresas? Utilizan el dinero
del IVA para seguir funcionando, y con la dinámica del trabajo
pagan cuando corresponden las liquidaciones de IVA. Estas
personas que ahora mismo tienen desde hace un mes detenida
su actividad no le pueden pagar, ni ahora ni dentro de quince
días, no pueden.

Lo que hay que hacer es eliminar ciertos impuestos, por
supuesto, la ecotasa, en estos momentos habría que dejarla en
suspenso, hay que dejarla en suspenso, en estos momentos no
podemos pretender cobrar a unos turistas inexistentes, y a los
pocos que vengan menos todavía, menos todavía, porque el
turismo sigue siendo el motor de esta comunidad. Hay que
eliminar ese impuesto por lo menos durante un año.

Y claro, luego nos dicen, pero ¿cómo quiere hacer usted
para dar más dinero a las familias y dar más dinero a las
empresas rebajando los impuestos? Pues, como se ha hecho
toda la vida, reduciendo el gasto, el gasto superfluo, el gasto
innecesario, el gasto ideológico que hay en sus presupuestos.
La Secretaría Autonómica de la Memoria Histórica, ¿usted se
cree que ahora que estamos enterrando a nuestros padres y a
nuestros abuelos, casi de tapadillo, tenemos que ir a
preocuparnos de desenterrar a nuestros bisabuelos de hace 80
años o a nuestros tatarabuelos, eso es ahora una emergencia,
eso es una necesidad? Replantéeselo dentro de unos años,
seguirán en el mismo sitio, replantéeselo dentro de unos años,
pero ahora mismo no nos podemos gastar dinero en estas
tonterías, porque la gente, de verdad, necesita el dinero para
cosas más importantes, y la única manera es eliminar gasto,
porque todo no lo podemos hacer adeudándonos, porque
endeudarse es pan para hoy y hambre para mañana, y si hay que
endeudarse lo haremos, pero con racionalidad y una vez
eliminado el gasto superfluo. Porque lo hacemos cuando nos
endeudamos es embarcar a las generaciones futuras.

Ese es el ejercicio de responsabilidad que le pedimos a la
consellera de Hacienda, recortar el gasto, rebajar impuestos,

suspender algunos de ellos, y no endeudarse, pues el dinero
sale de no gastar en lo superfluo. Nosotros hemos propuesto
que se cree un fondo de 500 millones de euros para hacer
frente a esta pandemia, que ahora es sanitaria y que luego será
económica, y este fondo de 500 millones de euros lo
dotaremos con las rebajas en el gasto, y si hace falta y una
pequeña parte con el endeudamiento, pero para destinarlo de
manera directa al menos 100 millones ayudas directas a los
más necesitados, a las familias que ahora lo necesiten, que se
van a ver sin trabajo, y para ayudar a las pequeñas y medianas
empresas, porque si no resucitamos el tejido económico de
esta comunidad no habrá dinero suficiente para mantenernos
a todos, no habrá rentas universales, no habrá de dónde sacar
para pagar esas rentas universales. El dinero sale de algún
sitio, ¿de dónde? De nuestros bolsillos, de una manera o de
otra, sea adeudándonos porque lo tendremos que pagar los
contribuyentes o sea directamente de los impuestos; entonces,
lo que hemos de hacer es administrarnos con muchísimo más
rigor de lo que lo estamos haciendo. Y olvidarnos de fiestas
ideológicas, olvidarnos completamente, ya las retomarán más
adelante, cuando esto haya pasado, cuando esto haya pasado
vuelvan a dedicarse a esto, pero ahora, en estos momentos, en
estas circunstancias nuestro máximo compromiso ha de ser el
de apoyo a los más necesitados y, por supuesto, a nuestro
tejido industrial, a nuestros autónomos, a nuestras pequeñas y
medianas empresas.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Ara correspon el torn al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula
la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Una
dada que hem conegut avui mateix: “L’economia balear perd
335 milions d’euros amb tres setmanes de crisi del
coronavirus i entra en recessió. La pèrdua representa l’1,1 del
producte interior brut, per tant, tancam el primer trimestre en
vermell i el segon també el tancarem en negatiu.” Són dades
que ha facilitat la Fundació Impulsa.

Pel que fa al decret, el Grup Parlamentari El Pi donarà
suport, com no pot ser d’altra manera, a aquest text que avui
ens presenta el Govern de les Illes Balears, la consellera, però
pensam que és insuficient, de moment és insuficient, i creiem
que a la llarga encara ho serà més. Com a idees claus, li puc
plantejar que El Pi valora, com dèiem, el decret, les mesures
per a empreses i  e ls  autònoms no són suficients, tant
autonòmiques com estatals; demanam la suspensió i
l’ajornament de les obligacions tributàries.

Ens preocupa molt la tramitació dels ERTO o dels ERTE
i la situació dels fixos discontinus a les Illes Balears.
Proposam un pla estratègic per a la reactivació econòmica de
les Illes que contempli: desconfinament gradual de les
Balears, d’acord amb les indicacions sanitàries i amb la
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realitat específica de la comunitat. Pensam que hem de
començar a prendre nosaltres les nostres pròpies decisions i
que no sigui el Govern d’Espanya qui ens les prengui, tot i que
sabem que la competència és seva.

I, per altra banda, demanam l’impuls del pacte social i
empresarial que vàrem demanar en el discurs i debat
d’investidura de la presidenta Francina Armengol, recordam
que ens vàrem abstenir en aquell debat perquè demanàvem, i
ella es va comprometre, per tant, entenc que tot el Govern es
compromet a impulsar el pacte social i empresarial, perquè
pensam que si no és a través, també, dels empresaris , per
suposat dels treballadors, no sortirem de cap manera d’aquesta
crisi.

Agraïm aquesta Comissió de Seguiment que fa amb els
grups parlamentaris, això sí, que cada setmana ens reunim,
dijous que ve, dijous sant, a les cinc de l’horabaixa, tenim cita,
per videoconferència, amb la presidenta Francina Armengol,
i són moltes les preguntes que també a ella li podrem fer.

M’explic, mesures imprescindibles, les que contempla
aquest Decret 5/2020, de caràcter tributari i administratiu, per
reduir l’impacte econòmic de l’estat d’alarma, especialment
en persones físiques que no són empresaris i en petites i
mitjanes empreses davant la manca de liquiditat d’aquests
col·lectius a l’hora de presentar la declaració de determinats
imposts. Valoram, per tant, positivament des d’El Pi aquestes
mesures, però creiem que han quedat molt curtes en allò que
fa referència als terminis, fem al·lusió especialment a les
mesures establertes en matèria tributària.

Davant les dimensions que assoleix aquesta crisi de
coronavirus a l’àmbit econòmic, pensam que s’han d’ampliar
els terminis d’aplicació d’aquestes mesures extraordinàries i
que han d’anar més enllà de la finalització de l’estat d’alarma
per tal de protegir els col·lectius més vulnerables, que de cada
vegada seran més, perquè desitjam, i esperem equivocar-nos,
que moltes d’aquestes persones que pateixen un ERTO no
acabin patint un ERO.

Si parlam de matèria tributària, reclamam que l’Estat ajorni
tres mesos les obligacions tributàries a les empreses i als
autònoms, el Govern de l’Estat ha deixat desemparat aquest
col·lectiu, les mesures que s’han adoptat són insuficients
clarament per poder afrontar l’actual paralització de l’activitat
econòmica i, a més, resulta increïble que l’Estat posposi les
obligacions a tercers, com és, per exemple, el pagament de la
hipoteca de l’habitatge habitual i no faci res del que depèn
directament d’ell, com són els tributs estatals. El més lògic en
un estat d’alarma com el que vivim seria que s’endarrerís la
presentació del trimestre de l’IVA, de les retencions de
l’IRPF, per anomenar-ne alguns. El que s’ha aprovat fins ara,
tal vegada sigui una hipèrbole, però rossa o frega
l’anecdotisme i es demanen molts requisits, en canvi, un
ajornament tributari tendria efectes immediats i dotaria de
més liquiditat a les empreses i als autònoms.

El Pi, per tant, dóna suport a les reivindicacions també que
fan les associacions i els col·legis professionals tributaris els

quals també denuncien la impossibilitat de la ciutadania i de
les empreses de poder fer les seves declaracions i pagar els
imposts.

I ja que parlam de donar suport, també volem donar el
suport a la Confederació d’Associacions d’Empresaris de les
Illes Balears, la CAEB, qui reivindicà ahir la suspensió del
pagament de l’IVA, de l’IRPF i també d’altres imposts.

Vull aprofitar l’ocasió per demanar al Govern de les Illes
que pressioni, sense descans, l’executiu central, perquè es
garanteixi que tots els treballadors afectats pels expedients
temporals de regulació d’ocupació, presentats el passat mes
de març, com ja vàrem reivindicar la passada setmana a la
nostra primera reunió amb la consellera de Presidència, amb
el Govern de les Illes, amb Pilar Costa, que puguin cobrar els
ajuts corresponents dintre d’aquesta primera setmana del mes
d’abril, és que és el que hauria de ser, perquè és que no
arribam, no hi arriben aquestes famílies, i vostè  ho sap
perfectament.

El servei públic d’Empleo Estatal, el SEPE, en coordinació
amb la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball ha
de destinar tots els recursos, tot el personal imprescindible,
sé que l’han ampliat però encara anam lents, ja diuen que
cobraran pel mes de maig. I llavors hi ha una cosa que no
acabam d’entendre, és a dir , el cas del decret nacional i el
decret de les Illes, pel que fa a aquestes mesures, el de les
Illes parla dels fixos discontinus, parla d’un certificado de no
llamamiento perquè puguin cobrar, però el decret de l’Estat
no diu res. Jo això no ho acab d’entendre, sincerament; estam
emparats o no estam emparats per aquest decret estatal? Em
diu que sí o que em comprèn? Que em diu que sí que està
emparat, què no és compatible?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Què és compatible?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

És a dir que està contemplat.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

D’acord, ho parlarem idò amb el conseller de Treball i
també amb la presidenta el dijous, però aquesta és una de les
nostres màximes preocupacions, que no hi hagi un xoc de
trens pel que fa al Govern de les Illes i al Govern d’Espanya.

Ens preocupa també la situació, com deia, d’aquests fixos
discontinus, la forma amb la qual s’articularà la protecció, són
moltes les incerteses, com li deia, d’aquesta tramitació que
han de seguir els professionals.

Ja que parlam de mesures a posar en marxa, per pal·liar
aquestes desastroses, indesitjabl es, inesperades
conseqüències que la crisi del COVID-19 genera i generarà,
m’agradaria proposar-los en gran pla estratègic, com avançava
al principi, en aquells ítems de la nostra intervenció, per a la
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reactivació econòmica de les Illes Balears, el qual haurà
d’elaborar la Comissió d’experts, que ja li vaig demanar a la
presidenta durant la seva passada legislatura, un comitè
postcrisi que atengui els experts i atengui els afectats, i si vol
que hi siguem la resta de partits polítics també hi podem ser,
però pensam que sobretot hi ha d’haver experts, el Govern de
les Illes i els afectats.

Un pla estratègic per a la reactivació econòmica que ha
d’incloure, com a mínim, la redacció d’un pla de
desconfinament gradual, d’acord sempre i en tot moment amb
les indicacions de les autoritats sanitàries i la realitat que
viuen les Illes. En aquest sentit també els voldríem fer una
pregunta, la presidenta demanà diumenge l’aturada de
l’activitat econòmica no essencial fins al proper 26 d’abril,
coincidint amb la possible finalització de l’estat d’alarma, no
obstant això, el ministre Ábalos, a la roda de premsa posterior,
cada dia la cosa canvia, però bé, situem-nos en aquest punt,
afirmà que l’activitat no essencial que aturà el passat 29 de
març es reprendria el dia 9 d’abril, sense deixar la porta oberta
a la possibilitat que planteja el Govern de les Illes Balears. Ens
poden informar sobre aquest tema? Ja parlarem també amb la
presidenta, però és un altre dels dubtes que tenim aquí.

El pla de desconfinament gradual hauria de preveure com
es gestionarà la futura obertura de ports i aeroports de la
nostra comunitat. Com controlarem les entrades i sortides de
població, de turistes, de viatjants, de visitants, que nosaltres
ens anem i tornem, com ho farem? Sempre tenint com a
màxima prioritat aquestes garanties sanitàries pel que fa als
residents com als que ens visiten. En aquest punt pareix clau
la tinença de mètodes de detecció de la COVID-19 ràpids i
fiables. Hi ha països que s’han inventat un codi QR; n’hi ha que
parlen de tests aleatoris, que creiem que no són suficients, que
haurien de ser tots. 

Nosaltres volem ser, el Govern de les Illes s’ha ofert com
a laboratori per a aquest desconfinament gradual, depèn del
Govern de l’Estat que..., arriba tard, ha arribat tard ja en les
primeres mesures, per tant, nosaltres pensam que hem de tenir
una certa autonomia en aquest sentit.

Llavors, aquesta crisi que patim és estructural, és
conjuntural, serà pitjor que la del 2008? Hem de recordar que
nosaltres en vàrem sortir perquè depeníem del mercat britànic
i del mercat alemany, que ens varen insuflar economia a través
de la recuperació, però ara si el turisme està aturat que és el
monocultiu, que aquest seria un altre debat que hauríem de
tenir, en sortirem més tard, en sortirem més prest, quins són
els càlculs que fa l’executiu?

També pensam que hi ha d’haver l’elaboració i dotació
econòmica d’un gran pla per salvar el sector primari de la
nostra comunitat. Hem vist que hem viscut una efervescència
de productes locals, ara se  n’ha anat la consellera
d’Agricultura, però és vera que ara en aquests moments hem
viscut una efervescència, certa efervescència de consum de
producte local. Si ara això ens passa d’aquí a deu anys, haurà
desaparegut la pagesia. Les vaqueries desapareixien,
desapareixen els pagesos, els nostres camps s’abandonen; crec

que hem de fer un pensament perquè si ens aïllam de qualque
manera d’aquí a deu anys aquest abastiment o desabastiment si
no arriba via marítima, ja no arribarà.

Nosaltres, per cert, tenim i mostram la solidaritat amb els
exportadors de patata de Sa Pobla que han perdut, com
recordam, perquè sempre hi ha danys col·laterals, un 20% de
la seva collita.

Per tant, hi donam suport a aquest decret, li direm que sí,
però pensam que, com deia el Sr. Ensenyat, n’haurem de parlar
i molt d’aquestes qüestions. És un desastre el que ens ha
passat, és una catàstrofe inèdita al nostre país, és una pandèmia
global, tots els països ho passen malament, però pensam que
la nostra condició d’illes ho tenen molt complicat i el
monocultiu del turisme encara li ho farà més.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Ara correspon al Grup Mixt, don la
paraula al Sr. Castells, del Grup Mixt.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Hola, bona tarda. Moltes gràcies, Sr. President. Bé,
començaré dient que crec que el decret llei que avui la
consellera doncs ens proposa que validem avui està farcit de
mesures raonables, és a dir, estic d’acord amb alguns dels
portaveus que són algunes mesures doncs d’un abast molt curt,
jo , de fet, si hagués de fer alguna crítica pens que n’hi ha
algunes que tal vegada no caldria ni que haguessin tengut el
rang de decret llei, però són unes mesures que no hi ha res a
dir, són raonables, són les que toca, tal vegada en algun cas
dels ajornaments es podria haver pensat en períodes més
llargs. Però, per altra banda, jo vaig entendre perfectament
quan el vaig veure doncs que evidentment això no és el pla del
Govern per fer front a la gran crisi que ens espera. Per tant, no
puc compartir alguns discursos, especialment trob el del Sr.
Costa, en què venia a preguntar-se si aquest era el pla del
Govern, i evidentment no ho és i no ho és per una raó molt
senzilla, perquè fa uns minuts hem aprovat un altre decret llei
en la mateixa línia i perquè al cap de tres o quatre dies el
Govern va aprovar un altre decret llei, l’1 d’abril, més prolix,
encara amb més mesures. Per tant, és evident que el Govern
està en un treball d’anar traient mesures, d’anar desenvolupant
mesures en funció de la capacitat que té de donar resposta a
les problemàtiques que hi ha. 

Aquestes mesures raonables, Sra. Consellera, jo voldria
cridar-li l’atenció sobre un aspecte que no està escrit aquí en
el decret llei, però que pot realment condicionar l’èxit
d’aquestes mesures i evidentment em referesc a la dificultat
per gestionar moltes d’aquestes mesures que vostè ha posat
aquí. Sense anar més lluny, ara faré referència a una que no
està en aquest decret llei, però vostè ha fet referència, quan ha
agafat la paraula, sobre aquests 75 milions en avals que volen
distribuir a través de l’ISBA. En aquests moments, com supòs
que vostè sap, hi ha moltes empreses que estan queixoses de
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la lentitud com es tramita tot això, i fins i tot vénen a insinuar
que sembla que l’ISBA no s’hagi adonat de la situació en què
ens trobam. Evidentment, són apreciacions subjectives, no vull
dir  que això sigui així, però bé, tenen el valor que tenen.
Probablement l’ISBA, com vostè ha dit molt bé, em sembla
que ha dit que normalment gestiona 800 expedients a l’any, i
ara en 10 dies, doncs, n’ha haguts de gestionar un centenar, per
tant, és evident que la capacitat habitual de l’ISBA s’ha de
reforçar. Vull dir, jo sé que vostè n’és conscient, però la meva
obligació és dir-ho, que evidentment amb el decret llei no n’hi
ha prou, és a dir, després s’ha de garantir que l’administració
és capaç de ser eficaç a l’hora de distribuir aquests doblers i
que arribin a qui han d’arribar. 

Al decret llei que hem debatut a primera hora del matí jo
he tret a col·lació a la meva intervenció una mesura que està
en aquest darrer decret, el que varen aprovar dia 1 d’abril, per
distribuir els ajuts per pagar el lloguer, i aquest decret que va
aprovar el Govern dia 1 d’abril, és clar, diu que els ajuts del
lloguer que estan pendents de resolució de 2018 i de 2019 i
com no de 2020, escolti, si cal que el conseller els prorrategi,
però clar això una mica ens..., per què ho dic això? Perquè ens
dóna una mica la idea que tenim una administració  que en
molts d’àmbits està acostumada a actuar amb lentitud i a
resoldre uns expedients amb moltíssima lentitud. 

Per tant, està molt bé aquest decret llei, sobretot si són de
mesures raonables com aquesta, però sobretot jo li demanaria
que posin tots els esforços perquè aquestes mesures arribin a
bon port i no faltin els recursos humans i materials per portar-
los a terme. La qual cosa evidentment sé que és un gran repte
i sé que és molt difícil, no vull treure-li importància, però si
no al final la intenció del Govern quedarà frustrada per aquesta
incapacitat de gestionar.

Com deien molts de portaveus que m’han precedit parlaven
bàsicament, més que parlar d’aquest decret llei li han parlat a
vostè sobre els plans que el Govern haurà d’emprendre per
encarar el futur, per tant, van molt més enllà d’aquest decret
llei. No només d’aquest decret llei, perquè aquest decret llei
és només una peça de molts decrets lleis que vostès fan per
donar resposta al moment actual, sinó més enllà en el temps
evidentment hi ha tota una sèrie de mesures que no seran per...
-si em permet el símil-, per apagar l’incendi sinó per tornar a
repoblar el bosc. 

Per això mateix, i la meva companya de Grup Parlamentari,
la Sra. Tur, li ha dit em sembla a l’anterior intervenció,
nosaltres hem demanat la seva compareixença perquè ens
sembla molt interessant que vengui la consellera de Salut, la
consellera d’Afers Socials i el conseller de Treball a parlar-
nos de les mesures aquestes immediates que s’apliquen, però
és molt important, i això alguns altres portaveus que m’han
precedit també ho han dit, és molt important, és
importantíssim que el Govern ens expliqui quins plans de futur
fa, sobretot a nivell pressupostari i a nivell de prioritats
econòmiques. Per tant, creiem que pot ser un debat molt
interessant per poder compartir amb vostè com enfoca, com
afronta el Govern el futur econòmic de les nostres illes. 

Voldria acabar només amb una reflexió perquè s’ha posat
també sobre la taula sobre l’eficàcia o no eficàcia de les
mesures centralitzades o descentralitzades, hi ha hagut un
portaveu que ha dit que les mesures que s’havien pres
centralitzadament des de Madrid havien estat un desastre, però
ens ha advertit que no era perquè fossin centralitzades sinó
perquè s’havien dut a terme malament. Evidentment a tot arreu
i a tots els nivells es poden fer les coses malament, però jo
crec que aquesta crisi una cosa que ens ha ensenyat és que
davant de determinat tipus d’emergència quan disposem d’unes
administracions territorials, en aquest cas comunitats
autònomes, que ja tenen experiència en gestió de situacions
d’aquestes la centralització ha estat sinònim de mala gestió i
una mala forma d’afrontar l’emergència en la que ens trobam.
Això és tot.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Correspon ara al Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. En primer lloc,
em permetran que expressi unes paraules de reconeixement
cap als professionals sanitaris que en aquests moments donen
el millor de si mateixos en aquesta situació  tan complexa,
sobretot avui que se celebra el Dia Mundial de la Salut. També
a la resta de professionals de tots els àmbits laborals que
continuen i continuaran actius al llarg d’aquestes setmanes en
què es perllongarà l’actual estat d’alarma. Com no pot ser
d’una altra manera, també voldria traslladar el meu conhort a
totes aquelles persones afectades pel COVID-19 i als
familiars i amics dels que malauradament han mort com a
conseqüència d’aquest virus.

Ara sí, entrant en la qüestió que en aquest punt ens ocupa,
com bé ha explicat la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, el Decret Llei 5/2020, aprovat pel Consell de
Govern el passat 27 de març, preveu un conjunt de mesures
tributàries i administratives lligades directament a pal·liar la
manca de liquiditat que pateixen els col·lectius més
vulnerables i les petites i mitjanes empreses.

Amb la validació d’aquest decret, juntament amb els altres
dos que hem aprovat en la sessió d’avui, afavorirem l’execució
d’un conjunt de mesures que s’incorporen a les ja previstes
per l’executiu autonòmic per afrontar amb més i millors
garanties les conseqüències socials i econòmiques
provocades per la pandèmia del COVID-19. 

Evidentment, i ja s’ha dit, aquestes no són les úniques ni
les darreres mesures que el Govern de les Illes Balears,
juntament amb els agents socials , ha previst per pal·liar els
efectes de l’aturada econòmica provocada per l’aplicació de
les mesures d’aïllament social per rompre la cadena de
contagis del COVID-19.

 



154 DIPUTACIÓ PERMANENT / Núm. 9 / 7 d'abril de 2020 

En aquest sentit, el passat 16 de març, i fruit de l’acord
amb les patronals CAEB i PIME i els sindicats UGT i
Comissions Obreres, l’executiu autonòmic va assolir un seguit
de compromisos per afavorir el sosteniment econòmic i
laboral dels treballadors, els autònoms i les empreses a través,
entre d’altres mesures, de la disposició de 50 milions d’euros,
ampliables d’acord amb les necessitats de liquiditat, per
injectar els recursos suficients a les petites i mitjanes
empreses i als autònoms a través de les línies de finançament
a interès pràcticament zero concedits per l’ISBA.

L’ampliació prevista en aquest acord es va materialitzar el
passat dijous, dia 2 d’abril, quan en el marc de la Mesa de
diàleg social la presidenta del Govern va anunciar un
increment de 25 milions d’euros més fins arribar a 75, atès
l’elevat nombre de sol·licituds que ahir ja superava la quantia
dels 68 milions d’euros. De fet, a aquesta ampliació de 75
milions d’euros s’hi han de sumar els 50 milions inicialment
previstos per a aquestes actuacions prèvies a la situació
provocada pel COVID-19. En total, 125 milions d’euros. 

Una mesura més recollida a l’acord entre el Govern, la
patronal i els sindicats es correspon amb l’aposta per
l’ajornament de deutes bancaris de famílies, empreses i
treballadors autònoms en determinades situacions. Davant
d’aquest tipus de mesures l’administració autonòmica també
es vol fer corresponsable, és a dir, també pretén afavorir
l’ajornament sense interessos de determinats deutes tributaris
i ampliar en un mes addicional el termini per presentar les
declaracions de liquidacions de determinats tributs. 

Per aquest motiu, com deia a l’inici de la meva intervenció,
avui portam a debat i validació aquest decret, i quines són les
seves implicacions? Per una banda, pel que fa a les
competències autonòmiques en matèria tributària aquest
decret estableix en el seu article primer l’aplicació en un mes
addicional del termini inicialment previst per presentar les
declaracions de les liquidacions de l’impost de transmissions
patrimonials  i  actes jurídics documentats  i  les
autoliquidacions de l’impost sobre successions i donacions. 

Altrament, a l’article segon d’aquest decret s’estableix que
no s’exigirà el pagament dels interessos moratoris
corresponents als tres primers mesos dels ajornaments o
fraccionaments de deutes tributaris de l’impost sobre
successions i donacions i de l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats.

En aquesta mateixa línia, ahir mateix el Govern de l’Estat
publicava en el marc també de les seves competències
tributàries les instruccions per a la sol·licitud d’ajornaments
de les retencions de l’IRPF, les quotes repercutides de l’IVA
i els pagaments fraccionats de l’impost de societats. Segons
aquestes instruccions, tant les empreses com els autònoms
podran ajornar des del passat 13 de març i fins el proper 30 de
març de 2020 fins a 30.000 euros en el pagament d’impost
durant sis mesos.

Tornant al Decret 5/2020, aquest també preveu l’exempció
temporal en el pagament de les taxes portuàries, que la
consellera ha explicat perfectament.

En segon lloc, aquest decret també preveu un conjunt de
mesures de caire administratiu relatives o lligades a
excepcionar la Llei de coordinació de les policies locals de
les Illes Balears. Com bé saben a les acaballes de l’anterior
legislatura es va aprovar una modificació de la Llei de
coordinació de les policies locals que va implicar una àmplia
revisió  dels seus continguts i cal recordar que també va
comptar amb un ampli suport per part dels grups parlamentaris
representats en aquesta cambra. Sí bé és veritat que la
declaració de l’estat d’alarma ha implicat la necessitat de
destinar un major nombre d’efectius a les policies locals per
tal de garantir el compliment del confinament establert
actualment. Per això, el Decret 5/2020 introdueix els canvis
normatius necessaris per permetre que mentre es perllongui
l’estat d’alarma se suspengui el requisit legal que estableix que
els policies locals en formació només puguin fer pràctiques
en els seus municipis una vegada hagin cursat almanco una
cinquena part del curs de capacitació obligatori. 

De la mateixa manera, tal com estableix l’article 5.2 del
decret, el personal funcionari en pràctiques que està fent el
curs bàsic de capacitació per a l’accés a la policia local podrà
dur a terme de forma immediata al seu municipi una part de la
fase de les pràctiques relacionades amb les funcions pròpies
de la seva categoria i, per tant, complir amb la diversitat de
tasques de suport que se li encarreguin d’acord amb la seva
condició. 

Igualment, a més d’aquest conjunt de mesures, crec que és
important destacar les peticions que la presidenta del Govern
va realitzar a la reunió amb presidents autonòmics, celebrada
el passat diumenge, i que són relatives que les Illes Balears
puguin allargar totes aquelles mesures que facin referència a
la protecció de treballadors i treballadores fins que es pugui
recuperar el sector turístic i el sector serveis i que l’ICO
injecti liquiditat a ISBA per incrementar el seu marge
d’intervenció als projectes presentats pels autònoms i les
empreses de les Illes Balears. 

De la mateixa manera, crec que resulta indispensable
insistir, tal com ho va fer la presidenta, en la reclamació per
executar un pla específic de protecció del nostre sector
turístic vital per a la recuperació econòmica de la nostra
comunitat autònoma i que els consells insulars i els
ajuntaments puguin utilitzar tots els romanents que disposen
actualment i sense límit.

Cregui’m que davant d’aquesta situació cap mesura és bona
per ella tota sola ni cap mesura és bona presa de manera
unilateral, les mesures que aprovam avui són fruit de la
concertació social entre el Govern i els agents socials, és a
dir, no són les mesures que voldria el Govern per a ell tot sol
o la CAEB per a ella tota sola o UGT o PIME o Comissions
Obreres, són aquelles que han sortit o que han sorgit fruit del
pacte social. I aquest és el camí que hem de seguir durant
aquests propers dies, setmanes i mesos mentre es perllongui
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l’estat d’alarma i haguem de gestionar les conseqüències que
provoqui a nivell social i econòmic. 

En qualsevol cas, per la seva banda, el Grup Parlamentari
Popular ha demanat que sigui tengut en compte, i sobretot el
Sr. Costa ha incidit que copiem les seves mesures, però
malauradament a la primera opció que han tengut per implicar-
se s’han desdit, han rebut una invitació per participar a una
revisió dels pactes de La Moncloa i el seu líder s’ha desdit.
Més de quaranta anys després el Sr. Casado, talment com el
Sr. Fraga en el seu moment, posen en qüestió aquests pactes
i arrufen el nas. 

I em permetran que els llegeixi una petita intervenció del
Sr. Fraga en relació amb aquests pactes quan, en el seu
moment, es van aprovar, perquè deia: “No hemos creído que
ese pacto fuese ni oportuno ni efectivo, además existe un
problema de principio , nos parece inmoral que dos
partidos se pongan de acuerdo en temas sobre los que han
mantenido posturas muy distintas en sus programas.”

Però, des del meu punt de vista, es tracta d’això, del pacte
entre diferents per sortir més forts i més units. Ratifiquin i
tots en sortirem millor.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Dalmau. Arribats a aquest punt, els he de
tornar fer la mateixa pregunta, tots els grups parlamentaris han
intervengut en torn a favor, estava prevista una rèplica. Deman
si qualque grup en vol fer ús.

Sr. Castells? No.

Idò, passam, crec que tothom hi és present, passam a la
votació.

El Sr. Castells, abans ja ho hem fet, però ho hem de tornar
fer, abans de procedir a la votació, he de recordar-los que,
segons els acords de la Mesa del passat dia 30 de març, i en
relació  amb l’emissió del vot telemàtic, el punt 3 del seu
annex, diu: “Quedarà sense efecte el vot telemàtic en el
supòsit que el diputat o la diputada sigui present a la sessió de
la Diputació Permanent”. En aquests moments hi ha un diputat
presencial, el Sr. Castells, que, prèviament, ha emès el seu vot
telemàtic.

Per tant, li he de demanar, en primer lloc, a vostè, el seu
sentit del vot respecte de si valida o no el decret llei debatut
ara mateix, sí, no o abstenció, Sr. Castells?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Ara passam a la votació presencial. Votam.

13 vots a favor; cap en contra; cap abstenció.

Els he de dir que tenim 4 vots te lemàtics, els quatre en
sentit positiu. Per tant, el resultat de la votació és de 18 sí, cap
no, cap abstenció.

Ara el president ha de demanar si qualque grup
parlamentari desitja que es tramiti com a projecte de llei per...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sí, nosaltres ho demanam, el Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, doncs tornam fer la pregunta al Sr. Castells, vostè
vota a favor, en contra o s’absté a l’hora que es tramiti com a
projecte de llei?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Vot en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara fem la votació presencial. Votam.

3 vots a favor; 8 en contra i 2 abstencions.

Tenim 4 vots telemàtics, 2 en el sentit afirmatiu i 2 en el
sentit negatiu. Per tant, tenim 5 vots afirmatius, 11 vots en
contra i 2 abstencions, que sumen les 18 persones votants.

Per tant, no es tramita com a projecte de llei.

I ara sí, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió i moltes gràcies per la seva col·laboració.
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