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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors diputats i diputades. Començam el plenari
d’avui. El primer punt de l’ordre del dia correspon al debat de
les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 8104/20, presentada pel
diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parl amentari VOX-Actua Bal eares, rel ati va a
conseqüències econòmiques de la COVID-19.

Primera pregunta, RGE núm. 8104/20, relativa a
conseqüències econòmiques de la COVID-19, que formula el
diputat Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares. Té la paraula el Sr. Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días señores y señoras
diputados. Quería preguntarle, Sra. Consellera, ¿cuáles son los
planes de su conselleria para hacer frente a las consecuencias
del coronavirus?

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula la consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors.

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

Gràcies, president, bon dia, senyors i senyores diputats i
diputades, bon dia, Sr. Rodríguez. La prioritat número 1 durant
aquesta situació és garantir la liquiditat per pagar les
obligacions que tenim com a comunitat autònoma en un
període de disminució d’ingressos. 

La segona és garantir els crèdits per a les polítiques que
s’estan adoptant des de la comunitat autònoma: l’assistència
sanitària -com bé sap-, la contractació de personal, la compra
de material, la habilitació d’espais, l’atenció a l’emergència
social, l’atenció al sosteniment del teixit productiu, com hem
fet amb la línia d’ISBA que arribarà a més de 200 milions. 
Actualment ja hem aprovat més de seixanta operacions i hem
arribat a 60 milions d’euros en operacions, són 500
operacions, perdoni, i 200 operacions de carència que arriben
als 20 milions. Tot això ja és liquiditat que està en el teixit
productiu. A part de reforç per a la tramitació dels ERTO, a
part de suspensió de contractes de les empreses que estan amb
l’administració. 

Per tot això, el que feim és redistribuir i reorientar el
pressupost per atendre aquestes noves necessitats, per ser tan
eficaços i eficients com sigui possible per atendre
l’emergència sanitària, l’emergència social i el manteniment
del nostre teixit productiu.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Consellera. Verá, nosotros hemos empezado
a oír hablar ya de planes de reconstrucción, de dinamización,
... Curiosamente en esta cámara se va a producir en breve su
comparecencia, tal vez después de la consellera de Sanidad
debería haber sido de las primeras porque es una gran
preocupación. 

No hay ningún plan, ninguna reorganización, ninguna
reconstrucción que se pueda hacer sin saber con qué fondos
contamos. Nosotros se lo hemos pedido repetidamente en
esta tribuna. Nosotros ya hemos hecho una previsión de cuál
va a ser el recorte de ingresos, siendo optimistas rondará los
1.200 millones de euros menos que va a ingresar esta
comunidad. Y, como no podemos contar ni sabemos si van a
llegar ayudas europeas ni en que forma, ni sabemos al final el
presidente Sánchez cuánto nos va a dar de esos miles de
millones que él dice que va a poner encima de la mesa, y
que,como aquellos famosos 200.000, veremos si son verdad,
su obligación es contener el gasto.

Nosotros vemos con preocupación como siguen ustedes
manteniendo el gasto en políticas ideológicas. Es su
obligación poner freno a sus compañeros, establecer
prioridades. Hemos de ser extremadamente rigurosos.

Queremos saber cuánto dinero hay en la caja, cuánto
dinero tenemos. Porque de seguir así las cosas, de seguir así
las cosas, no tenemos claro que esta comunidad autónoma
pueda hacer frente a sus compromisos, pagar a los
proveedores. Veremos si dentro de unos meses tenemos
dinero para pagar a los funcionarios. Nos enfrentamos a una
caída, que ustedes mismos han reconocido, que puede ser
alrededor del 30% del PIB y hay quien dice que puede ser
superior hasta el 40%. Eso significa una quiebra total y
absoluta de nuestro sistema económico y por ende de las arcas
públicas, que dejarán de recaudar.

Nos preocupa muchísimo este tema y nos gustaría que nos
presentase usted aquí en su próxima comparecencia cuál es el
estado de cuentas de la comunidad, cómo está el nivel de
ejecución del presupuesto y en qué partida está usted
planteando producir esos recortes que son absolutamente
necesarios, porque si no, Sra. Consellera, nos dejarán ustedes
la misma ruina que en la anterior crisis y los cajones llenos de
facturas. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula la consellera
d’Hisenda.
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LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President. Té raó, treballam amb rigor en un
escenari difícil des del punt de vista financer i no escatimarem
recursos pressupostaris ni humans per sortir de la millor
manera d’aquesta crisi. Pot ser vostè aprofitaria per fer
retallades o per retallar drets de les persones, però el que
volem aprofitar és per consolidar aquests drets de les
persones i perquè ningú no quedi enrere en la sortida d’aquesta
crisi. 

Necessitarem molt de rigor, necessitarem molta
coordinació entre les diferents administracions, necessitarem
priorització de la despesa. Celebram la posada en marxa d’un
fons extraordinari no reemborsable per part del Govern
d’Espanya de 16 milions d’euros, però això no serà suficient.
Farà falta més esforç, faran falta esforços a nivell de l’Estat,
faran falta esforços a nivell d’Europa. Demanam un tractament
específic per a les Illes Balears perquè la caiguda de l’activitat
econòmica serà més acusada que a altres comunitats
autònomes. I continuarem treballant, continuarem prioritzant
la despesa, farem feina amb el màxim rigor possible perquè la
sortida d’aquesta crisi sigui el menys dolorosa possible.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 8101/20, presentada pel
diputat Sr. Maxo Benal al i  Bendrihem, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a presència de traces
de la COVID-19 en aigües residuals.

Segona pregunta, RGE núm. 8101/20, relativa a presència
de traces de la COVID-19 en aigües residuals, que formula el
diputat Sr. Maxo Benalal, del Grup Parlamentari Ciudadanos.
Té la paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, el contenido de las
aguas usadas es una mina de información sobre nuestras
costumbres de consumo. Análisis  de laboratorios pueden
revelar alimentos que ingerimos, por medio del llamado ADN
medioambiental, productos cosméticos. desinfectantes que
usamos, o medicamentos que consumimos. Además, tiene una
gran cantidad de bacterias, virus y otros microorganismos
provenientes principalmente de nuestras heces y que dan
información sobre las patologías de la población. 

De ahí a llegar a la COVID-19 solo hay un paso. Le voy a
dar tres claves hoy. La primera clave es que la OMS en una
nota el 19 de marzo pasado indica que la COVID-19 ha sido
detectado en las heces de ciertos pacientes y que de ahí a las
aguas usadas solo hay paso. Clave número 2, el SARS-COV-1,

otro patógeno del coronavirus y responsable de la epidemia
SARS del 2004 a 2008 puede sobrevivir catorce días en aguas
usadas a 4 grados o dos días en aguas usadas a 20 grados.
Clave 3, la OMS no descarta una infección feco-oral bien que
haya sido demostrada esta vía y piense que cuando se hacen
análisis de las aguas de muchas de nuestras playas más o
menos cerca de desagües, en Ibiza o Formentera por ejemplo,
la presencia de estos fecales en el agua no es algo totalmente
extraño.

Por esta razón, más de una docena de laboratorios de
investigación en el mundo han empezado a analizar aguas
usadas en busca de la COVID-19 con bastante éxito pues ya se
han encontrado en Países Bajos, Estados Unidos, Suecia,
Canadá o Francia. 

De ahí a la posibilidad, aunque esta sea ínfima, de ver
resultados de contagio en personal de centrales de depuración,
personal de limpieza de calles, personal destinado a tareas de
jardinería o riego de nuestros parques o personal técnico que
se ocupa de las fuentes, es origen de razonable preocupación.

Francia ya ha confirmado sin lugar a dudas que la COVID-
19 se encuentra en sus aguas usadas y sus bioaerosoles y se
añade a otros patógenos que podemos encontrar en fosas
sépticas o canalizaciones para esas aguas.

Canadá también lo ha confirmado y ya ha emitido una
circular que tengo aquí con recomendaciones para todo el
personal que trabaje directamente con estas aguas o en
centrales de depuración.

Esto nos lleva ha hacernos una pregunta, Sr. Conseller,
¿ustedes son conscientes de esta problemática y se han
preparado antes la posibilidad de que sea un riesgo cierto?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

EL CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Gràcies, Sr. President. Molt bon dia a tothom, Sr. Benalal,
moltes gràcies per la seva interessant pregunta que imagín que
sorgeix arran de la notícia, de la primera notícia que va sortir
en el cas de la ciutat de París i que certament també, doncs, va
despertar la indagació per part de la Conselleria de Medi
Ambient i Territori com no pot ser d’altra manera.

Li he d’explicar que en el cas de París la situació és
diferent a la que podem trobar a les Illes Balears. París té
bàsicament dues xarxes d’aigua dolça, per dir-ho d’alguna
manera, una que s’utilitza per regar parcs i jardins i  que és
aigua agafada directament del riu Sena i que és en aquesta
xarxa on de 27 mostres es varen trobar en 4 mostres petites
traces de la COVID-19 i l’altra xarxa que té òbviament és la
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d’aigua potable que fins a dia d’avui encara no s’han trobat i
identificat aquestes traces.

En el cas de les Illes Balears l’única aigua que es regenera
o que es reutilitza és aigua depurada, és aigua que ha passat per
un procés de depuració terciària i li he de dir, com bé vostè
coneix, que les garanties d’aquesta depuració terciària són
garanties molt fortes no sols per eliminar la COVID-19, sinó
també per eliminar qualsevol altre virus que també és possible
que es pugui trobar pels motius que vostè em comentava dins
aquestes aigües depurades i que, per tant, també respon a una
normativa molt garantista en processos de desinfecció que
certament el que asseguren és poder eliminar aquestes traces
dels diferents patògens que s’hi puguin trobar.

En aquest sentit, per tant, la meva resposta és que no.
Òbviament sempre hi ha possibilitat de tot en aquest món,
però les possibilitats que aquesta situació es trobi a les Illes
Balears són molt ínfimes.

No obstant això, com bé vostè també coneix, des de la
Direcció General de Recursos Hídrics i també des del
laboratori de l’aigua gestionat per part d’ABAQUA s’estan fent
de manera sistemàtica analítiques de totes les depuradores que
el Govern gestiona i per tant i com no pot ser tampoc d’altra
manera el Govern estarà expectant i vigilant que aquestes
situacions no es puguin produir a la nostra comunitat
autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Conseller. Veo que los deberes están hechos
y se lo agradezco porque es importante que una conselleria
como la suya esté al corriente y siga estos eventos. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient.

EL CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Sí, moltes gràcies, Sr. Benalal, per aquesta preocupació
compartida. Simplement vull afegir que des del primer dia tot
el personal d’ABAQUA, també aquell que està treballant a les
depuradores, compta amb els equips de protecció individual
corresponents per tal de poder garantir també la seva
seguretat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 8113/20, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a transparència en
la gestió de la crisi del coronavirus.

Tercera pregunta, RGE núm. 8113/20, relativa a
transparència en la gestió de la crisi del coronavirus, que
formula el diputat Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, considera
el Govern que està actuant amb transparència en la gestió de
la crisi del coronavirus?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula la consellera
d’Administracions Públiques i Modernització. 

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Moltes gràcies. Bon dia a tothom, moltes gràcies,
president, moltes gràcies, Sr. Fuster, sí, considero que este
gobierno está cumpliendo con la transparencia debida que era
una opinión que teníamos antes de la crisis de la COVID y por
supuesto también durante la crisis.

Usted sabe que los ciudadanos están informados de
primera mano de lo que está haciendo este gobierno con
ruedas de prensa diarias y además cualquier ciudadanos puede
acceder al Portal de Transparencia de la CAIB o a la web
coronavirus.caib.es, donde se da información actualizada
sobre la situación de la pandemia, información económica,
información sanitaria, información laboral para trabajadores
autónomos y empresarios, información para resolver dudas a
los ciudadanos, un teléfono de atención psicológica 24 horas
al día 7 días a la semana, atención a las ayudas sobre alquiler
y sobre servicios sociales, un servicio de whatsapp 24 horas
para las mujeres que pueden ser víctimas de violencia de
género. Y además esto  se  coordina con la ingente y sólida
labor que se está llevando a cabo desde la red Xarxa Junts.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Fuster.
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EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, vostès com
sempre presumeixen de transparència, però la realitat és molt
diferent. L’esquerra sempre ha volgut donar lliçons a
l’oposició sobre aquesta qüestió.

Des que va començar la crisi de la COVID-19 vostès han
estat de tot manco transparents i li vull posar un parell
d’exemples.

Miri, els hem fet 974 preguntes escrites en matèria
sanitària, cap resposta; 530 peticions de documentació, cap
resposta. Vostès han fet canvis estructurals a Atenció Primària
sense consensuar-los amb els professionals. Els acusen a
vostès d’opacitat i d’unilateralitat. 

La direcció de Son Espases sota les seves ordres
amenaçaven amb represàlies els sanitaris que facilitassin
informació. Fins fa dues setmanes no informaven dels
contagis per municipis com sí feien altres comunitats
autònomes. Vostès han amagat les xifres de la pandèmia amb
l’objectiu de minimitzar-la. 

La consellera de Sanitat ve aquí a aquesta cambra i diu que
es pot botar la Llei de contractes i es queda tan ampla. Vostès
no compleixen amb el Portal de Contractació. No sabem què
compren, qui compra, a qui ho compren ni quant ens costa. Per
a vostè això deu ser normal, però no ho és. Només sabem que
utilitzen un company seu socialista que de forma molt poc
transparent fa d’intermediari en la compra del material sanitari
i ho sabem gràcies a un control de la Policia Nacional.

Des de dia 17 de març els hem fet més de 200 preguntes
sobre afers socials, cap resposta; els hem demanat quina
cartera de serveis socials ha quedat en suspensió des que va
començar l’estat d’alarma, cap resposta; hem demanat quants
d’EPI han repartit entre usuaris i personal de les residències,
cap resposta; quants de tests han fet a les residències?, cap
resposta; quin nombre de positius?, cap resposta.

I el que és més greu: s’han oposat a la creació d’una
comissió parlamentària per tractar les propostes de
recuperació.

Senyors del Govern i Sra. Consellera, transparència -com
ha dit vostè- no és fer-se moltes fotos ni fer moltes rodes de
premsa. Transparència és simplement dir la veritat.
Transparència és part del sentit de la democràcia i queda
demostrat que el seu sentit democràtic és bastant escàs, millor
dit nul. 

Rectifiquin d’una vegada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula la consellera
d’Administracions Públiques.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Gràcies, president. Bé, Sr. Fuster, yo respeto su opinión,
creo que usted está confundiendo lo que era transparencia de
cada ciudadano con el control de la oposición a la que usted
tiene legítimo derecho.

Usted olvida que estamos en una situación excepcional, en
un estado de alarma y esto nos obliga a ir gestionando lo más
rápido y ágilmente posible. Usted hace referencia a una serie
de contrataciones. Lo que tratamos es de ganar en agilidad
debido a la situación excepcional en la que nos encontramos. 

Los contratos de la Conselleria de Salud como el resto de
los contratos se están haciendo siguiendo lo que recomienda
la Unión Europea, las orientaciones de la Comisión Europea
sobre el uso en el marco de la contratación pública en la
situación de emergencia relacionada con la COVID y dentro,
como no puede ser de otra manera, del marco jurídico que nos
da el estado de alarma.

Usted dice que se ha parado la transparencia. La
transparencia no se ha parado en ningún momento en este
gobierno durante la situación de emergencia. 

Estamos tramitando treinta solicitudes de información
pública; hemos seguido con la publicación activa; hay datos de
contratación de personal; hay datos en formatos editables de
la evaluación de la pandemia por municipios como usted
mismo reconoció en su pregunta; datos del todo el
voluntariado; todos los datos económicos a los que podemos
ir, como usted comprende, actualizando día a día en el portal
de transparencia. Estamos en un momento excepcional y lo
que nos piden los ciudadanos es que aportemos soluciones, no
que pongamos la zancadilla.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.4) Pregunta RGE núm. 8110/20, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Ri era i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla de conciliació per
a les famílies durant el procés de desescalada. 

Quarta pregunta, RGE núm. 8110/20, relativa a Pla de
conciliació per a les famílies durant el procés de desescalada,
que formula la diputada Maria Núria Riera i Martos del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sr. March, la
ministra d’Educació havia promès que els nins podrien tornar
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a escola almanco 15 dies aquest curs. La setmana passada es
va contradir anunciant que ja no hi hauria més classes
presencials fins al setembre. Finalment podran tornar a partir
de 25 de maig els nins menors de 6 anys, si els pares han de
fer feina de forma presencial, ho acrediten, amb unes
distàncies. Resulta que també de forma voluntària els de quart
d’ESO i els de segon de Batxiller. Quin caos és aquest, Sr.
March? I els majors de 6 anys fins a 14 anys?

Davant d’aquesta situació, suposam que la seva conselleria
deu tenir qualque pla de conciliació fins a final de curs per a
les famílies. Quin és aquest pla, Sr. March?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller d’Educació,
Universitat i Recerca.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sra. Riera,
moltes gràcies. És evident que el tema de la conciliació va
molt més enllà del que és l’àmbit de la institució escolar i
vostè ho hauria de saber. En la responsabilitat de la conciliació
l’escola té un paper important, això jo no li ho negaré
evidentment, però és evident que la conciliació té altres
àmbits, des del teletreball, l’acord entre empresaris i
treballadors, etc.. Per tant, pensar que tota la responsabilitat és
de l’escola em pareix que vostè no ho pot dir , perquè
evidentment no és així.

Així i tot, nosaltres des d’aquesta setmana ja hem fet un
protocol de desescalada escolar, que aquesta setmana es
començarà a discutir amb tota la comunitat educativa, amb les
famílies, amb els sindicats, amb els directors i amb la
concertada, per tal d’establir quin serà el procés d’entrada a
l’escola d’una forma progressiva. Aquest protocol que hem
elaborat, que és un esborrany de protocol, s’ha fet d’acord amb
les normes sanitàries que planteja el Govern d’Espanya, com
no podia ser d’altra manera. I és evident que des de la
perspectiva de retorn a l’escola hi ha una sèrie de qüestions
que cal tenir en compte, que són les condicions sanitàries. I
evidentment les condicions sanitàries marcaran el procés de
reincorporació. 

Què es diu en aquest protocol, tal com marca el Govern
d’Espanya?, que de 0 a 6 anys evidentment els al·lots hi podran
anar, d’acord amb les normes que establirem, i després els
al·lots de secundària, batxillerat, FP, podran fer escoles de
reforç, seguint amb el que és el procés de treball a distància.
Per tant, és evident que si les condicions sanitàries no són
òptimes, seria una irresponsabilitat pensar que podem entrar
a l’escola d’una forma realment com si fos un curs normal.
Vostè sap perfectament que no és un curs normal, que tenim
una situació molt complexa i nosaltres ho volem fer primer de
tot amb la comunitat educativa, per això aquestes reunions
d’aquesta setmana i a més he demanat la compareixença per tal

d’explicar el procés de desescalada escolar a nivell
parlamentari, per tal de tenir la màxima (...) per part de
tothom.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. March, sembla que es lleva la
responsabilitat de damunt, vostè donant culpes a altres sectors,
ja sabíem que no era molt afí o molt sensible en el tema de
conciliació, de fet, sap vostè  que té un Pla d’igualtat i
conciliació pendent des de fa 5 anys, demanat per aquest
parlament, a instàncies del meu grup i encara no l’ha fet vostè.

Miri, la setmana passada ja ens va dir que no pensava
organitzar activitats esportives a l’estiu, ara tampoc té un pla
B per a la conciliació dels pares i de les mares, vostè es remet
a les normes estatals i a protocols que encara estan en
esborrany. Per ser vostè el govern de les persones, la veritat
és que les té bastant abandonades.

Miri, respecte dels nins de 0 a 6 anys, els sindicats s’han
queixat que estan convertint les aules d’infantil en guarderies
i que no hi ha mesures organitzatives ni sanitàries adequades,
quan les posarà? Respecte de la Federació d’Escoletes de 0 a
6 anys, se li va demanar una partida urgent per poder obrir en
condicions adequades com diu vostè i vostè, el seu grup,
Podemos, PSOE i MÉS, varen votar en contra, no sé si ho
saben vostès, varen votar en contra de les escoletes 0-6 anys.

Respecte dels nins de 6 a 14 anys, són quasi 3 milions de
nins a Espanya, 60.000 nins a Balears, una edat en què no
poden estar tots sols a ca seva. Què pensa fer amb aquests
nins? Quin protocol té per a aquests nins? Quina conciliació
té  per a aquestes famílies?, cap. I els de 15 anys de forma
voluntària aniran a escola? Quin pla és aquest per a les
famílies, Sr. March?

Les federacions de pares i mares s’han queixat de la manca
de solucions, les famílies estan angoixades, posi una solució,
ajudi a conciliar el mes de maig, el mes de juny, el mes de
juliol, les famílies necessiten ajuda. De què ens serveix un
govern si no posa solucions als problemes que té la gent, i els
problemes reals del carrer són aquests, la gent vol mesures
sanitàries, però vol solucions de conciliació per a les famílies,
per a les que tenen la sort de poder anar a fer feina, que puguin
deixar els nins en condicions.

Miri, varen rectificar en la sortida dels nins, varen
rectificar tancant o no tancant les escoles, ara rectifiqui i doni
solucions, per favor, a la conciliació de les famílies.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller d’Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sra. Riera. Lliçons de conciliació no en
doni, ni de conciliació, ni d’educació, ni de res, perquè no
tenen autoritat de res. 

0-3, escolti, jo li vaig dir, la primera vegada que hem donat
ajuts a les escoles autoritzades que formen part de la xarxa
complementària, que mai no s’havien donat, 0-3, hem donat
ajudes als projectes de les escoletes de 0-3. Efectivament,
Sra. Riera, miri el Govern de Madrid el que està fent amb les
escoletes infantils, quin és el nivell de conciliació, estan fent
un treball i nosaltres aplicarem de forma clara quines són les
normes sanitàries que en definitiva és el que hem de tenir en
compte. 

Vostè parla, però no dóna cap solució, quines són les seves
alternatives respecte d'això? Perdoni, si vostè és tan positiva,
doni solucions, però nosaltres el que realment tenim clar són
les normes sanitàries que s’han d’aplicar a l’hora de dur a
terme l’entrada dels al·lots dins les escoles. Si vostè no ho
entén és el seu problema.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 8112/20, presentada pel
diputat Sr. Sebatià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gestió de l’adquisició
de material sanitari per part del Govern per fer front a la
COVID-19.

Cinquena pregunta, RGE núm. 8112/20, relativa a gestió de
l’adquisició de material sanitari per part del Govern per fer
front a la COVID-19, que formula el diputat Sr. Sebatià
Sagreras i Ballester del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, gràcies, president, bon dia, diputades, diputats, bon dia,
consellera de Salut, Sra. Gómez. Vostè avui estava preocupada
perquè pensa que jo li demanaré per l’intermediari socialista
i per la compra de mascaretes fake. Estigui tranquil·la, jo ja li
vaig dir que desig que vostè no hagi de patir més
responsabilitats que les responsabilitats polítiques. És més, la
seva sinceritat i  f ins i tot la seva espontaneïtat en
compareixença quan ens va contar que vostè es pot botar la
Llei de contractes a la torera, ens varen deixar a tots els
ciutadans de les Illes Balears ben clar que vostè a posta no ha

fet res mal fet. En tot cas les responsabilitats estaran a altres
nivells allà on hi hagi una ingenuïtat diferent a la seva.

De totes maneres consellera jo sí que li vull demanar si
vostè encara manté que l’adquisició de material sanitari s’ha
fet de manera òptima?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula la consellera de Salut
i Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, bon dia, Sr. Diputat, i bon
dia a tothom. Miri, l’epidèmia de la COVID-19 és una
pandèmia que ens ha situat a tot el món en una situació molt
inèdita. Les meves primeres paraules, una vegada més, són de
record per a les persones que ens han deixat i per a les
persones que han emmalaltit per aquesta malaltia. Li puc
garantir que les nostres prioritats han estat fonamentalment
dues: donar la millor atenció sanitària a les persones afectades
per una banda i assegurar l’adequada protecció dels
professionals. 

Ens hem esforçat moltíssim per adquirir aquest material,
moltíssim, hem multiplicat per 10 les compres. Des del mes
març han arribat gairebé 100 tones de material i en les
properes setmanes n’esperam 400 més. Hem obert un
corredor aeri internacional amb ajuda d’empreses de Balears
i amb ajuda de persones també a Xina, que ens han ajudat amb
els tràmits complicadíssims i burocràtics que s’han de fer per
adquirir aquest material i l’esforç de tots els treballadors que
ho han fet possible, ha estat encomiable. I ara vull agrair també
a tots aquests treballadors de la central de compres, de les
unitats de gestió, de les unitats de contractació del Servei de
Salut i a totes aquelles persones que ens han facilitat contactes
amb Xina per poder garantir l’adquisició d’aquest material, els
ho vull agrair.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Consellera, vostè  s’esforça a contar-nos el relat suau i
autocomplaent que li ha escrit el Sr. Palomino per evitar
querelles posteriors. Vostè sap que la crua realitat a què s’han
hagut d’enfrontar els sanitaris de les Illes Balears és molt més
dura, tan dura és que vostè mateixa quan acabi de passar tota la
urgència sanitària, es plantejarà el seu propi futur, i ho farà
perquè és conscient que tant la gestió sanitària com la gestió

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202008112


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 27 / 5 de maig de 2020 1827

d’adquisició de material sanitari en concret han estat
deficitàries temporalment, quantitativament, qualitativament
i en transparència. 

Temporalment, perquè el material no ha arribat a temps;
quantitativament, perquè el material no ha bastat;
qualitativament, perquè han hagut d’immobilitzar estocs; i en
transparència, perquè tanmateix se sabrà el que vostè no sabia
i la presidenta Armengol no vol que se sàpiga.

I per acabar-ho d’espenyar, consellera, les declaracions del
Sr. Palomino la setmana passada. Ens va contar fins i tot que
aixecaran una acta notarial en pròxims dies de l’estoc de
material sanitari que hi ha als magatzems. No ens prenguin per
beneits, era fa setmanes que havia de venir el notari a aixecar
una acta notarial de les bosses de fems i les ulles de bussejar
de Decathlon que duen els sanitaris de les nostres illes. Per
tant, aquestes declaracions varen ser tan lamentables com tota
la gestió que han fet d’adquisició de material sanitari, i
plantejaments que es faci vostè d’aquí a un parell de setmanes.
Però immediatament al Sr. Palomino, Sra. Consellera,
demani-li la dimissió o cessi’l directament.

Gràcies, consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula la consellera de Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. Gran part de les seves paraules no
són certes, Sr. Diputat, i crec que els treballadors també
mereixen saber com s’adquireix aquest material, i els
materials es compren en base a una fitxa tècnica, en base a un
marcat CE, en base a un marcat UNE, en fàbriques validades
per l’estat xinès, pel govern xinès. A més hi ha una revisió d’un
certificador internacional, una revisió per part d’un gestor de
duanes a Palma, l’autorització de l’Agència Estatal dels
Medicaments i Productes Sanitaris, una revisió final quan la
mercaderia ja és al nostre magatzem i, si hi ha qualque dubte,
el material és sotmès a anàlisi. 

I fa uns dies, d’un total de 4 milions de mascaretes, es
varen immobilitzar 80.000 mascaretes per precaució, i
comptaven amb tots els certificats de validesa, i les anàlisis
que s’han fet certifiquen que aquestes mascaretes filtren
correctament. I això per a vostè segur que no és una bona
notícia, Sr. Diputat, perquè segur que continuarà difonent
falsedats.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

 I.6) Pregunta RGE núm. 8111/20, presentada pel
diputat Sr. Antoni Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reducció o eliminació d’imposts per
afrontar la crisi econòmica derivada de la COVID-19.
 

Sisena pregunta, RGE núm. 8111/20, relativa a reducció o
eliminació d’imposts per afrontar la crisi econòmica derivada
de la COVID-19, que formula el Sr. Diputat Antoni Costa i
Costa, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera. Sra. Consellera, per tal d’afrontar aquesta terrible
crisi econòmica que patim ja es requereixen mesures
extraordinàries a l’alçada de la situació extraordinària que
vivim. 

És evident que entre aquestes mesures hi ha d’haver
mesures per la part que es refereix a la despesa per tal d’ajudar
les empreses, i especialment els autònoms i les petites i
mitjanes empreses, per afrontar aquesta situació donant-los
liquiditat; però també és evident, almenys al nostre entendre,
que per afrontar aquesta situació es requereixen mesures per
la part de l’ingrés, i en aquest sentit reduint els imposts, no
només confiant en els estabilitzadors automàtics sinó també
reduint els imposts també a les empreses i a les famílies.

Per això li demano, Sra. Consellera, ara que encara hi som
a temps, ara que la comunitat no està en fallida com el 2011,
quins imposts pensa reduir o eliminar durant almenys l’any
2020 per fer front a aquesta crisi de la COVID-19?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula la consellera d’Hisenda i
Relacions Exteriors.

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

Gràcies, Sr. President, bon dia. Sr. Costa, vostè ho ha dit,
és una crisi econòmica terrible i no es tracta d’una mesura
concreta en un àmbit concret, sinó com actuam en el curt, el
mig i el llarg termini entre totes les administracions per fer
front a aquesta situació sense deixar ningú enrere. Ara fan falta
polítiques de despesa: polítiques de despesa sanitària,
polítiques de despesa per al sosteniment de rendes i polítiques
de despesa per al manteniment del sistema productiu. I ara
tenim un repte fonamental per endavant, com a societat i com
a administració, que és garantir la seguretat sanitària en l’espai
privat i en l’espai públic per poder reactivar l’economia, i això
és el repte fonamental d’aquest moment de la pandèmia i de la
crisi sanitària. 

I també prenem mesures concretes en temes tributaris per
acompanyar les mesures que pren l’Estat. Hem fet allargament
de termini per a la presentació de tributs, hem fet condonació
d’interessos per l’ajornament dels pagaments dels tributs, i ara

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202008111


1828 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 27 / 5 de maig de 2020 

estam fent feina també per reordenar el nostre sistema
tributari i adaptar-lo a la realitat econòmica; ara estam fent
feina en concret en l’impost del turisme sostenible, l’impost
d’estades turístiques, per evitar que els establiments hagin de
pagar per allò no ingressat pels turistes que no han vengut a
causa de la situació de la pandèmia. I continuarem amb un
sistema tributari just, amb criteris de progressivitat i que sigui
redistributiu.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sra. Consellera, en circumstàncies normals ja resulta
inacceptable que vostè no contesti les preguntes. Li he fet una
pregunta molt concreta i vostè, com sempre, com cada
setmana, no me la contesta.

No ho sé, tenim la impressió que vostè simplement es
troba en una situació de col·lapse, una situació de falta
d’idees, falta d’empenta política per afrontar aquesta terrible
situació. Miri, destinacions turístiques com per exemple
Sicília ja prenen mesures, per exemple en forma de bons, per
intentar afavorir el turisme aquesta pròxima temporada
turística. Tots els països, o molts de països, del voltant
d’Alemanya prenen mesures per intentar que el turisme
alemany vagi als seus països. Altres comunitats autònomes,
com per exemple Andalusia, ja prenen, intenten prendre
mesures perquè hi vagin turistes aquesta mateixa temporada
turística. I vostès, vostès, pretenen atreure turisme cobrant-li
l’ecotaxa, per exemple. Vostès del que es tracta és de cobrar-
los l’ecotaxa aquesta mateixa temporada i no ho entenem, Sra.
Consellera.

Llevaran l’ecotaxa aquesta temporada 2020 sí o no? És
molt senzilla la contestació. 

Sra. Consellera, hi ha altres imposts, per exemple el cànon
d’aigües, que tenen un component fix; un component fix
implica que tot i estar tancar l’establiment turístic, per
exemple, hauran de fer front al pagament d’aquest impost.
Pensa reduir el cànon d’aigües sí o no? És molt senzilla la
pregunta.

Sra. Consellera, els contribuents que compren places
turístiques fan el pagament durant cinc anys. No convendria
potser que l’anualitat 2020 no l’haguessin de pagar i la
pagassin més endavant? 

Sra. Consellera, hem de prendre mesures, no podem
esperar més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula la Sra. Consellera
d’Hisenda.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Costa, seré molt concreta i li
especificaré més. En la qüestió de l’impost del turisme
sostenible, com bé sap, la majoria dels substituts dels
contribuents, els establiments hoteleres, paguen per mòduls;
aquest mòduls, que es calculen en funció de l’ocupació d’anys
anteriors, òbviament s’hauran de modificar i estam fent feina
per modificar aquests mòduls perquè no s’hagi de pagar per
l’ingrés d’un turista que no ha vengut, i com bé sap per aquests
mòduls es fa un pagament avançat el setembre, una bestreta, i
després una liquidació el gener. Estam fent feina per no fer
aquest pagament avançat el setembre per no perjudicar les
decisions econòmiques i no perjudicar perquè algú hagi de
pagar per una qüestió que no s’ha produït.

I seguim amb aquesta voluntat d’adaptar el nostre sistema
tributari a la realitat econòmica, i  seguim mantenint un
sistema tributari que sigui redistributiu, que sigui just i amb
criteris de progressivitat.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.7) Pregunta RGE núm. 8100/20, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i  Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a escenaris de restabliment de les
connexions. 

Setena pregunta, RGE núm. 8100/20, relativa a escenaris
de restabliment de les connexions, que formula el diputat Sr.
Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia,
Sra. Presidenta. A banda de l’embolic que suposen les
diferents fases i el que es podrà fer i el que no és podrà fer a
cadascuna d’aquestes fases, crec que no m’equivoc gaire si dic
que una de les coses que més preocupa des del punt de vista
sanitari en aquests moments als ciutadans de les Illes Balears
és saber com seran els controls d’entrada a ports i aeroports,
no només al llarg de les diferents fases, sinó fins i tot
eventualment quan deixi d’haver-hi estat d’alarma.

És per això que li deman si el Govern està treballant en la
fixació, en l’adopció d’un protocol òptim de quin control de
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salut s’hauria de fer a totes aquelles persones que accedeixen
a les Illes Balears a través dels seus ports i aeroports.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Moltíssimes gràcies, Sra. President. Gràcies, Sr. Castells,
per la seva pregunta. Com sap perfectament, i així va ser un
acord crec que molt important social, polític i  de totes les
institucions, nosaltres al principi de l’entrada d’aquesta
terrible pandèmia vàrem demanar el tancament de ports i
aeroports perquè crèiem que era necessari protegir la salut, i
seguim creient que el més important és protegir la salut de les
persones. En aquest tancament que vàrem fer des de les Illes
Balears i gràcies al Govern d’Espanya, que va ser àgil en
aquesta qüestió , vàrem exigir també poder fer controls
sanitaris que hem mantengut durant tot l’estat d’alarma en els
port i els aeroports de la nostra comunitat autònoma. 

Crec que és important recordar, com feia vostè, que, a
través de les fases de la desescalada que s’ha plantejat per part
del Govern espanyol, la mobilitat dels ciutadans va segons les
fases i, per tant, durant aquest temps, tant de fase 0 com de
fase 1, no hi ha mobilitat entre illes, no es permet la mobilitat
entre illes, sinó que la mobilitat segueix lligada als permisos
que puguis tenir bé de treball, bé de residència, bé, les
qüestions que tots coneixem perfectament.

Així i tot, ahir hi va haver una reunió del ministre Ábalos
amb el consellers de Mobilitat, on va participar el conseller
Marc Pons, i nosaltres vàrem plantejar la necessitat, la tal
vegada incrementar algun vol entre illes ja quan comenci la
fase 1 a totes les illes; també que els passatgers puguin anar
amb els vaixells; i després, quan haguem obert internament
cada illa, quan haguem controlar la mobilitat interilles,
després obrir a nivell nacional i a nivell internacional.

Quant als controls sanitaris que vostè em demana, vostè
sap perfectament que jo és una de les reclamacions que vaig
fent al Govern d’Espanya des del principi, jo i tot el Govern
que tenc l’honor de presidir, que és precisament que a ports i
a aeroports hi ha d’haver una estratègia europea sobre els
controls sanitaris que és absolutament fonamental per garantir
el control sanitari tant en origen com en l’arribada. Això és el
que mantenim i és el que demanam al Govern d’Espanya
perquè arribin a l’acord necessari a nivell de la Unió Europea.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. I gràcies, Sra. Presidenta, per la
seva resposta, però de la seva resposta em preocupa una cosa,
vostè em parla d’uns protocols a nivell europeu i, precisament,
jo el que li  reclam són uns protocols específics per a
territoris insulars, això és de la màxima importància, de la
màxima importància per dos motius: primer, per donar
tranquil·litat als ciutadans de les Illes Balears, el simple fet
evident que són territoris ja naturalment confinats i, per tant,
un rebrot podria tenir conseqüències molt greus i molt
desastroses. Però, després, també per un motiu de garanties,
de seguretat i de tranquil·litat de tots aquells que ens visiten,
tenint en compte la importància, evidentment, com a destí
turístic de qualitat que volem ser, de donar aquesta
tranquil·litat.

Davant d’això, crec que podem fer dues coses: una és
esperar i l’altra és actuar. Esperar què? Doncs, el que ha dit
vostè, que la Unió Europea prengui acords sobre com ha de
ser el control de salut en els aeroports, o el Govern d’Espanya,
i quan es prenguin aquestes decisions serà massa tard per a
nosaltres. L’altra opció és actuar, és dir ja com creiem, a
partir dels informes dels nostres epidemiòlegs, com ha de ser
aquest control d’entrada als aeroports no de tota Europa, sinó
estrictament de les nostres Illes.

Jo crec, Sra. Presidenta, que els ciutadans de les Illes
Balears estarien molt tranquils si sabessin que el Govern
treballa en la línia de fixar aquest protocol i de reclamar-lo al
Govern espanyol i a la Unió Europea.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells. Precisament,
aquest govern actua des del minut 1, jo  li vull recordar que
som l’única comunitat autònoma, juntament amb Canàries, que
fa controls sanitaris a tots els ciutadans i ciutadanes que es
mouen entre illes, a tots els ciutadans i ciutadanes que arriben
des de la península o que arriben des de llocs internacionals a
la nostra comunitat autònoma, nosaltres, des del minut 1,
tenim un protocol sanitari que consisteix en el qüestionari que
es fa per part de Salut, és el mateix cribratge que es fa a
Atenció Primària, si un ciutadà va a Atenció Primària li fan el
mateix cribratge que fem a ports i a aeroports.

A més, aquesta entrada a fase 1, entre Formentera i Eivissa
hem inclòs el control de temperatura, i també, com a assaig,
fem tests anticossos, tenim un protocol sanitari, però
reclamam que hi sigui a nivell de tota Europa i a nivell de tota
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Espanya perquè és important que es cobreixin les arribades
internacionals.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.8) Pregunta RGE núm. 8107/20, presentada per la
di putada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a poder de decisió que té el Govern en relació
amb l’execució del Pla cap a una nova normalitat.

Vuitena pregunta, RGE núm. 8107/20, relativa a poder de
decisió que té el Govern en relació amb l’execució del Pla cap
a una nova normalitat, que formula la diputada Catalina Pons
i Salom, del Grup Parlamentari El Pi. Té la paraula la Sra.
Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, Sra.
Presidenta, bon dia. És una afirmació: Madrid ens mata o ens
remata. Menorca i Eivissa, no; hotels oberts a Formentera,
però ports i aeroports pràcticament tancats. Madrid, la veritat,
no endevina en la nostra situació ni física, ni econòmica, ni
sanitària, ni emocional.

Sra. Presidenta, amb aquesta situació, quin és el poder de
decisió que té el Govern en relació amb l’execució del Pla cap
a una nova normalitat, encapçalat i centralitzat pel Govern
d’Espanya?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President, gràcies, Sra. Pons. Vostè sap
perfectament que a l’estat d’alarma una de les qüestions
fonamentals és que el manament únic resideix en el Govern
d’Espanya i, per tant, el pla de desescalada s’ha fet per part del
Govern d’Espanya, amb les diferents fases que s’han anunciat
i que s’han aprovat les ordres ministerials que regulen cada
una de les activitats permeses o no, també regulen les sortides
a nivell de la nostra població.

No és cap secret per a ningú que nosaltres, com a Govern
de les Illes Balears, hem demanat en multitud d’ocasions que
crèiem que era molt important que aquest pla de desescalada
a nivell de decisió estatal fos una espècie de paraigua general
i cada comunitat autònoma pogués executar segons les seves

pròpies condicions i les seves pròpies singularitats, i adaptar,
sens dubte, el marc general de criteris sanitaris a la realitat
territorial, aquesta és una demanda que hem fet cada setmana,
i jo seguesc fent, no només la comunitat autònoma, sinó a
nivell també de consells i d’ajuntaments, perquè estic
convençuda que les decisions com més a prop es prenen dels
ciutadans són més encertades.

Ara bé, també li he de dir que el plantejament que nosaltres
hem fet des del principi ha estat acceptat en una part molt
important pel Govern d’Espanya, que sigui asimètric, que sigui
singular, que sigui sota criteris territorials, i que també s’ajudi
aquelles comunitats autònomes on la pandèmia s’ha controlat
millor. I crec que l’entrada en fase 1 de Formentera és una
bona notícia per a tots i per a totes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, vostè ho ha dit, està
una mica decebuda, ho va dir els darrers dies; nosaltres sabem
que hi està, no esperàvem menys, també nosaltres ens hi
sentim, amb un executiu central que ens menysprea
sistemàticament, sigui perquè és estat d’alarma, sigui pel que
sigui, no ens remuntarem als inicis de la democràcia perquè
això ha passat sempre.

Amb aquesta crisi ens hem sentit  a la cara les diferents
galtades que han pegat a aquest territori, ens donen qualque
alegria, 16.000 milions d’euros per a les comunitats
autònomes, però també incògnites pessimistes, quina part ens
tocarà? Estam d’acord amb vostès que les illes mereixem i
necessitam un tracte preferent, perquè el nostre monocultiu
ha agafat les set plagues: la incomunicació, l’aturada en sec, el
retrocés, els ERTO, els ERO, Déu no ho vulgui,
majoritàriament, la fam i les desigualtats. No la culpam, però
ens oferim a anar allà on sigui per aconseguir un mínim retorn
d’allò que durant tantes dècades hem donat, perquè sí, perquè
ara ens toca, perquè de tant de donar sens ha posat cara de
beneits.

Vostè  ha demanat reunions bilaterals, sí, ara Madrid ja
parla de governança, però què volen dir exactament amb
cogovernança, què li donaran les ordres unilateralment i en
privat o què realment faran la passa de deixar fer la gestió a un
territori que coneixen perfectament i molt millor que ells?

Ahir, Fernando Simón, per cert, deia que li havien entrat
aquest dilluns les peticions per avançar de fase 0 a fase 1, però
que hi havia temps. M’agradaria que ens ho explicàs, perquè,
des de quan sabia Madrid que havíem demanat el mateix per a
Eivissa i per a Menorca? La tramitació pot ser lenta, però ells
suposam que ho sabien.
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I què hi ha del Sr. Ábalos? Ahir va dir que si Europa no paga
hauran de prendre mesures. Què vol dir prendre mesures? És
que estam espantats. Molts ens temem que el Govern central
no ens deixarà tenir part activa i també que haurem de suplir
des de les pròpies competències les mancances que venen.

La convidam que es planti, metafòricament, sabem que no
es pot; ha estat massa respectuosa, Sra. Armengol. A
Formentera hotels oberts? Sap el Sr. Sánchez que si hi hem
d’anar nedant és una mica enfora? Encara més, ens ha prohibit
nedar a segons quines hores, qui vol que hi vagin als hotels, les
sargantanes? Tal vegada s’ho han guanyat, però no és el
moment.

Estam preocupats també per allò que passarà si arriba un
nou rebrot de la malaltia. Ara ha contractat gent, se’ls
mantendrà el contracte? Són previsors?

Hem de reforçar el sistema sanitari, vostès també ho han
dit, la salut econòmica passa per la garantia sanitària per a avui
i per a demà.

I una darrera reflexió,...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons, el seu temps s’ha acabat. Gràcies, Sra.
Pons, té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. A veure, Sra. Pons, anem a pams,
que l’estat d’alarma era necessari nosaltres ho creiem; que
això ha permès fer el confinament efectiu i que la mobilitat
sigui zero i pràcticament reduïda a tota Espanya això ha anat bé
per a l’evolució  de la pandèmia, que és el més important,
poder garantir la salut de les persones. I aquí ho hem
contengut de forma exemplar, i crec que les decisions que
s’han pres en estat d’alarma, com, per exemple, no acomiadar
la gent i poder fer ERTO és fonamental. Per això, hem d’anar
molt alerta amb segons quines decisions es prenen a nivell
estatal, perquè podríem deixar la gent en una situació
d’indefensió absoluta davant la malaltia i en una situació
d’indefensió absoluta econòmicament, també per això li
deman aquesta prudència que crec que és absolutament
necessària.

Segona qüestió, en els hotels, Sra. Lina Pons, no hi haurà
ni persones, ni sargantanes, independentment de la fase 1 a la
fase 2 perquè els països emissors tenen els aeroports tancats
i, per tant, no hem d’enganar la gent; turistes no n’hi ha perquè
els països emissors tenen els aeroports tancats i, per tant, ...

(Alguns aplaudiments)

... anem alerta en el que diem, perquè no anem a confondre.

I tercera qüestió, i importantíssima, el meu govern
defensarà, com ha fet tot el temps, amb tota la seva força i
amb tot el seu rigor i el seu compromís els interessos de les
Illes Balears, i, efectivament, nosaltres defensam que creiem
que és millor que les decisions preses des del territori són
millors, però és veritat que hem pogut avançar en coses: en els
horaris separats, en la part asimètrica, en la part de les illes;
ara, creiem que, efectivament, necessitam que l’Estat també
escolti més la visió territorial de les diferents comunitats
autònomes. I en això, com vostè sap, ho lluit, ho he lluitat i ho
lluitaré sempre.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.9) Pregunta RGE núm. 8102/20, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i  G uerrero, del Grup
Parl amentari Ciudadanos, relativa a gestió de
l’adquisició de mascaretes defectuoses destinades a ús de
personal sanitari.

Novena pregunta, RGE núm. 8102/20, relativa a gestió de
l’adquisició de mascaretes defectuoses destinades a ús de
personal sanitari, que formula el diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el
diputat Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president, diputades i diputats, bon dia. Sra.
Armengol, dels 417 casos positius actius de COVID-19 a les
Illes Balears 99 corresponen a personal sanitari; 1 de cada 4
positius actius és sanitari. I, a més a més, tenim 188 sanitaris
en quarantena. Suposo que no estarà satisfeta per aquestes
dades.

El rigor i la diligència en les comprovacions, quan es rep
el material sanitari, és imprescindible en la situació en què ens
trobam i, sobretot, amb el material de protecció. S’ha de
comprovar, per exemple, la correcta homologació del
material.

Sra. Presidenta, creu que el Govern ha actuat de manera
diligent en la gestió de l’adquisició de les mascaretes
defectuoses destinades a ús de personal sanitari?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula la Sra. Presidenta
del Govern.
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Pérez-Ribas per la seva
pregunta. A veure, crec que la consellera de Salut ho ha
contestat avui perfectament bé i ho hem contestat en diferents
ocasions durant tota aquesta crisi, que és una crisi
internacional, que és un moment excepcional que vivim aquí
i arreu del món.

Segona reflexió que crec que és important fer, Sr. Pérez-
Ribas, nosaltres, com a Govern de les Illes Balears d’una
comunitat autònoma petita, hem planificat des del minut 1, i
vàrem tenir la sort i ho repetit en moltes ocasions perquè crec
que és una sort de tenir el segon cas d’Espanya i poder
planificar tot el sistema sanitari i de planificació, i vàrem fer
compres massives des del principi de material sanitari que a
altres territoris d’Espanya, i no entrarem en aquesta discussió,
no es varen fer o no es varen poder fer o no es varen voler fer,
no ho sé.

Sr. Pérez-Ribas, jo he demanat disculpes si hi ha hagut
qualque errada, és clar que sí, perquè és clar que hi haurà hagut
errades en tota la gestió, i  tendrem temps de revisar-ho tot
sense cap mena de dubte. Ara, què em diria vostè si nosaltres
no haguéssim comprat material sanitari? Què em diria vostè si
no haguessin arribat 200 tones de material sanitari de la Xina?
Què em diria vostè si no fóssim de les poques comunitats
autònomes que hem fet tests a totes les persones que viuen a
residències públiques i privades de la nostra comunitat
autònoma, que hem fet PCR a tot el personal sociosanitari de
la nostra comunitat autònoma, que fem PCR massiva a tot el
personal sanitari de la nostra comunitat autònoma?

I és clar que em dol, cada contagi em dol a l’ànima, Sr.
Pérez-Ribas, no es pot imaginar fins a quin punt.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sra. Presidenta, li agraeixo la resposta, però és evident, el
que toca és que el Govern compri material sanitari. I aquí ens
trobem que els mateixos agents socials  ho manifesten,
demanen responsabilitats perquè hi ha informes que acrediten
que el material no es gestiona amb rigor i es posa en perill la
salut del personal sanitari i de les seves famílies; fins i tot
Inspecció de Treball s’ha vist obligada a intervenir per l’elevat
nombre de sanitaris infectats.

El Grup Parlamentari Ciutadans hem demanat la
compareixença de la consellera de Salut perquè reti
explicacions respecte d’això.

El que no es pot fer és dir que tot està okay quan les dades
demostren que no ha estat així.

Suposo que no estarà satisfeta de les declaracions del
director de Gestió i Pressuposts del Servei de Salut de les
Illes Balears quan afirma que mai no ha faltat material de
protecció als sanitaris. Per favor!, quan els han deixat en
primera línia de foc només amb bosses de fems per protegir-
se. D’entrada van haver de retirar les mascaretes defectuoses.
Per cert, les tenen controlades? Saben quants sanitaris n’han
fet ús?

Suposo que hauran iniciat accions legals contra
l’intermediari, un històric  del PSOE, que ha venut aquesta
remesa de mascaretes defectuoses al Govern?

Sra. Armengol, no ens podem permetre tenir els nostres
sanitaris amb material defectuós, faci el que sigui per dotar el
Servei de Salut de controls rigorosos; faci el que sigui perquè
el Servei de Salut sigui diligent en l’adquisició de material
sanitari. I eviti  que cap membre del Govern no faci
declaracions insultants contra els nostres sanitaris, sanitaris
que són els nostres herois.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Amb el millor to, Sr. Pérez-Ribas,
en política no val tot i el Govern ha de ser rigorós, però
l’oposició també, i el que no podem fer és alertar la població
amb falsedats. I li deixaré clar una vegada més, hi ha controls
sanitaris rigorosos, no només per part nostra, per part de tots
els controls, com bé ha explicat la consellera de Salut. No hi
ha mascaretes defectuoses, se’n varen apartar 80.000 dels 4
milions de mascaretes que hem comprat, Sr. Pérez-Ribas, miri
el percentatges d’altres llocs, les 80.000 les hem analitzades
i filtren bé i filtren bé, per tant, no diguem mentides a la gent,
per favor, què és molt important, jugam amb la salut de les
persones i amb les esperances de les persones, per tant, alerta
amb el que diem.

I li repetesc, hem comprat 100 tones de material,
n’arribaran 400 tones més.

I sí, jo agraesc la feina ínfima que ha fet tota la Conselleria
de Salut i la central de compres de la nostra comunitat
autònoma que, a diferència d’altres llocs, hem estat capaços
d’agilitar la compra de material. I sap què, Sr. Pérez-Ribas?
Efectivament, quan hi va haver el moment de màxima
dificultat, on es varen restringir a un mercat internacional amb
molta complicació, on tothom comprava en el mateix mercat,
on Espanya havia dit que centralitzava les compres i després
no va anar bé, nosaltres vàrem ser capaços d’anar comprant. I
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és clar que vàrem haver de repartir segons la prioritat de quin
personal sanitari havia d’estar en contacte amb la COVID, és
clar que sí, perquè som gent responsable.

I em dol a l’ànima si a qualcú li ha faltat a qualque moment
qualque tipus de material de protecció, és clar que sí, però
hem respost de la millor manera possible, amb el màxim rigor,
amb la màxima contundència i la nostra missió és la protec...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta, el seu temps s’ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 8114/20, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parl amentari Popular, relativa a mesures de
desconfinament.

Desena pregunta, RGE núm. 8114/20, relativa a mesures
de desconfinament, que formula el diputat Sr. Gabriel
Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, bon dia. El
president Sánchez anunciava la setmana passada un pla de
desconfinament per aplicar per fases i per regions, un pla
unànimement criticat i qüestionat per tots els sectors
econòmics afectats i per la majoria de presidents autonòmics.

Això no obstant, sembla que a vostè no li ha desagradat tant
aquest pla i, excepte demanar, sense cap èxit, per cert, que
Menorca i Eivissa entrassin una setmana abans a la fase 1, no
li hem sentit altre retret ni tampoc peticions.

De veres creu, Sra. Armengol, que les mesures de
desconfinament que s’estableixen són les adequades per a la
nostra comunitat autònoma?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company, per la seva
pregunta, que, repetiré, una vegada més, les qüestions que ja he
explicat públicament a cada moment. Nosaltres, des de les
Illes Balears sempre hem demanat que el pla de desescalada
respectàs les situacions territorials de cada una dels llocs, que
l’Estat fes un marc general i que cada comunitat autònoma
pogués prendre les seves decisions sobre l’execució, que és
el que contestava abans a la Sra. Pons.

Dins aquest plantejament general sí que vàrem demanar
que fos asimètric, recordarà vostè que en el principi el Govern
d’Espanya deia que la desescalada havia de ser igual per a tota
Espanya, i nosaltres vàrem dir una frase que s’ha repetit molt:
Espanya no és Madrid, el mateix nivell de la pandèmia no és
igual per tot, facem una desescalada asimètrica; això s’ha
acceptat.

Vàrem dir que el territori fos no una província, sinó, en el
nostre cas, una illa, i això s’ha acceptat; vàrem dir que hi
hagués horaris per diferenciar la població com sortia durant
aquesta setmana passada, ens estimàvem més establir-los
nosaltres i  que els controlàs cada ajuntament, no ha estat
possible això, però s’ha acceptat fer horaris.

Varem dir que la mobilitat havia de ser quasi quasi reduïda
o zero entre illes, i això s’ha acceptat, i ens trobam en
aquestes fases. I crec que demostra que hem pogut fer feina
ben feta que Formentera ja es troba en fase 1, i crec que hauria
de ser una alegria per a tots; de les dues úniques comunitats
espanyoles que es troben ja en fase 1 de desescalada una és
Canàries i l’altra és les Illes Balears. Què nosaltres creiem
que hi hagués pogut entrar Menorca i Eivissa al mateix
moment? Ho creiem i ho hem defensat davant del Govern
d’Espanya i ho seguirem defensant.

Nosaltres fem la nostra feina, Sr. Company, la fem amb
rigor, la documentam amb rigor, la presentam amb rigor i la
lluitam, ara, qui té la decisió final en aquests moments no som
nosaltres.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sí, Sra. Armengol, el seu pla, que és el mateix de Pedro
Sánchez, per tornar a la normalitat indigna petites i mitjanes
empreses, autònoms, etc., per la seva inconcreció i podria
també encara enfonsar més la nostra economia.

Miri, vostè està d’acord amb un pla de desescalada que és
un autèntic sudoku,? Vostè està d’acord amb un pla de
desescalada que no té en compte cap particularitat de les Illes
Balears, com ja li han dit avui? Vostè està d’acord amb un pla
de desescalada que obliga a obrir en unes condicions els
nostres comerços que els lleva pràcticament qualsevol
viabilitat econòmica? Vostè està d’acord amb un pla de
desescadala que és improvisat i que obliga a complir una sèrie
de condicions als nostres negocis d’avui per a demà i quan
l’han presentat al cap d’un parell d’hores l’han de tornar a
canviar perquè s’adonen que les mesures que demanen són
inviables? Vostè està d’acord amb un pla de desescalada que
ajorna sine die l’obertura de ports i aeroports que són les
nostres autopistes i la manera de moure’ns dins la nostra
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pròpia comunitat i fora, amb el món? Vostè creu que de veritat
estam millor tancant els aeroports, aquí sobretot, internament
i també a fora de cara a tenir turistes? És a dir, vostè m’està
dient, idò, que hi creu i contempla zero turistes per a aquesta
temporada?

Tal vegada està d’acord amb el Sr. Yllanes, tot passa per la
recuperació a través de la transició energètica, hem d’agafar
tot el personal que feia feina als  hotels i l’hem de posar a
instal·lar plaques fotovoltaiques, Sra. Armengol. Per favor!

Si vostè no està d’acord amb aquest pla de desescalada, per
què no ha aixecat la veu i el cap davant de Madrid i els ha dit
que havien de començar a posar coses per a aquesta
particularitat que tenim a les Illes Balears?

Sra. Presidenta, aquest és un pla que no està a l’alçada de
les circumstàncies i ara, per manca de valentia i de projecte,
estam paralitzant la vida pública i fins i tot la indústria del
turisme aquí a Balears. 

Resignar-se no és una opció, Sra. Armengol, en aquests
moments ni tampoc esperar que l’Estat o Europa ens vengui a
salvar ni a rescatar; aquí es tracta de fer la nostra feina. Jo li
deman que no sigui còmplice del fracàs del Sr. Sánchez i que
actuï en defensa dels interessos de les Illes Balears i reclami
o exigeixi mesures específiques necessàries per a la nostra
comunitat autònoma, cosa que no ha fet fins ara, ho ha fet amb
la boca molt petita, segons em conten els qui estan a les
mateixes conferències que vostè.

Moltes gràcies, Sra. Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. La crítica fàcil és fàcil de fer, Sr.
Company, i sense cap proposta alternativa...

(Alguns aplaudiments)

... i sense cap solució possible. 

Miri, jo tornaré a ser molt clara. Nosaltres, com a govern
de les Illes Balears, hem defensat sempre els interessos
d’aquesta comunitat autònoma. Vàrem sortir dient que s’havien
de tancar ports i aeroports  i  gràcies a això hem tengut la
pandèmia més controlada. I sí, estic contenta que haguem pres
aquesta decisió. 

Hem demanat que la fase de desescalada, i ho hem demanat
amb tota la força i la contundència, fos assimilable per
asimètrica per territoris. El fet que entri Formentera tota sola
vol dir alguna cosa, Sr. Company. Les dues úniques comunitats
autònomes que hem entrat en desescalada són Balears i

Canàries, per tant, alguna cosa hem aconseguit, que es faci
d’una forma particular segons aquests territoris.

Miri, nosaltres -li ho repetesc-, hem fet la nostra feina i la
nostra feina també consisteix que hem presentat els protocols
a través d’IBASSAL de tots els sectors econòmics, estant
pactats a nivell de la comunitat autònoma, estam preparats per
entrar en fase 1 no només Formentera sinó Menorca i Eivissa
i també estam preparant l’illa de Mallorca. Aquesta és la
nostra responsabilitat.

Quant al turistes, Sr. Company, qui té aturats els aeroports
internacionals són els països emissors. Aquesta és la realitat,
l’hauria de conèixer, l’hauria de saber i no hauria d’enganyar
la ciutadania. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Fem un petit recés de cinc
minuts i passam al segon punt de l’ordre del dia.

(Pausa)

II. Compareixença urgent de la presidenta del Govern
per retre compte dels efectes de la situació econòmica
provocada per la pandèmia del coronavirus i les mesures
que pensa adoptar per pal·liar la situació (escrit RGE
núm. 6977/20, del Grup Parlamentari Popular).

EL SR. PRESIDENT:

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en
la compareixença urgent de la presidenta del Govern per retre
compte dels efectes de la situació econòmica provocada per
la pandèmia del coronavirus i les mesures que pensa adoptar
per pal·liar la situació, en funció de l’escrit RGE núm.
6977/20, del Grup Parlamentari Popular.

Començam amb la intervenció de la presidenta del Govern
per un temps de trenta minuts.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, diputats i diputades.
Comparesc de nou davant d’aquesta cambra per explicar-los la
situació provocada a les nostres illes per la pandèmia mundial
i per detallar-los els plans i estratègies per combatre els
efectes d’un virus que exigeix la millor versió de tothom. El
repte és enorme, ens obliga a fer front a una emergència mai
viscuda a la nostra història democràtica, una emergència que
mostra tota la seva crueltat en el dolor de la pèrdua de vides. 

Des que va començar aquesta crisi hem vist partir 198
persones, 198 vides perdudes, amics, familiars, veïnats,
ciutadans i ciutadanes que estimam i que recordarem sempre,
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des del dolor intens d’aquestes setmanes en què el món ha
canviat, colpejant les nostres ànimes, les nostres il·lusions,
les nostres vides. Han estat setmanes en què aquesta societat
valenta i exemplar, ha mostrat la seva cara més responsable i
generosa i s’ha compromès, unida en el propòsit, a renunciar
a parts de les llibertats que tant han costat aconseguir, per
anteposar sempre la salut de les persones. Hem posat la vida
dels nostres per davant dels nostres propis interessos
individuals, hem posat la cura de la salut per davant la nostra
prosperitat, dels nostres negocis i les nostres ocupacions.
Hem posat la urgència vital del present per davant els nostres
somnis de futur, des de la certesa que cada vida salvada compta
i constata tot el millor que som, una societat solidària i
exemplar. Una societat que avui plora unida els que ens han
deixat i que persevera en la protecció i la cura dels qui encara
pateixen la malaltia. Una societat que expressa el seu escalf
als que han patit la pèrdua. 

A tots ells, a totes elles, els vull transmetre el meu més
sentit condol, el nostre més sentit condol, perquè estic
convençuda que l’efecte cap els que han patit i encara pateixen
aquesta malaltia, palpiten en els cors de tots els membres
d’aquesta cambra, de tots els ciutadans i ciutadanes d’aquesta
societat decidida i tenaç, que mostra alhora empatia cap a qui
pateix i determinació contra la malaltia. 

Aquesta tenacitat, aquesta proximitat, aquesta capacitat de
posar el millor que tenim al servei dels altres, té el seu màxim
exponent en els nostres sanitaris. La seva actitud i
professionalitat ha estat el mirall en el qual tota la societat
s’ha volgut trobar, el seu exemple ens ha donat el coratge per
mantenir-nos ferms, per quedar-nos a ca nostra i negar-li al
virus la transmissió que l’alimenta, per acudir cada dia a llocs
de feina clau per a aquesta societat, atenent farmàcies i
supermercats, transportant productes bàsics, garantint la
seguretat i la desinfecció als carrers, treballant en molts casos
sense horaris ni treva, per assegurar que tots els serveis
públics i privats essencials funcionin. Per això vull expressar
l’agraïment immens i incondicional de tot el Govern, un
agraïment humil i sentit, que estic convençuda que també és
compartit pels diputats i diputades i pel conjunt de la societat.
Gràcies per una actitud i un compromís que van més enllà del
deure. Gràcies per un esforç generós que avui ens mostra amb
claredat la seva eficàcia, perquè la xifra de contagis està en
mínims des de fa dies. 

Avui podem dir a més que de les 1.910 persones que han
donat positiu, se n’han curat ja 1.307. La taxa de nous contagis
dels últims 14 dies, destaca així entre les més baixes de tot
l’Estat, amb 13,8 casos per cada 100.000 habitants. Tot això
es reflecteix en la nostra xarxa sanitària, que va superar amb
solvència els moments més durs i que cada dia millora la seva
situació. Cada vegada hi ha menys persones hospitalitzades i
les UCI estan en la seva millor situació en un mes, en dies
com els últims en els que no s’han produït nous ingressos. 

Aquestes dades ens deixen en posició de complir els
criteris del Ministeri de Sanitat per passar a la fase 1 de la
desescalada, en la qual ja hi ha Formentera i en la qual esperam
que hi estiguin totes les illes dilluns que ve. El control de

l’emergència sanitària ens obre així un nou horitzó
d’esperança. És veritat que l’amenaça no ha passat, el virus
continua entre nosaltres, continua matant, continua causant
patiment, continua exigint-nos, i ho farà durant temps, que
extremem totes les precaucions. Però el control del seu avanç
fa que hagi arribat el moment de recuperar les nostres
llibertats i drets, de reconquerir els nostres espais públics i
reactivar les nostres il·lusions. És l’hora d’avançar passa a
passa cap a la recuperació de l’economia i la tornada al camí
de la prosperitat d’una societat que ansia tornar bategar amb
força.

No ens enganyem, sabem que el camí serà llarg, perquè
tots som conscients que la reconquesta de la normalitat ha
d’estar regida pel mateix principi que ens ha permès controlar
l’expansió del virus, aquest principi que ens deixa clar que la
salut és el primer. Posar la salut primer vol dir que cada passa
ha d’estar precedida de les condicions de seguretat per poder-
la donar. La salut primer vol dir que la recuperació d’espais
públics i de llibertat obligarà a continuar actuant des de la
màxima responsabilitat individual, vol dir també que la nostra
economia avançarà lentament però amb pas ferm. Per això
hem de mantenir vius i  operatius l’escut social i els
mecanismes que salvaguarden milers de llocs de feina, milers
d’empreses, milers d’autònoms. Aquestes eines
extraordinàries són la garantia dels milers de projectes i
somnis individuals que alimenten la nostra prosperitat
col·lectiva.

L’escenari és dur, la setmana passada el Govern d’Espanya
anticipava una caiguda de l’economia de gairebé el 10%, una
davallada del PIB sense precedents des de la Guerra Civil. I
sabem que aquest cop ràpid i contundent serà major a les
nostres illes, on els càlculs realitzats per la Conselleria de
Model Econòmic, apunten a una caiguda del 30% de
l’economia i l’ocupació, el triple que en el conjunt de l’Estat,
un impacte atribuïble a la nostra dependència del sector
serveis, d’aquest turisme que durant els darrers anys ha
impulsat la nostra prosperitat, amb una creació d’ocupació i
rendes que ha estimulat tot l’Estat i va mostrar el camí de
sortida de l’anterior crisi. 

Aquesta vegada no serà així, amb la mobilitat europea
restringida a conseqüència del dur impacte que la pandèmia té
encara als nostres països emissors, el nostre turisme patirà un
cop sense precedents, perquè la durada de la crisi dependrà
sobretot d’una reobertura de fronteres, per a la qual la majoria
d’estats europeus encara no tenen ni data. Aquest escenari ens
ha obligat a reaccionar, ens obliga a resistir, ens insta a
protegir els llocs de feina de les 200.000 persones que
depenen de l’economia turística, una protecció impossible
sense salvaguardar les nostres empreses i autònoms. Hem de
ser capaços que aguantin, i aquesta és la primera clau de la
nostra reactivació, hem de garantir que quan arribi el moment
de tornar a funcionar les nostres empreses i llocs de treball
continuïn aquí. Només així aconseguirem que la crisi sigui
breu i la recuperació sigui ràpida. Només així farem reeditar
l’objectiu pel qual ja feim feina, que aquesta previsió del 30%
de la caiguda de l’economia i l’ocupació no es produeixi mai.
No serà fàcil.
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Les dades d’atur d’avui ens exigeix  actuar de manera
contundent, sumant, tots, perquè els 72.500 aturats són molt
més que una xifra terrible, són milers d’esperances sumides
en la incertesa, milers de famílies instal·lades en la
preocupació per tirar endavant cada dia, per protegir els seus,
per trobar un camí de tornada a la feina, a l’obertura dels seus
negocis i activitats.

Vivim un moment històric, un desafiament sense
precedents que exigeix que tothom estigui a l’alçada. Hem de
comprendre que els nostres únics rivals, els de totes i els de
tots, són el virus i els efectes de la crisi econòmica i social i
els hem de combatre amb les idees i amb la capacitat de
treball de tots i de totes, perquè quan ho feim aquesta societat
és més forta, més resistent. 

També ho veim en les dades d’avui amb més de 141.000
persones protegides ja per expedients de regulació temporal
d’ocupació. Aquestes 141.000 persones protegides marquen
la diferència entre la crisi passada i l’actual. El Govern
d’Espanya ha apostat per evitar acomiadaments i reforçar els
ERTO, un mecanisme que dóna suport alhora a empreses i a
treballadors. És l’estratègia que hem triat també des del
Govern d’aquestes illes; la mateixa que estan aplicant altres
països europeus, com Alemanya; la que ha compromès en la
unitat de propòsit a les patronals i sindicats d’aquestes illes,
als quals no em cansaré de repetir l’agraïment infinit d’aquest
govern. Els acomiadaments i fallides que evitam avui
garanteixen la ràpida recuperació per a demà. 

És per això que en el Govern contemplam dos eixos
fonamentals, tots dos indispensables per fer front a la crisi. El
primer és necessàriament la protecció de les persones, de les
famílies, de les empreses, autònoms i treballadors, amb una
estratègia que ha de mobilitzar més de 1.200 milions d’euros
públics que es complementen amb les injeccions de liquiditat
que estam fent l’Estat i el Govern de les Illes Balears.

El segon ens ha impulsat a dissenyar un pla de recuperació
de l’activitat econòmica i social. Les seves estratègies i
accions ens han de permetre recuperar sectors d’activitat al
ritme que la seguretat i el control del virus ho permetin. Ho
farem impulsant a curt termini totes les activitats que estiguin
en condicions d’accelerar la tornada a la normalitat. Ho farem
prioritzant totes aquelles inversions que dinamitzin
l’ocupació. I ho farem executant la reforma necessària per
consolidar un model de creixement més sòlid, divers,
innovador i sostenible per als propers anys.

Tot això ha d’estar contemplat en un pla de reactivació que
mantindrà totes les inversions previstes que generin ocupació
i activitat, un pla que haurà de mobilitzar recursos
extraordinaris d’aquest govern, als quals se sumaran els que
aportin des dels seus àmbits competencials altres
administracions de les Illes, com els consells insulars i els
ajuntaments, que ahir mateix em varen expressar el seu
compromís amb aquesta reactivació conjunta, i els agraesc
aquest treball conjunt; un pla que ha d’activar la inversió del
sector privat, agilitada amb mesures extraordinàries per
impulsar projectes capaços de generar ocupació i dinamisme

econòmic; un pla, senyores i senyors diputats, que ha de tenir
el suport pressupostari del Govern de l’Estat i de les
institucions comunitàries, claus en una reactivació que també
exigeix la millor cara del projecte europeu. Ha arribat el
moment que Europa demostri que és de veritat una unió. 

Pel que fa al primer eix, el de protecció, el consens és
màxim i té en compte un fet indefugible  per a aquesta
economia d’alta dependència del turisme i dels serveis. Les
dificultats d’aerolínies i navilieres per trobar demanda que
justifiqui les seves operacions en un escenari de fronteres
encara tancades anticipen una recuperació més lenta de
l’activitat turística. Aquesta certesa, perfectament coneguda
pels nostres empresaris i sindicats, ens ha impulsat en tot
moment a unir forces al voltant del diàleg social, que una
vegada més ens ha ofert una resposta conjunta que guia les
nostres accions. 

Hem de protegir el nostre teixit productiu, tenir cura els
uns dels altres en aquest moment històric. Per això, a les
primeres reunions d’aquesta crisi sanitària vàrem decidir, amb
sindicats i empresaris, posar tots els recursos per evitar
acomiadaments i fallides renunciant als ERO de la passada
crisi i injectant liquiditat a les empreses i autònoms. Més tard
aquestes decisions, immediatament aplicades pel Govern, es
varen reforçar amb un pacte fonamental -novament avalat per
CAEB, PIME, Comissions Obreres i UGT-, l’acord marc pel
manteniment de l’ocupació i la protecció del sector serveis.

Aquest acord, el primer gran pacte social signat a tot
l’Estat des que va començar la pandèmia es construeix
sobretot el que hem après durant l’anterior crisi econòmica,
quan la destrucció d’empreses i llocs de feina al ritme
accelerat dels ERO va dificultar al màxim la recuperació i va
retardar la tornada a la prosperitat. Precisament per això, amb
sindicats i patronals compartim la necessitat de fer de la
flexibilitat dels expedients de regulació temporal d’ocupació
el nostre principal escut de protecció que ha de seguir viu
almenys fins el mes d’octubre.

L’acord tanca així la porta als acomiadaments i pretén
frenar les fallides, apostant per una eina que manté les
empreses latents, amb despeses reduïdes i preservant alhora
els llocs e treball. Ho fa garantint ingressos mínims de 1.000
euros als treballadors afectats, assegurant que tothom cobra
sense gastar temps de cotització i independentment de si el
treballador té o no el temps mínim per rebre la prestació.

Activar aquest mecanisme ens ha exigit treballar
contrarellotge, primer per aconseguir abans que cap altra
comunitat la protecció ens els ERTO de les desenes de milers
de treballadors fixos discontinus que no s’havien pogut
incorporar als seus llocs de feina. Després instant a la creació
d’un fons de protecció dels autònoms, que l’Estat va aprovar,
i avui permet tenir ingressos extraordinaris a 29.700
autònoms i autònomes de les nostres illes. I més tard agilitant
els propis expedients de regulació temporal, ampliant la
plantilla de professionals a 150 per accelerar els 19.000
ERTO presentats, dels quals n’hem aprovat ja 15.300 garantint
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ingressos a 160.000 treballadors i protegint alhora milers
d’empreses i autònoms.

Ara l’objectiu de tots és que les bonificacions
extraordinàries activades pel Govern de l’Estat per fer front al
tancament provocat pel coronavirus han de continuar fins que
les nostres empreses i autònoms puguin tornar a l’activitat.
Per això, defensam la prolongació dels ERTO per força major
actuals i proposam que posteriorment, i durant els mesos que
calgui, s’executi la seva transformació automàtica en ERTO
per causes productives. Aquestes, a més, han de mantenir les
actuals reduccions de cotitzacions perquè cal protegir les
empreses de la descapitalització. Defensam, a més, que
aquests ERTO incorporin la màxima flexibilitat, donant a les
empreses l’opció d’incorporar els treballadors de manera
escalonada i sempre condicionada als ingressos i activitats a
cada moment. 

Som conscients que aquest mecanisme exigeix fer un
esforç públic importantíssim, que costarà 1.200 milions
d’euros a l’Estat només en aquesta comunitat, però no volem
acomiadaments i no volem fallides. Consideram, per tant,
indispensable desplegar tots els recursos necessaris per
garantir els ingressos a 200.000 treballadors i treballadores
turístics i la viabilitat a desenes de milers d’empreses i
autònoms de les nostres illes.

La necessitat de protecció ens impulsarà també a continuar
ampliant mesures aprovades a les darreres setmanes i pactades
també amb els agents econòmics i socials. És el cas de les
facilitats fiscals que donen liquiditat a les empreses en aquests
moments delicats i sobretot és el cas de la injecció de
liquiditat que canalitzam des de l’ISBA cap als nostres
autònoms i les nostres petites i mitjanes empreses. Això ens
permet tenir ja activats 100 milions en crèdits a cost zero o
pròxim a zero, una partida que continuarà creixent fins
almenys 200 milions d’euros per assegurar que la liquiditat
arribi a tothom.

Fins ara hem aprovat 478 operacions, prop de 60 milions
d’euros que són l’oxigen que manté vives les nostres
empreses, empreses que han rebut 22 milions euros més de
l’ISBA en ajornaments de deutes de préstecs anteriors; una
feina que vull agrair a l’equip de la Conselleria d’Hisenda i de
l’ISBA que han fet en poques setmanes més operacions que en
tot un any normal.

Aquestes mesures de liquiditat són, a més,
complementàries a les de l’Estat, que està mobilitzant
100.000 milions d’euros per donar suport al teixit productiu,
però la persistència dels efectes de la pandèmia en la nostra
societat i economia ens obligarà a molt més. 

En les setmanes transcorregudes des de l’inici de la crisi
sanitària tant el Govern de l’Estat com el Govern d’aquestes
illes han aprovat mesures extraordinàries encaminades a un
mateix objectiu: protegir les persones i les famílies garantint
ingressos i mecanismes perquè ningú no es quedi enrere.

Aquestes eines excepcionals dissenyades sempre de forma
que es complementin continuaran actives mentre persisteixen
els efectes de la crisi sanitària a l’economia de les nostres
illes. Parlam de polítiques econòmiques i socials tan
importants com les desenvolupades per la consellera d’Afers
Socials Fina Santiago que amb celeritat màxima va impulsar
l’ampliació de la nostra renda social garantida, una mesura que
ha permès accedir a ingressos a 4.000 llars més fins a un total
de 22.000 persones protegides. Aquesta acció ara s’ha de
completar amb l’ingrés mínim vital que ha anunciat el Govern
de l’Estat.

Són eines fonamentals, com les targetes per a les famílies
amb beques menjador que asseguren l’alimentació de 6.152
infants de les nostres illes i que es reforcen amb una altra
mesura aprovada divendres: la distribució amb col·laboració
amb Eroski de 1.000 targetes per a aliments i productes de
primera necessitat per valor de 100 euros i per donar suport
a famílies que no disposen d’ingressos.

Igualment continuarem desplegant les ajudes que sostenen
la nostra xarxa d’escoletes, claus per facilitar la tornada a la
feina de les famílies i mantindrem la compra de dispositius
digitals per garantir l’educació telemàtica dels nostres
estudiants.

Donarem a més continuïtat als concerts amb el tercer
sector d’acció social perquè cal blindar els seus serveis de
protecció i ajuda que són avui més essencials  que mai i
desplegarem un pla de xoc ja en funcionament que impulsa el
nostre sector primari en 2,5 milions d’euros. És una acció
executada en determinació per la consellera d’Agricultura,
Pesca i Alimentació que des del diàleg amb el nostre sector
primari dóna suport a la comercialització i la producció,
permet mantenir els preus de venda, promou la compra pública
i garanteix liquiditat als productes de les Illes.

I amb coordinació amb l’Estat i amb la resta
d’administracions continuarem reforçant els mecanismes de
protecció del lloguer al mateix temps que donam facilitats per
fer front a les hipoteques i per evitar desnonaments durant
aquesta crisi.

Totes aquestes mesures són essencials per assegurar que
la societat recupera la normalitat sense deixar ningú enrere,
però les mesures de protecció no basten. 

Aconseguir l’objectiu de sortir tots d’aquesta crisi ens ha
exigit treballar en paral·lel en un pla de reactivació econòmica
i social. Ho hem fet durant setmanes, enriquint el plantejament
inicial amb propostes que hem anat rebent dels sectors,
d’altres administracions de les Illes, dels agents socials i per
descomptat dels partits polítics d’aquesta cambra.

 Per això vull agrair l’esforç immens que estan fent totes
les conselleries i la tasca de coordinació de les accions
econòmiques que lidera el vicepresident Juan Pedro Yllanes
que ha desplegat mesures clau per donar suport a sectors com
el nostre comerç de proximitat i per impulsar la innovació i la
reindustrialització de les nostres illes.
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També vull agrair a tots els partits d’aquesta cambra el seu
tarannà constructiu que demostra la voluntat de tothom per
treballar units sumant sensibilitats i idees i sempre des de la
convicció àmpliament compartida que una de les majors
victòries contra aquest virus és superar els seus efectes units,
units en la reparació, units en la reactivació, units en la millora
de la nostra societat a partir de tot el que hem après durant
aquesta situació que ens ha exigit més agilitat que mai, més
esforços tecnològics, més imaginació, més efectivitat, més
coordinació en la planificació, més actuació coral i
compromesa.

Cap al futur s’avança aprenent i aquest virus ens està
ensenyant molt. Aprofitem-ho. Unim-nos tots al voltant
d’aquest pla que per començar a donar-nos l’oxigen necessari
per sostenir l’esforç en la protecció pública i  garantir que
totes la societat tiri endavant.

Tot el que ens està ensenyant aquesta crisi sanitària i tots
els objectius compartits per aquesta societat moderna estan
dins dels deu eixos d’acció que articulen el Pla de reactivació
econòmica i social que vàrem presentar la setmana passada.
Com vàrem dir llavors és un marc prou ampli perquè hi
capiguem tots. Són deu eixos que ens posen, primer, davant la
necessitat inajornable de plantejar mesures de reactivació
ràpida del nostre sector turístic assumint que no tenim un
mecanisme més efectiu per reactivar la nostra activitat que
garantir la màxima seguretat sanitària.

Això significa garantir que les nostres illes han pogut
contenir l’expansió del virus, que estan en condicions d’evitar
contagis, que es realitzen totes les proves necessàries per
detectar nous positius i que per tot això aquesta comunitat està
preparada per rebre de manera segura aquells que vulguin
visitar-nos una vegada que les restriccions de mobilitat ara
vigents en gairebé tots els països europeus ho permetin.

Això ens obliga a invertir en mecanismes de protecció i
ens ha de conduir també a accelerar la millora de la nostra
oferta perquè sigui més diversa i amb la distinció de qualitat.

Hem de ser capaços també de restablir l’activitat abans que
ningú perquè depenem del turisme més que ningú.

Per això primer demanam a l’Estat i al conjunt de la Unió
Europea que estableixin un marc homogeni en tot el continent
per garantir la recuperació segura de l’activitat aèria. Aquest
objectiu requereix fixar mesures de control en origen de
l’estat de salut dels passatgers i reclama plans per impulsar
l’activitat de les aerolínies i navilieres, però no ens podem
quedar amb la reclamació per molt que sigui indispensable. 

Per això treballam bilateralment amb països essencials per
al nostre turisme, com Alemanya. L’objectiu és recuperar com
més aviat millor l’activitat i les rutes de connexió aprofitant
al màxim els avanços en seguretat sanitària i en el control de
la pandèmia que es produiran en les properes setmanes.

També hem de cercar solucions immediates al marge del
turisme. Tots tenim clar que en aquesta reactivació ha de

continuar destacant el sector primari. Hem de connectar-lo
millor amb el nostre comerç i la nostra indústria abans
d’apropar-lo al consumidor local amb eines digitals  i amb
mecanismes de distribució que permetin als nostres
agricultors, ramaders i pescadors, comerciants i industrials
competir amb les grans multinacionals de la distribució
globalitzada.

I hem d’aprofitar el potencial dinamitzador de l’economia
circular que ens ha permetre generar ocupació, inversió i
activitat al voltant de la reutilització, del reciclatge i de la
disminució de l’impacte dels nostres processos productius en
la naturalesa.

En el present immediat hem d’estimular el futur de
prosperitat dels sectors lligats al coneixement i a la cultura.
Ningú no té dubtes avui que la innovació, la tecnologia, la
ciència i la recerca són indispensables per diversificar-nos
entorn de nous sectors en els quals hem de treballar de la mà
de la nostra universitat, de la mà del sector privat conreant el
talent de tots i mobilitzant els esforços de tots.

També és un eix clau la potenciació de la nostra indústria,
que ha de ser capaç de produir gran part del que necessitam
per fer front al desafiament sanitaris mentre modernitzam
totes les seves branques productives i les projectam a
l’exterior.

Hem de ser, a més, valents i ambiciosos per afrontar reptes
com revertir el procés de deslocalització industrial. Ha durat
dècades, però la paràlisi mundial provocada per la COVID-19
ens exigeix que ens qüestionem més que mai aquest model. És
la nostra missió com a societat recuperar part de la producció
que en el seu moment va partir i va generar les condicions
perquè es plantegi la tornada.

I ha quedat clar que hem d’avançar en la protecció de
l’entorn i convertir a més aquest objectiu en un eix de
dinamització perquè protegir la natura exigeix fomentar
inversions en les nostres illes per instal·lar energies
renovables i per donar suport al sector des de la nostra pròpia
indústria. De la mateixa manera, hem de fer de l’aprofitament
eficaç i sostenible dels nostres recursos naturals un motor
d’inversió en qüestions com la millora urgent de les nostres
infraestructures de proveïment i reutilització d’aigua.

També hem de preservar en l’esforç públic i privat per
garantir l’accés a l’habitatge, com hem de ser capaços
d’adaptar el nostre territori a les exigències sanitàries del
virus i a les d’aquesta altra amenaça que no podem oblidar mai:
el canvi climàtic. Actuem des de la previsió, afrontant la
realitat abans que ens esclati amb tota la violència imparable
d’una naturalesa que no pot esperar més.

La reactivació passa igualment pels nostres serveis públics
essencials i per la seva necessària adaptació tant a les
exigències sanitàries del virus com a les seves conseqüències
a mig i llarg termini i hem d’actuar a la vegada per adaptar els
mecanismes públics a la protecció dels majors atenent una
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variable  que ja tenim presenta fa anys: l’envelliment
demogràfic de la nostra societat.

Tot això exigeix inversió sanitària i exigeix esforços en
prevenció per part de tots, per part de l’administració
autonòmica, sens dubte, però també de la municipal i la insular
i de la majoria dels sectors privats. L’exigència sanitària i
l’enorme esforç pressupostari que suposa ha d’actuar com a
eix d’inversió i reactivació econòmica de gran impacte.

És hora ja de despertar a una realitat que ens revela com a
imprescindible l’augment de la capacitat d’aquestes illes de
proveir-se en tot allò que és essencial. Hem de vertebrar una
indústria sanitària com hem d’impulsar nous serveis lligats a
la cura de les persones.

Parlam d’un repte social immens que mobilitzarà molts de
recursos i per això ha de convertir-se en motor de producció
i d’ocupació.

Com veuen són molts els objectius i molt àmplies les
línies de treball, però aquesta ambició del plantejament no ens
ha de dur a defallir, ens han d’animar a aportar, a sumar, a ser
millors que mai, perquè la situació ho exigeix i perquè aquest
estímul ha de convertir-se en el major catalitzador de
reactivació i transformació de les últimes dècades. 

És indispensable, per tant, activar tot el que el control
efectiu del virus permeti a cada moment i, alhora, és
fonamental fer-ho sense perdre mai de vista objectius que
generen un ampli consens en aquesta societat. No es tracta de
reactivar per reactivar, es tracta d’impulsar tot allò que generi
ocupació, ingressos i activitat, i alhora ens permeti avançar
cap a una societat i una economia socialment sostenible,
respectuosa amb el medi ambient, capaç d’aprofitar els
recursos amb eficiència, al mateix temps que diversifiquem la
nostra economia gràcies al coneixement, la tecnologia i la
internacionalització.

Sabem que res d’això no és fàcil, i sabem que aquesta
vegada afrontam una dificultat afegida. Hem d’impulsar des de
l’acció pública la reactivació de l’economia en un moment en
què la crisi sanitària ha exigit desviar recursos públics
extraordinaris, i quan l’aturada d’activitat ha reduït
dramàticament els ingressos de les administracions. Això ens
obligarà a treballar més units que mai i a ser més
reivindicatius que mai; hem de ser capaços d’integrar el
potencial de totes les administracions per donar força i
màxima eficàcia al pla de reactivació, com volen fer els
consells insulars i els ajuntaments de les nostres illes.

I hem de continuar traslladant a l’Estat les necessitats
d’aquesta comunitat. Hem estat històricament la comunitat
més solidària amb la resta de l’Estat; ara cal que la resta de
l’Estat sigui solidària amb aquestes illes. Per això l’Estat haurà
d’atendre reivindicacions ja plantejades, com que els
ajuntaments i els consells insulars puguin utilitzar sense límits
els doblers que encara tenen aturats als bancs, quan són
imprescindibles per protegir els nostres ciutadans i ciutadanes
i per rellançar la nostra economia. També hem d’unir les

nostres veus en la reclamació de recursos extraordinaris;
durant setmanes vàrem defensar davant el president Pedro
Sánchez la urgència de crear un fons no retornable i capaç de
permetre a les comunitats fer front a aquesta situació. Han
acceptat la proposta i aquest fons serà una realitat que
mobilitzarà almenys 16.000 milions d’euros cap a les
autonomies, i dic almenys perquè consideram la decisió molt
encertada però demanarem més mecanismes de suport. Com
demanarem que el repartiment tengui en compte tots els
efectes del coronavirus; això vol dir també que no ha de
finançar només la despesa sanitària, també ha de donar múscul
per fer front a l’impacte social i econòmic de la pandèmia, que
serà major a les nostres illes. Hem de perseverar també en la
reivindicació d’un pla de reactivació específic del sector
turístic i un pla d’estímul de tota la nostra economia. 

Ha de ser una acció de proporcions mai vistes, perquè
només així podrem fer front a una situació mai vista.
D’aquesta manera estarem en condicions d’activar ràpidament
la nostra economia quan la seguretat sanitària ho permeti, i
sense oblidar en cap moment que és aquesta seguretat sanitària
la nostra millor aliada de cara a la recuperació.

Per tot això és fonamental articular aquest pla, que ha de
ser realment d’impacte autonòmic, i com a tal ha d’incloure
les propostes i les sensibilitats de tots. Les accions finals que
despleguin aquests eixos han de contenir la veu de totes les
institucions, la veu dels partits, la veu dels agents socials i
econòmics, la veu de cada sector i de cada sensibilitat
ciutadana. Per fer-ho possible intensificarem durant aquests
dies els contactes i les reunions de treball que hem mantingut
durant les últimes setmanes. Si volem aprofitar totes les
oportunitats que ens vagi brindant el procés d’obertura durant
la desescalada cal tenir aprovat aquest pla durant les properes
tres setmanes. El temps corre i  no tenim ni un segon per
perdre; sumem sense dilació, actuem des de la determinació
i aparcant en tot moment la confrontació; tirem endavant
aquesta situació, que és el que mereix la confiança que els
ciutadans i les ciutadanes d’aquestes illes han dipositat en tots
nosaltres.

Senyores i senyors diputats, estam davant un moment
històric, un moment que marcarà aquesta generació política i
deixarà un record inesborrable en tota la societat. És la nostra
obligació estar a l’alçada. Hem d’impulsar entre tots el gran
acord de protecció i reactivació en què ja estan els agents
empresarials i econòmics, i en el qual fa setmanes que fan
feina totes les administracions de les Illes. És l’hora que
també els partits polítics avencem junts i a la màxima velocitat
en aquest acord; els ciutadans i les ciutadanes d’aquestes illes
ho necessiten. Ens demanen de la mà dels nostres agents
econòmics i socials que entenguem la protecció de
treballadors, autònoms i empreses durant el temps que sigui
necessari. Necessiten que mantinguem vives eines com la
renda bàsica, que explorem més mesures de suport al lloguer,
que facem costat al Tercer Sector d’acció  social, que
impulsem el turisme quan la seguretat ho permeti, que activem
i accelerem la resta de sectors, que generem ocupació i
salaris, i que avancem sense renunciar als principis de
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sostenibilitat econòmica, social i ambiental que tan bons
resultats ens han donat abans de la irrupció d’aquest virus.

La ciutadania, els nostres sindicats i empresaris, els
nostres autònoms, les famílies que sostenen aquestes illes,
ens demanen que facem la nostra feina i ens posem d’acord,
que articulem un pacte que contengui les millors solucions i
no deixi ningú enrere; un acord d’estat que ens permeti superar
la urgència present i avançar cap a un futur d’il·lusions i
esperances recuperades. Ens demanen que en aquest moment
històric treballem en equip, i en el Govern no escatimarem ni
un esforç per aconseguir-ho. Els deia abans que en aquests
moments el rival només és un, el virus, i els oferesc tota la
disposició del Govern per combatre’l units. Donem a aquesta
societat les solucions que es mereix.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Començam la intervenció dels
grups parlamentaris. Començam pel Grup Parlamentari
Popular. Sr. Company, té la paraula.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyora Armengol, bon dia.
Compareix vostè en aquesta cambra a petició del Grup
Parlamentari Popular per retre comptes de les mesures que
s’estan adoptat en el seu govern per pal·liar els efectes que
està provocant i provocarà en els pròxims mesos la pandèmia
del coronavirus sobre l’economia de les Illes Balears. I vull
remarcar que em referesc a mesures que està adoptat el seu
govern, en l’àmbit de les seves competències, perquè la 
majoria de les actuacions que ens ha descrit no les ha adoptat
el seu govern sinó que són mesures que depenen el Govern
central i que per tant tot Espanya les rebrà.

Perquè mesures pròpies del seu govern, més aviat poques.
No li diré que no n’hagi feta cap, com sempre fa vostè quan es
dirigeix al Partit Popular, que diu que mai no ha fet res. No, jo
sempre li he dit que vostè ha posat unes poques mesures, però
totalment insuficients i d’escàs impacte econòmic en aquests
moments, quan tots els organismes ens estan parlant d’una
recessió sense precedents i d’unes conseqüències dramàtiques
per a la nostra economia i per al nostre mercat laboral, amb
una possible caiguda del PIB d’un 30%, segons les pròpies
dades del seu govern, i estant Balears al capdavant de tot
Espanya en la destrucció d’ocupació. Avui hem tornat veure
unes dades catastròfiques de l’atur del mes d’abril, que som la
comunitat autònoma que lidera l’atur aquí a Espanya, amb un
62% més que l’any 2019 -a Andalusia és un 25%, nosaltres un
62%-, amb un atur de 72.500 persones sense comptar els
ERTO, amb 141.000 persones que estan amb ERTO, amb una
contractació  a la baixa del 84,4%, amb 47.000 manco
empleats... 

La situació com veu és gravíssima, i per tant li he de
demanar: Sra. Armengol, vostè creu sincerament que el
Govern de les Illes Balears i vostè com a màxima responsable
estan fent tot el necessari per pal·liar aquesta greu situació?
Vostè creu que el Pla autonòmic de reactivació de les Illes
Balears que vàrem conèixer la setmana passada, primer pels
mitjans de comunicació, és suficient?, un pla de 30 pàgines
buit de contingut, una declaració d’intencions vàcua que
reflecteix la paràlisi del seu govern i l’absència de propostes;
un pla amb molt poques mesures concretes, i dins aquestes, la
majoria, com li he dit, hi fica mesures que són o bé del
Govern central o mesures que ja teníem abans que arribàs la
pandèmia. Perquè, escolti, l’excepcionalitat de les targetes
prepagament per ajudes menjador escolar ja es pagaven abans
que arribàs el coronavirus, les ajudes al lloguer del Pla estatal
d’habitatge ja les teníem abans que arribàs el coronavirus, o la
renda social.

Per tant en el seu pla, de 30 pàgines, n’hi sobre 27 de
filosofia, de retòrica i de frases buides, i ara, Sra. Armengol,
la gent, les empreses, els autònoms, els treballadors i les
famílies el que no necessiten són vaguetats; necessiten
solucions, necessiten mesures concretes, necessiten certesa,
necessiten un govern que sàpiga el que ha de fer, i sobretot
necessiten ajuda immediata per aguantar primer i després
sortir d’aquesta difícil situació.

El seu pla és un pla d’un govern resignat al precipici,
desbordat, Sra. Armengol, sense idees ni propostes concretes
i suficients per rebel·lar-se contra aquesta situació. I aquí, Sra.
Armengol, li he de dir que amb aquesta resignació seva el
Partit Popular no està disposat a acompanyar-la. Ara fa més
falta que mai tenir coratge, determinació, i les idees ben
clares del que s’ha de fer i de quines mesures fan falta
articular perquè d’aquesta frase que tan es repeteix de “no
deixar que ningú quedi enrere”, no siguin només unes paraules
per quedar bé.

Entre el seu pla buit i el pla de descalabro de
desconfinament de Pedro Sánchez, conduiran a la ruïna de les
Illes Balears si no reaccionen ja, Sra. Armengol. Els dos plans
tenen diverses coses en comú, estan fets des de la
improvisació i des de la manca de consensos i per això estan
plens d’indefinicions i també de limitacions. Amb això vostè
i el Sr. Sánchez són ànimes bessones, volen que la resta de
forces polítiques els donin suport, però no que hi participen,
política de fets consumats que en el seu cas embolica moltes
vegades d’un fals consens i diàleg que mai no ha practicat amb
el principal partit de l’oposició.

Li ho vaig dir la setmana passada a la reunió que tinguérem
en el Consolat, si ens vol convocar per fer reunions per
informar-nos, se les pot estalviar, fins ara la informació ens
arriba molt més aviat pels mitjans de comunicació i per la
societat civil que per vostès. Però si ens vol reunir a participar
de veres, com a principal partit de l’oposició pot comptar amb
nosaltres, ja li ho vaig dir. El meu oferiment és sincer, Sra.
Armengol, però esper la mateixa sinceritat per la seva part i
fins ara, em sap greu haver-li de repetir, no me l’ha
demostrada.
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Sra. Armengol, des de fa més d’un mes el Partit Popular li
presenta mesures per combatre la crisi del coronavirus.
Quantes mesures concretes de les 125 que el Grup Popular ha
registrat en aquesta cambra vostè està disposada a acceptar?
Mesures en l’àmbit econòmic, en l’àmbit turístic, en l’àmbit
sanitari, en l’àmbit educatiu, en l’àmbit cultural, en l’àmbit
d’agricultura i  pesca, en àmbits de serveis socials. Li
interessen les mesures que presenta l’oposició? Les ha mirat?
Vol de ver que hi participem o només ens vol de comparses?
La negativa del seu partit i dels seus socis, a crear una
comissió parlamentària de recuperació de Balears és la prova
del seu nul interès per arribar a acords amb la resta de forces
polítiques i sobretot amb el principal partit de l’oposició, i no
valen excuses que la tramitació parlamentària va lenta, com em
diuen vostès, perquè si volem tots, pot anar tan aviat o més que
vostè i el seu govern, querer es poder, Sra. Armengol.

Fa més d’un mes vàrem proposar un pla de rescat
autonòmic amb finançament propi per complementar el que
puguem rebre de l’Estat o d’Europa, amb un impacte de 1.400
milions d’euros i amb mesures per a empreses, autònoms i
famílies. En tres línies fonamentals, una dirigida a autònoms
i empreses en dos grans blocs, per una banda els volem
facilitar liquiditat immediata i amb quantitat suficient a través
de la constitució de préstecs avalats al 100% pel Govern
balear i per un import de fins a 700 milions d’euros, 700
milions d’euros, Sra. Armengol, no 100, perquè 100 són
totalment insuficients. 

I per un altra banda 220 milions d’euros en ajudes directes
a fons perdut per a aquestes mateixes empreses i autònoms.
Les empreses i autònoms d’aquesta comunitat autònoma
necessiten liquiditat i la necessiten de manera immediata i no
poden aguantar més. Hi ha un segon grup de mesures de rescat
destinades a cancel·lar pagaments d’impostos, almenys fins
dia 30 d’octubre, a zero ingressos, zero impostos, Sra.
Armengol, perquè, com diuen els entesos, és més rendible no
cobrar impostos però generar ingressos que cobrar impostos
i quedar-nos sense empreses. 

I un tercer bloc de mesures dirigides als treballadors i a les
famílies, amb una renda específica d’emergència COVID-19
de 600 euros i amb una duració de fins a 6 mesos.

El turisme és un sector pràcticament oblidat per a Sánchez
en el seu pla sudoku de desconfinament. El Partit Popular la
setmana li vàrem proposar també tot un seguit de mesures en
l’àmbit turístic, mesures extraordinàries de promoció com a
destinació segura, sota criteris de control sanitaris potents,
eliminació de taxes aèries, etc., perquè les receptes del
Govern de l’Estat és que els hotels, els restaurants, els bars i
els comerços obrin en unes condicions molt complicades de
viabilitat, Sra. Armengol. I les seves, Sra. Armengol, per al
sector turístic no les coneixem, perquè en el seu pla dedica
menys d’una pàgina al turisme i només dir que cal reconvertir
el sector i fomentar el turisme sostenible i cultural, un ou de
dos vermells, Sra. Armengol. L’únic que li he sentit a dir a
vostè i ho hem pogut llegir als diaris -i això sí que afecta al
turisme directament- és que vostè està d’acord amb el Govern
de l’Estat a mantenir tancats els aeroports, els ports el major

temps possible. Sap què significaria això, fronteres tancades,
temporades sense turistes? Vostè  està d’acord amb aquesta
perspectiva? Mentre hi ha altres destinacions turístiques que
no es resignen a aquest negre horitzó i estan treballant amb el
sector i amb els mercats emissors per tornar tenir turistes el
més aviat possible.

Sra. Armengol, exigeixi al Govern d’Espanya la reobertura
dels aeroports i ports a Balears amb totes les garanties
sanitàries possibles i que defensi a més a més aquesta postura
davant Brussel·les. I tot això és possible  fer-ho amb les
màximes garanties de protecció sanitària o hauria de ser
possible si el Govern de l’Estat i el seu Govern haguessin fet
els  deures a temps en l’àmbit sanitari de salut pública i no
actuessin a remolc dels esdeveniments, com han fet des del
principi d’aquesta pandèmia. Varen arribar tard al principi,
obviant els advertiments de l’OMS, permetent i encoratjant
actes massius quan el virus ja era present aquí a principi de
març, o no fent compres suficients de materials de protecció
per als nostres sanitaris. 

I m’ha de permetre per cert en aquest aspecte que negar
l’evidència de falta de material de protecció per als nostres
sanitaris, negar que els han faltat mascaretes, EPI o bates -a
dia d’avui encara falten bates, Sra. Armengol-, negar això com
fan insistentment des de la conselleria de la Sra. Gómez i des
de l’ib-salut, és un insult a centenars de metges, infermeres,
infermers i  personal sanitari que s’han contagiat, és
lamentable que se’n riguin d’aquesta manera dels
professionals sanitaris i després en acte d’hipocresia els facin
mambelletes. Sra. Armengol, vostè no ha sortit en cap moment
a desmentir aquestes declaracions dels seus subordinats. Avui
i ara té l’oportunitat de fer-ho, afirma vostè que els nostres
sanitaris sempre han disposat de material de protecció
suficients?, sí o no? Miri si és fàcil. Si calla atorgarà, Sra.
Armengol.

Però tornant al tornant al pla de desescalada, cal dir que
podria ser més ràpid i més segur si s’haguessin fet tests
massius a la població per conèixer l’afectació real de la
pandèmia, però també han arribat tard en aquesta fase. Vostè
parla de sortir molt aviat d’aquesta fase..., de tota la situació
que tenim, però no fa l’imprescindible que és fer tests. Tests
massius per a confinaments selectius, Sra. Armengol, en lloc
de perseguir la gent, ja li vaig dir que el que ha de fer és
perseguir el virus i això es fa fent tests massius. Aquesta i no
altra és la clau per avançar en una desescalada segura i amb la
recuperació de l’activitat econòmica. Això sí, tests fiables, no
com els que li han endossat al Govern d’Espanya o aquestes
mascaretes defectuoses que algun exdirigent del seu partit ha
aconseguit per Xina. 

Fins ara, Sra. Armengol, ens hem amagat del coronavirus,
era el que exigia la situació al principi i el que recomanaven
els experts sanitaris. Però ara hem d’iniciar una fase per
aprendre a conviure amb el coronavirus fins que no hi hagi una
vacuna; una fase de transició per recuperar la normalitat en la
qual tots haurem de fer un esforç per actuar amb
responsabilitat i solidaritat; una fase en la qual persistirà la por
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a un rebrot de la pandèmia, però amb la qual s’han d’imposar
la il·lusió i les ganes de recuperar el que vàrem ser fins fa poc. 

Des del Partit Popular li he ofert sempre col·laboració i
lleialtat i a canvi li deman més autocrítica, més eficàcia, més
rigor i també iniciativa per afrontar aquesta situació.

Vostè és la presidenta d’aquesta comunitat autònoma i, per
tant, la màxima responsable del que passi aquí, no s’escudi ni
amb Madrid ni amb Europa, vostè és la màxima responsable
del que passa aquí. I tampoc no s’ha d’escudar en la
universalitat de la pandèmia sanitària, assumeixi el seu paper
i posi en marxa mesures d’aquí, suficients, immediates per
combatre aquesta crisi. Això és el que tots esperam i desitjam
en aquesta comunitat autònoma i no que vostè cerqui culpables
de fora, quan aquí no està fent tot el que podria fer.

Moltes gràcies, Sra. Armengol.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Gràcies, presidenta, per comparèixer
avui davant aquesta cambra per donar compte de totes aquelles
accions que han dut a terme i que estan duent a terme durant
l’estat d’alarma i aquelles que hauran d’emprendre una vegada
que aquest estat d’alarma acabi. Com a presidenta vostè s’ha
reunit amb els diversos grups parlamentaris, en diverses
reunions, per tal d’informar i escoltar propostes. Per tant, més
o manco vostè ja sap un poc què opina cada grup.

És a moments com aquest, amb una crisi global, que està
fent trontollar pràcticament tots els països, quan fa falta una
mirada ampla, amb responsabilitat, tenint en compte tots els
partits i els sectors socials, per aconseguir dins un escenari
tan difícil certa cohesió social i  política, que aconsegueixi
donar certesa a la gent que viu dins la incertesa diària i crec
que aquest govern de coalició s’està esforçant de veritat en
aquest objectiu.

Dit això, s’han hagut de prendre moltes decisions a causa
d’aquesta crisi sanitària i les seves conseqüències socials i
econòmiques i se n’hauran de prendre moltes més, però de
moment les decisions s’han pres en un sentit molt clar: no
deixar ningú enrere. I aquesta és la línia a la qual nosaltres
donam suport, posar la vida de les persones al centre de les
prioritats polítiques.

En aquest sentit, aquest govern de coalició del qual forma
part Unidas Podemos ha fet tot el possible per esmorteir les
conseqüències nefastes d’aquesta crisi sanitària sobretot
pensant en els treballadors i en els sectors més vulnerables.
Tant a l’àmbit estatal com aquí a les Illes Balears la prioritat
ha estat ajudar la gent corrent dintre de les possibilitat en un
escenari tan complex.  I de cara a la recuperació econòmica a
què hem de fer front creim que aquesta ha de seguir sent la

línia a seguir sense perdre de vista els drets socials i sense que
la recuperació sigui a costa de la gent treballadora.

Crec que en major o en menor mesura tots som conscients
del gran repte que tenim davant. Els pronòstics no són gens
optimistes i possiblement les comunitats tan dependents del
turisme com és la nostra sofreixin encara més aquesta crisi
econòmica derivada d’aquesta crisi sanitària, perquè encara
que molts no ho vulguin veure nosaltres rebem un turisme de
països com Alemanya i Regne Unit que encara estan immersos
en aquest escenari tan nefast com el que tenim nosaltres.

Tots volem que el turisme es recuperi el més aviat
possible, uns volem que es recuperi cap a un model més
sostenible, respectuós amb el medi ambient i de major
qualitat, que s’allunyi del turisme de gatera i massificació que
perjudica els residents que conviuen juntament amb aquest
tipus de turisme; a altres segurament aquest fet no els
preocupa el més mínim i per desgràcia si poguessin
reactivarien aquest turisme fora mirament sense... sense tenir
en compte cap conseqüència. 

Hem de treballar perquè el turisme es pugui recuperar com
més aviat millor, però amb seguretat, sense posar en risc la
vida de la gent i sobretot mantenint la línia d’allunyar-nos d’un
turisme de gatera que en res no ajuda la imatge que es trasllada
de Balears cap a l’exterior com a destinació turística.

Al marge de treballar perquè el sector turístic es recuperi,
Sra. Presidenta, hem de reflexionar sobre la fragilitat que ens
fa tenir un model econòmic tan dependent del turisme. En
aquest sentit, tot i que se n’ha parlat molt, nosaltres creiem
que és el moment d’apostar per la diversificació del model
productiu i en aquest sentit hi ha actuacions immediates que
es poden realitzar per activar certs sectors industrials i del
sector primari, però també cal pensar en el mig termini i
realitzar accions possibles per poder diversificar el model
productiu. 

En l’àmbit europeu ens han indicat quin podria ser aquest
camí. Es refereixen a la indústria verda, a la transició
energètica cap a energies renovables i al foment de la indústria
digital, una indústria que en el nostre  cas en ser illes ens
permetria evitar aquest mur que anomenam insularitat.

Hem d’apostar pel coneixement, la innovació, l’ús
d’energies renovables i  sobretot una indústria de producció
pròpia.

Un altre fet que s’ha posat de manifest en aquesta crisi, una
vegada més, és referent al sector primari: la dependència que
tenim dels productes que arriben de l’exterior una vegada més
ens posa en situació de debilitat.  Per això mateix si ja era
important abans ara ho és encara més. Hem d’apostar per
potenciar el nostre sector primari i augmentar el consum del
nostre producte local.

L’aposta per la recuperació econòmica de les Balears
creim que hauria de ser aquesta: intentar recuperar el turisme
el més aviat possible, però amb seguretat, sense posar en risc
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la vida de la gent de Balears, cap a un model de turisme més
sostenible, apostam per la transició energètica amb una
indústria enfocada cap a les renovables, potenciar la indústria
digital com a una possible economia molt influent en el futur
i sobretot impulsar el nostre sector primari. 

Tot això sense oblidar que mentre Balears es recuperar
d’aquesta crisi haurem de fer més esforços que mai per
mantenir la sanitat pública, capaç de seguir afrontant aquesta
situació i enfortir els nostres serveis socials ja que queda
molta gent que durant aquests mesos necessitarà ajuda fins que
la nostra economia es vagi recuperant.

És per això, Sra. Presidenta, que el nostre  grup
parlamentari donarà suport a les accions de recuperació
econòmica que s’hagin de plantejar a curt termini sempre que
hi hagi aquesta perspectiva a mig i llarg termini i que els drets
de la majoria social estiguin ben resguardats.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, Sra.
Presidenta, hoy se cumplen 53 días de confinamiento y con la
previsión de extender indefinidamente el estado de alarma
como único horizonte y sin tener una hoja de ruta. 

Creo que en este país y en esta comunidad autónoma es
muy importante decir a los ciudadanos la verdad, la verdad de
todo lo ha que ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que está
por venir porque es la única forma de poder confiar en su
gobierno, presidenta. 

La verdad es que la imprevisión, la negligencia, la
insolvencia del Gobierno de la nación lastran la economía de
Baleares y lastran nuestra recuperación económica.

Las únicas fases que conocemos del plan Sánchez han sido
primero la negación, segundo la improvisación y tercero la
rectificación continua.

Díganos cómo va a contrarrestar usted la falta de
coordinación, la falta de credibilidad y la falta de claridad de
este gobierno. ¿Le parece bien que no tengamos un plan B,
Sra. Presidenta? Oiga, ¿hay alguien al volante?

La única verdad que ven los ciudadanos es que Sánchez se
olvida una vez tras otra de las Islas Baleares y pone en
evidencia su capacidad negociadora, presidenta.

Usted creo unas falsas expectativas a los ciudadanos de
Ibiza y de Menorca y ello deriva claramente en una merma de

credibilidad de su gobierno y de usted como presidenta. El
domingo incluso admitió que ni siquiera le habían contestado
a su petición. ¿Va a seguir aguantando ese ninguneo, no ya por
usted, sobre todo por los ciudadanos de estas islas.

Mire, presidenta, habla de consenso, de diálogo y de ir
juntos y nos enteramos de la mitad de sus propuestas y de las
que le está haciendo al Sr. Sánchez por sus ruedas de prensa.
Yo le exigiría que nos enteremos a posteriori de todas estas
propuestas.

Señoras y señores diputados, a todos los grupos
parlamentarios, esto no va de sacar rédito político ni de
ponerse medallas. Esto va de salvar vidas, de salvar empleos.
Tampoco usemos este momento para cambios y
transformación del modelo económico y tampoco para
imponer ideologías. 

Tenemos demasiados muertos para decir que no vamos a
pactar y que no vamos a consensuar. Estamos a las puertas de
una crisis económica sin precedentes. Hoy veíamos como
Baleares lidera el paro con más de 72.000 parados. El Govern
ha previsto incluso una caída tres veces mayor que la media
estatal de nuestro PIB, más de un 31%.

Estamos en un escenario de desplome de los ingresos, de
disparo de la deuda, del gasto en más de 57.000 millones de
euros y el Gobierno anuncia más fondos, una nueva línea ICO
como la medida estrella.

Miren, las PIME, las microempresas, las empresas de
Baleares no necesitan más endeudamiento, sino todo lo
contrario. Nos venden mucho humo, pero ningún plan de
reactivación de los sectores estratégicos de nuestra economía.

El hundimiento económico es ya una realidad y así lo
constata el Gobierno en su programa de estabilidad que ha
remitido a la Unión Europea. Nos están abocando al rescate,
a hacer ajustes, mejor dicho recortes porque la COVID-19
está impactando de lleno en nuestras cuentas públicas.

Presidenta, hoy nos tendría que haber traído su propuesta
de ajustes presupuestarios porque si no, no podemos empezar
a construir. Queremos ver esa reformulación de los
presupuestos de 2020.

Debemos priorizar, eliminar todo el gasto superfluo de la
administración y reorientar el gasto público y aun así habrá
que hacer recortes. No podemos negarlo más.

Y es más que urgente también -como ya le ha pedido mi
grupo parlamentario- reestructurar y reducir el organigrama
sobredimensionado del Govern. Ustedes han duplicado,
duplicado, los cargos desde 2015.

¿Va a incautar Hacienda el superávit acumulado por los
ayuntamientos como pareció dejar entrever la Sra. Ministra
Montero? Usted, presidenta, va a permitir que el Gobierno
central meta mano en la hucha de nuestros ayuntamientos.
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Y el fondo que anunció Sánchez para ayudar a las
comunidades autónomas, completamente insuficiente -ahí
estoy con usted, Sra. Armengol-, la nueva medida de
propaganda de este gobierno que se ha anunciado a modo de
titular, sin criterios de reparto claros. No dice ni cómo ni
cuándo. 

Queremos y le exigimos desde Ciudadanos que Baleares
tenga un trato prioritario en este  reparto y que se tenga en
cuenta el impacto en la economía y no sólo en el gasto que se
ha hecho en material sanitario. Insisto, ya debería saber cuánto
le va a tocar a Baleares. 

Mire, la España productiva, la España productiva es la que
va a levantar a este país, ¿lo tienen ustedes claro?, pero sobre
todo, ¿lo tienen claro sus socios de Gobierno?

El sector público y el sector privado deben ir de la mano
más que nunca, apostemos pues por la colaboración público-
privada para sacar a nuestra comunidad de la crisis y de esta
recesión económica.

Los comercios, los autónomos, las micro empresas de las
Islas Baleares, las empresas son las que van a levantar a pulso
nuestro comunidad autónoma. Ayudemóslos y no les
pongamos más trabas. 

Coordínense también con los representantes de los
distintos sectores para aplicar los protocolos de prevención
específicos para la desescalada. Se lo están pidiendo los
representantes sindicales, los representantes de las patronales.
El Govern tiene que asegurar la reactivación de la actividad
con plenas garantías. No pueden negar que al plan de
desescalada de Sánchez y compañía le falta un plan estratégico
ambicioso para reactivar la economía y salvar los empleos. 

Para la hostelería, los hoteles y muchos comercios este
plan es la ruina total, completamente inviable sin medidas
financieras de apoyo y sin resolver la ampliación de
acogimiento a los ERTE. No pueden abrir sin vuelos, sin
turistas, sin protocolos sanitarios claros. 

La realidad es que el sector turístico vive una situación de
desamparo, de incertidumbre sin precedentes, y usted permite
ese desamparo y tapa así la ineficiencia del Gobierno y ha
apoyado y celebrado este plan de desescalada. Ante la
respuesta del Gobierno que les dio, el que no se sienta
cómodo que no abra, ¿valida estas declaraciones de la ministra
Ribera ninguneando el drama de los hosteleros y del sector
turístico?

Si este gobierno es bueno en algo es en eso de trabajar en
el terreno de la desvergüenza. No pueden tratar así a los que
están teniendo tantas dificultades para mantenerse a flote.
Rectifiquen y ayudénles. Escuchen a los expertos y a los
sectores estratégicos. 

Sra. Armengol, un buen líder no debería dejar que la
insolvencia del Gobierno de la nación lastre la reactivación
económica de nuestra comunidad autónoma, y usted siempre

con la excusa de estar con las manos atadas mirando a Madrid.
No podemos quedarnos con los brazos cruzados viendo como
Sánchez tiene un país entero a la deriva.

Por ello, es de vital urgencia consensuar un plan de
reactivación económica y social para Baleares y desde
Ciudadanos haremos propuestas al Govern, claro que sí, pero
también exigencias para consensuar las mejores medidas, para
reconstruir nuestra comunidad y reactivar la economía de
nuestras islas.

Nuestras exigencias para llegar a un acuerdo serán:
primero, un plan específico para el turismo que suponga un
alivio fiscal y tributario que incluya la suspensión del
impuesto del turismo sostenible, exenciones de las cuotas
empresariales a la Seguridad Social, apostar por ayudas
estatales para el sector turismo y facilitar el acceso rápido y
fácil a las líneas de financiación. También garantizar la
extensión al acogimiento de los procedimientos de ERTE en
sector turístico.

Segundo. Un plan de contingencia sanitaria que refuerce
nuestra sanidad que va a supeditar toda la reactivación. 

Tercero. Un plan de ayudas para nuestros más de 90.000
autónomos que acrediten pérdidas del 30% de sus ingresos y
la subvención de las cuotas que Sánchez no quiere condonar. 

Desde Ciudadanos le exigimos lealtad con los autónomos,
su línea de ISBA no es suficiente . Tres de cada cuatro
autónomos admite que ya está en apuros, necesitan ayudas
inmediatas y nos más deuda.

Un plan de reestructuración de la administración y el
sector público, como cuarto punto. La administración debe
apretarse el cinturón, como lo están haciendo los ciudadanos,
las empresas y los autónomos, y hay que emprender una
ambiciosa racionalización y adelgazamiento de altos cargos y
asesores. Queremos su compromiso hoy de que esa reducción
de cargos a dedo se va a llevar junto a la reformulación de los
presupuestos.

Quinto. Queremos que cuente con expertos de los
diferentes sectores estratégicos de Baleares en el plan de
reactivación económica y que sea consensuado.

Y sexto. Que la transformación económica a la que hace
referencia su plan de reactivación no lleve implícito un
cambio de modelo económico. Nos llevamos ese
compromiso del vicepresidente el pasado sábado y para
nosotros es una condición sine qua non.

Sra. Presidenta, tenemos demasiados muertos como para
no tomarnos esto en serio, para no querer pactar. No podemos
comportarnos como hacemos siempre, pero ustedes tienen
que asumir también los errores y analizar lo que se ha hecho
mal y escuchar para dejar de improvisar. La sociedad balear ha
estado más que a la altura, ahora sólo faltamos nosotros, por
responsabilidad institucional, por convicción democrática y
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por sentido de la utilidad. Los ciudadanos de Baleares salen
ganando si estamos unidos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, és ben
cert, i ho hem pogut tocar amb les mans, que les situacions de
dificultat sempre treuen el millor que tenen les persones. I
així també hauria de ser amb les persones que ens dedicam a
la política. 

No és un mal dia per recordar l’arrel etimològica de la
paraula parlament que ve de parlar, i això és el que ens demana
la societat avui més que mai, parlar més que discutir. És a dir,
tornar en el sentit  més genuí de la política, com aquella
capacitat de reflexió per tal d’arribar a acords. Això
evidentment no suposa renunciar a la discrepància sinó
entendre-la en positiu i com a possibilitat de reflexió -el món
seria molt avorrit si tots pensàssim igual-, i la discrepància
enriqueix el debat i, per tant, amplia també horitzons. 

Tanmateix la situació actual ens ho demana, ens ho exigeix,
tots coneixem les diferents anàlisis i prediccions
econòmiques que s’han fet des de diferents entitats i
institucions. Cap d’elles no és optimista al respecte i tot fa
pensar que en el conjunt de l’Estat espanyol serem de les
comunitats més perjudicades i més afectades. 

Per tant, l’activitat i l’esforç han d’anar orientats
prioritàriament a mitigar les conseqüències de la crisi sobre
les persones i les famílies, com no pot ser d’una altra manera,
i això vol dir també establir tot un conjunt de mesures que
permetin la reactivació econòmica a curt termini, és a dir, de
manera immediata, però també fixant objectius a mig i a llarg
termini incidint en la realitat social i econòmica d’aquesta
comunitat, i tot evitant errors del passat dels quals hem
d’haver après qualque cosa.

La COVID-19 és realment una amenaça important per a la
nostra societat del benestar, tal i com l’entenem, i ens farà
replantejar moltes qüestions, però també ho és el canvi
climàtic, davant del qual no podem esperar a entrar en una
situació límit semblant a la que vivim a dia d’avui per poder
donar-li  resposta. Entenem, per tant, que s’ha d’aprofitar la
conjuntura i incidir ara més que mai també en els objectius
2030 de desenvolupament sostenible, que marca Nacions
Unides. 

Avui la presidenta ha posat damunt la taula l’estructura d’un
gran pacte, d’un pacte per a la reactivació econòmica, un pacte
molt transversal que requereix del major consens possible, i
el sentit més ample de la paraula. Consens amb el major
nombre de forces polítiques; consens amb tots i cada un dels

agents socials i econòmics, patronals, sindicats, associacions,
entitats, etc.; i consens i col·laboració amb totes les
administracions públiques, Govern de l’Estat, consells insulars
i ajuntaments, cadascuna d’elles des de les seves
competències pròpies, amb un especial esment als
ajuntaments, que són els que connecten d’una manera directa
amb els ciutadans i les ciutadanes i són la primera porta a la
qual toquen aquests quan tenen una demanda, i moltes vegades
els que tenen una major capacitat de reacció. 

És important que com més aviat millor s’alliberin els
ajuntaments d’aquesta llosa que suposa la llei Montoro, i que
es permeti als ajuntaments utilitzar els romanents que a dia
d’avui sumen més de 600 milions d’euros en el conjunt
d’aquesta comunitat autònoma, precisament per donar resposta
a les demandes de la ciutadania i per reactivar el sector
econòmic, i precisament així esdevindran una peça clau en el
desenvolupament d’aquest pacte del qual avui parlam.

Partim de la necessitat d’establir accions immediates i
fixar objectius a curt termini, posar en marxa mesures que
permetin de manera immediata el restabliment de tota
l’activitat, la que sigui possible, tant pública com privada.
Fomentar obra pública, aquella que sigui possible; això suposa
una revisió de tots aquells projectes que encara no estaven en
fase d’execució per tal de prioritzar i agilitar la seva posada en
marxa com més aviat millor. Parlam de projectes que venien
finançats per l’ITS -el que ja està cobrat, evidentment-, o per
la borsa de places turístiques, o bé per altres convocatòries,
revisant evidentment la seva idoneïtat, la idoneïtat de la seva
execució, però que poden ser un estímul econòmic important
per a l’economia local. Foment de l’obra pública que es pugui
promoure a nivell estatal; es parla d’una inversió estatal per
valor de 16.000 milions d’euros que a l’hora de repartir
haurien de tenir en compte tant els territoris infrafinançats
històricament com aquelles comunitats  autònomes on
l’impacte de la crisi serà més gran, com és el cas de la nostra
comunitat autònoma, no fos cosa que ens passàs el mateix que
va passar amb el material sanitari.

I també la inversió privada, i juntament amb la inversió
pública serà necessari recórrer a la simplificació
administrativa. No deixa de ser un escàndol que un expedient
pugui tardar anys perquè es pugui resoldre; i no parlam tant
d’una situació esdevinguda com d’una necessitat real que ja
teníem abans de la crisi d’agilitació  i simplificació de les
tramitacions. Tenim una legislació més bé pensada per evitar
la picaresca més pròpia d’una societat postfranquista que no
la d’una democràcia consolidada on s’apel·la a la
responsabilitat, l’ètica i la professionalitat dels ciutadans i les
ciutadanes, i això no vol dir que no hi hagi d’haver tota una
sèrie  i  un conjunt de mecanismes de control, evidentment.
Especialment aquesta inversió s’hauria d’enfocar a fer més
amables, més habitables i també més sostenibles els nostres
pobles, els nostres barris i les nostres ciutats. 

I per suposat, i ja fixant objectius a mig i llarg termini, és
el moment de fer passes de gegant a la nostra gran assignatura
pendent, que és la de diversificació del model econòmic. Hem
pogut tocar amb les mans les conseqüències de tenir un model
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econòmic massa centrat en el monocultiu del turisme i de la
seva fragilitat atenent factors que massa sovint són externs a
la nostra realitat, i no és que els economistes no ens ho
haguessin advertit ja des de fa dècades, i això evidentment no
suposa deixar de banda el sector turístic, tot al contrari, s’ha
de seguir fent feina en la millora de la qualitat del nostre
turisme, de la qualitat versus la quantitat, de desestacionalitzar
més enllà del sol i la platja, d’apostar pel turisme cultural, el
de patrimoni, el turisme de compres, el senderista, el
cicloturista; i això suposa intensificar la feina que es venia ja
fent, amb capital públic i privat i amb plans ambiciosos també
d’intervenció a zones madures consolidades, i seguir avançant
i treballant cap a noves activitats econòmiques que siguin
compatibles amb la turística i amb la preservació del nostre
entorn natural i del nostre patrimoni natural. 

La indústria audiovisual n’és un exemple; les Illes Balears,
per climatologia, connectivitat i serveis, són espais
privilegiats per al desenvolupament d’aquesta tipologia
d’activitat. El fet que s’enregistri un espot o una pel·lícula o
una sèrie a les Illes comporta que darrere un gran nombre de
productores locals hi puguin fer feina, a més de fer ús d’un
teixit turístic en temporada baixa. En aquest sentit tant la
Mallorca Film Commission com la Balears Film Commission
han fet molt bona feina al respecte i la feina comença a donar
els seus fruits. I això suposa disposar d’eines, és a dir,
d’incentius fiscals sobretot que facin que una determinada
productora triï les Illes Balears i no altres destinacions com
les Canàries, per exemple, o l’illa de Malta. 

I com la indústria audiovisual, altres sectors amb els qual
es va treballant, com la mateixa indústria tecnològica,
l’economia blava, l’economia circular, l’economia verda, o la
mateixa promoció del nostre sector primari i agroalimentari.
Som conscients que el ple autoabastiment és impossible, però
sí que podem augmentar la productivitat; hem de posar en
reguiu totes les aigües depurades, aprofitar el pla de suport a
la ramaderia aprovat al Parlament per fer un impuls important
al sector ramader, exigir que l’Estat faci cas al Congrés dels
Diputats i posi en marxa el règim especial agrari de les Illes
Balears fent així possible que la producció d’aliments a les
Illes no sigui més cara que a la península. Amb aquest
confinament hem descobert que a prop de ca nostra hi ha
pagesos. Si volem de veres que es dugui a terme un canvi de
paradigma hem de fer que la població local mantengui la
mirada al productor i al producte local; serà el mercat local el
que ens traurà d’aquesta crisi.

Quant al comerç haurem de pensar en un pla d’ajudes al
foment i a la modernització del comerç local, juntament amb
ajuntaments i patronals del sector dissenyar aquest pla, i segur
que si donam suport a l’autònom, a la microempresa i a les
petites i mitjanes empreses aquests ens ho tornaran en forma
de llocs de feina. 

I en el mateix sentit haurem de reforçar la indústria
tradicional, així com l’artesania, amb accions específiques de
renovació i també de promoció, i respecte d’això és hora de
posar el llistó molt amunt amb iniciatives concretes que
permetin seguir avançant cap a aquests sectors i posar eines a

disposició d’aquests objectius, totes les que ens sigui possible
i totes les que puguem aconseguir tant a nivell estatal com a
nivell també europeu. I aquí permetin-me que m’uneixi a les
reivindicacions de la presidenta quan públicament i en diverses
ocasions, i avui també, ha manifestat que les Illes Balears hem
estat històricament solidàries i que per tant és hora que ens
tornin una part d’aquesta solidaritat, i deixin-me fins i tot que
vagi un poc més enllà i que els digui que ja no es tracta d’una
qüestió de solidaritat sinó que es tracta d’una qüestió de
justícia. Com bé diu la cançó, no en volem cap que no sigui
ben nostre. Els länder alemanys, per constitució de la mateixa
federació, no poden aportar més d’un 4% del seu producte
interior brut perquè consideren que posarien en perill la seva
economia; la nostra economia venia aportant sistemàticament
més del 14% del nostre producte interior brut. 

I en aquesta situació havíem dipositat moltes esperances
en el famós règim fiscal especial, règim fiscal que ja va ser
aprovat en el Congrés dels Diputats i que va entrar en vigor
l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat.
Per tant això ens dóna tota una sèrie d’eines que hem
d’utilitzar, per exemple una comissió paritària que encara no
s’ha reunit; o una exigència per part de l’Estat espanyol davant
la Unió Europea per tal de mitigar els efectes que pugui
suposar, per exemple, el transport tant de persones com també
de mercaderies. Per tant és un envit sobretot que vull fer a tots
els grups polítics que tenen representació dins la cambra del
Congrés dels Diputats. Crec que si hi ha un moment...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ensenyat, hauria d’anar acabant.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

... per posar-ho en marxa, si hi ha un moment per pitjar fort,
ara és aquest moment. Tenim una gran oportunitat al davant,
l’hem d’aprofitar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Permítame iniciar mi intervención
trasladando las condolencias de VOX a los fallecidos por esta
pandemia, 200 en Baleares y más de 25.000 en toda España,
según datos oficiales, que no reales.

Sra. Armengol, usted nos ha pedido que nos unamos a su
plan, nosotros, desde VOX, le hemos trasladado a su gobierno,
a todos los agentes económicos y sociales y a todas las
formaciones políticas, lo que consideramos que son ejes
fundamentales para la reactivación y recuperación económica
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y social de Baleares, porque estamos convencidos de que la
recesión, sin precedentes, en la que ha entrado España a causa
de esta pandemia tendrá una especial y agravada incidencia en
Baleares. En estas dramáticas circunstancias, la necesidad de
un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas, económicas y
sociales de nuestra comunidad para diseñar y ejecutar un plan
de recuperación económico y social es una evidencia.

Como sabe, VOX, como partido que representa en las
instituciones a un amplio sector de nuestra sociedad, ha
participado activamente en esta labor desde que se decretó el
estado de alarma registrando en el Parlamento balear 12
proposiciones no de ley, con 115 propuestas, la mayoría de
ellas, por cierto, tumbadas por los partidos que sostienen su
gobierno. Un pacto de esta naturaleza, como le  digo, ha de
tener como objetivo la reactivación de nuestro tejido
empresarial y productivo, severamente dañado por este largo
período de paralización debido al confinamiento, y su
denominación debe reflejar claramente este propósito. Por
eso, palabra como “reconstrucción” o “transformación”, que
es como titulan a su plan, no resultan adecuadas en este
contexto porque solo se reconstruye lo que ha desaparecido
y únicamente se transforma aquello que cambia de sustancia.

Nuestra economía, fundamentalmente basada en el
turismo, en el ocio y en los servicios, no requiere ser
reconstruida, porque sigue en pie, ni transformada, porque su
estructura básica debe ser mantenida, por tanto, consideramos
que términos como “recuperación”, “reactivación” o similares
son los más apropiados a la hora de definir este acuerdo. Si
algún grupo político contempla la posibilidad de aprovechar la
actual crisis para reemplazar nuestro modelo de economía de
mercado y de libertad de empresa por otro tipo de economía,
llamada colectivista o de planificación centralizada, tal intento
haría imposible el pacto y contribuiría a la ruina de nuestra
islas.

Como saben, VOX estará vigilante para que el sistema
económico y social, consagrado en los artículos 33 y 38 de la
Constitución, sea preservado y fortalecido en esta difícil etapa
de nuestra historia, por eso, desde VOX proponemos cinco
ejes fundamentales básicos que consideramos necesarios para
alcanzar un gran acuerdo que haga posible esta reactivación y
recuperación económica.

Para empezar, este pacto debe articularse a través de una
comisión parlamentaria no permanente, con participación de
agentes sociales, expertos y sociedad civil. La fórmula idónea,
insisto, es una comisión temporal, que se puede constituir con
carácter urgente en este parlamento, y en la que pueden estar
presentes todos los grupos políticos y pueden aportar también
sus propuestas los agentes sociales, todos los agentes
sociales, no solo los que han incluido ustedes en la Mesa de
Diálogo. Las deliberaciones de esta comisión consideramos
que tienen que ser públicas y sus trabajos conocidos por la
ciudadanía a lo largo de su desarrollo, es la fórmula análoga a
la adoptada por el Congreso de los Diputados para la
elaboración de un acuerdo similar a nivel nacional. Y en estos
momentos es la que mejor refleja el carácter plural y abierto
de nuestra democracia.

El segundo punto fundamental y que, además, es el eje
vertebrador de cualquier plan de recuperación, en estas
circunstancias más que nunca, ha de ser el mantenimiento de
la actividad de las empresas, de los trabajadores autónomos y
de los profesionales independientes, solamente el regreso a
la plena capacidad productiva y de creación de riqueza de estos
sectores sociales asegurará la salida de la peor crisis que
hemos conocido. Por consiguiente, todos los esfuerzos han de
ser dedicados a este  objetivo prioritario, al que tendrá que
supeditarse cualquier otro de tipo político o ideológico.
Nuestro sistema de protección social, como el sistema
sanitario público, que debemos reforzar ahora ante posibles
nuevas oleadas de contagiados por virus, es sostenido por los
impuestos directos e indirectos que pagan las empresas, los
autónomos, los asalariados y los consumidores. La
preservación de nuestra capacidad productiva es la única
garantía de atender las necesidades de las capas más
vulnerables de la sociedad y, por tanto, es la política más
social.

Este plan de recuperación va exigir ingentes recursos que
permitan hacer frente a gastos extraordinarios que mantengan
a empresas y a autónomos a flote, que sufraguen los ERTE,
que cubran el subsidio a los desempleados y garanticen las
pensiones, y todo ello va a suceder en un contexto de marcado
descenso de la recaudación fiscal. El considerable
endeudamiento que se requerirá solo será posible si el plan de
recuperación es sensato  y riguroso, creíble y basado en el
funcionamiento real de nuestra economía. Los planteamientos
demagógicos, utópicos, populistas significarían el fracaso de
este plan; desde esta perspectiva, el plan ha de descartar
incrementos de la presión fiscal sobre empresas, autónomos
y ciudadanía, en general, que, por el contrario, tienen que ser
objeto de medidas de estímulo en este terreno para que puedan
sobrevivir.

Desde VOX en Baleares tendemos la mano a todas las
formaciones políticas para exigir al Gobierno de la nación el
cumplimiento de sus obligaciones financieras, es fundamental
para que podamos seguir hacer frente a todo el gasto que nos
viene encima. En este sentido, compartimos con el resto de
partidos que Baleares, efectivamente, tiene que acceder a la
parte que le corresponda de las ayudas y créditos que reciba
del Estado procedentes de la Unión Europea y de otros
organismos financieros internacionales.

Pero, para llegar a esto, y con una estimación que hemos
realizado en una caída de ingresos mínima de 1.200 millones
de euros, debemos acudir a lo que nosotros llamamos
presupuestos de base cero. Y permítame que haga un pequeño
inciso en por qué creemos que esta disminución de ingresos
va a ser, en el mejor de los casos, de 1 .200 millones, que
puede incluso llegar a los 2.000. Siempre y cuando, como les
digo, como les comentaba, el Gobierno central mantenga sus
entregas a cuenta por este modelo de financiación que, como
saben, nos llegan con dos años de retraso, lo que recibimos en
concepto de IRPF y en IVA en 2020 es la recaudación del
2018; la previsión es que en 2020 los ingresos caigan del
orden de 821 millones; esos estudios que vaticinan una caída
del PIB entre el 30 y el 40% demuestran un batacazo
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monumental. Si a esto le añadimos que deberán reforzar las
partidas de sanidad y servicios sociales como mínimo en 150
millones, así como partidas extraordinarias para campañas de
promoción de turismo y acuerdos con compañías aéreas,
ayudas al tejido productivo, estas no pueden tener un coste
inferior a 200 millones, por eso la necesidad de financiación
va a estar en torno a los 1 .200 millones, siendo muy
optimistas.

Dado el excesivo nivel de endeudamiento de la comunidad,
cercano a los 9.000, ya superados estos 9.000 millones de
euros, el recurso a la financiación privada evidentemente es
bastante complicado, por lo que se deberá pedir ayuda al
Estado para que se recuperen los fondos de liquidez y vuelvan
a inyectar dinero a las autonomías. Esto solo será posible si
Europa se decide a la compra masiva de deuda o se arbitran
otros mecanismos de financiación o directamente se
interviene nuestra economía nacional, porque ustedes saben
que el Gobierno de España tiene muy difícil mantener el nivel
de gasto brutal que implica parar el golpe de esta crisis
económica con unos ingresos en unos niveles mínimos jamás
vistos.

Mientras todo esto se decide, es evidente que en Baleares,
salvo una reducción drástica de los gastos, se plantará en unos
niveles de déficit inasumibles que difícilmente se podrá
financiar vía deuda y que, como ya pasó en 2010, lo acabarán
soportando los proveedores con incrementos inasumibles del
plazo de pago de sus facturas, lo que será la puntilla que
obligará a muchos cierres de empresa.

Por eso, un elemento crucial del plan de recuperación
debe ser una revisión completa del gasto público de nuestras
administraciones, porque la absoluta prioridad en este
momento es la salvación del tejido empresarial y productivo.
Cuestiones tales como el tamaño del Gobierno balear, la
estructura administrativa y la utilidad de las entidades públicas
de todo tipo han de examinarse con estrictos criterios de
coste  y beneficio, y todo aquello que no se traduzca en un
efecto directo, tangible, efectivo de cara al mantenimiento de
la capacidad productiva tiene que ser eliminado. El
instrumento, como les decía, idóneo para esta operación de
desbroce y optimización del gasto público es el presupuesto
base cero, en el que cada línea de proyecto presupuestario sea
evaluada de nuevo a la luz de estas necesidades derivadas de la
crisis para concentrar todos los esfuerzos en lo que debe ser
el objetivo primordial: la preservación de los puestos de
trabajo y la rápida vuelta a la plena actividad de los agentes
económicos.

Sra. Armengol, sin cumplirse ninguno de estos ejes
fundamentales para la reactivación económica y social de
Baleares, nosotros no vamos a participar en un plan llamado de
“transformación”. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Pel 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,
personal de la cambra, moltes gràcies, mitjans de
comunicació, tots aquells que ens segueixen a través del
senyal d’IB3 o d’streaming del Parlament de les Illes Balears.

Sra. Presidenta, sap bé de la ferma voluntat d’El Pi
Proposta per les Illes de sumar, de créixer units, de tirar
endavant, pensam que, efectivament, xapats per la meitat no
farem ni una passa amb aquesta que ens ve a sobre que és la
més greu que segurament viurem i que no hem viscut mai, la
crisi del 2008 va ser una cosa però per a mi serà una
pessigolla devora el que ens ve ara, si comparam les dades de
la caiguda del producte interior brut de llavors, que va ser un
desastre, crec que era un 4, i ara ens posam prop del 30, si les
dades que manejam són certes, estam molt preocupats, per
tant, nosaltres els hem dit que sí a col·laborar.

Estan bé aquestes mesures econòmiques que el Govern de
les Illes ha posat en marxa, però els hem de dir també que si
no cau el manà d’Europa i el manà d’Espanya, que és el que
volem, són clarament insuficients, perquè no són suficients de
cap manera amb la situació que tenim, avui coneixíem, per
exemple, les dades de l’atur.

Els agraïm la franquesa que han tengut quan varen dir que
la caiguda d’aquest producte interior brut podia rondar el 31%,
agraïm la franquesa, ens agradaria que sempre hi hagués
sinceritat màxima, ens estimam més, i ho diem sempre, saber
de què hem de morir, perquè pensam que som una societat
suficientment madura com per conèixer la crua i difícil
realitat que ens espera, així ens podrem preparar, encara que
sigui mentalment.

La nostra comunitat autònoma es troba en una situació
molt més complicada com dèiem que la resta d’autonomies,
fins i tot s’apunta que Balears serà la darrera en sortir de la
crisi, recordam que a l’anterior depeníem més del Regne Unit
i d’Alemanya i, per tant, vàrem fer més via, i ara, si depenem
d’aquests, està clar que en farem manco, per tant, pensam que
el que va ser el gran salvavides de la passada crisi
socioeconòmica, aquest monocultiu del turisme, ara pot ser
la ruïna d’aquesta si no actuam correctament. Parlar en aquest
moment de diversificació econòmica a curt i a mitjà termini
ens sona si més no a una entelèquia, per una qüestió purament
econòmic tal vegada de planificació, crec que tots els diputats
i diputades que hem sortit aquí hi estan d’acord, ha arribat el
moment de la diversificació, de fer una aposta clara, però el
que està clar també és que no sabem si hi arribam a temps,
primer, i segon, com pagarem la factura, és una gran incògnita
que jo crec que el Govern també té pendent.

Sense un règim especial que compensi la insularitat de
forma efectiva, el règim especial, aquest règim que hem
anomenat tantes vegades, que hem reivindicat pensant que no
pot ser, amb una administració pública molt pobra, amb un
sector privat absolutament enfonsat el panorama de futur és
molt fosc. El Govern de les Illes ha d’arribar on el Govern de
l’Estat no arriba, és una difícil tasca, li reconeixem; no ens en
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queda altra que anar una passa endavant, ser proactius, ajudar
tots els que conformen la nostra xarxa productiva o, com a
mínim, el màxim nombre de persones i empreses possible,
perquè ara ja no ens serveix la frase que fa un mes sí ens
servia, no ha de quedar ningú enrera; ja hi ha gent enrera, com
hem dit, ja queda gent enrera i més gent enrera que quedarà.

Hem de projectar seguretat si volem sortir d’aquesta crisi
socioeconòmica a la qual ens ha arrossegat aquest virus
assassí, la COVID-19, però pensam que s’ha de fer de manera
suficient i no ens surten els comptes i pensam que a vostès
tampoc.

No és possible separar la gestió de la crisi sanitària,
d’aquella que fa referència a la reactivació econòmica, per
generar confiança hem de tenir garantia sanitària i sabem que
és complicat, mai no arribam a saber exactament quina ha estat
la protecció, quins han estat els tests, no arribam a aclarir si
estam protegits o no, si es fan tests, si no se’n arriben a fer, si
e l material que tenen els sanitaris ha estat suficient, i una
petició als dirigents sanitaris: que no diguin tot el que pensen,
no importa, que no ho diguin, que no diguin tot el que pensen,
que callin, i ja està, i així nosaltres estarem molt més contents
i almanco els sanitaris no estaran enfadats.

Aquesta confiança, com deia, naixerà de la garantia
sanitària que es traslladi a la població; com es pot oferir?
Reforçant el sistema sanitari i sociosanitari, això vol dir
dotar-los dels mitjans humans i materials necessaris i revisar
i modificar, si pertoca, els protocols d’actuació existents, ja
s’ha dit aquí en qualque ocasió que aquests protocols
s’actualitzen dia a dia, setmana a setmana; idò pensam que hem
de continuar en aquesta línia i , per suposat, que siguin més
reforçats.

També pensam que hem de deixar clares a tota la
ciutadania, de forma senzilla, les condicions, les exigències a
les quals hauran de fer front els diferents sectors econòmics
a l’hora de reobrir els seus negocis. En aquest sentit, el passat
9 d’abril El Pi reivindicà al Govern de les Illes l’elaboració de
manuals d’actuació específics per a cada àmbit; crec que ara
Consum n’elabora un, però ens hagués agradat que abans del
quan hagués estat el com, com ha d’obrir cadascú, com ho ha
de fer, com no ho ha de fer, quantes persones poden entrar al
local, etc.

Un altre tema és la mobilitat en totes les seves versions,
local, nacional i internacional, clau per a la reactivació
econòmica de la nostra terra. Proposam el reforçament del
servei de transport públic per evitar aglomeracions i
establiment de protocols sanitaris específics a ports i a
aeroports, amb la finalitat de salvar part de la temporada
turística. Sabem que vostès han posat en marxa aquests
controls, Sra. Presidenta, perquè supleixen el que hauria de fer
Madrid i perquè pagam el que hauria de fer Madrid; per tant,
nosaltres ja li diem que l’acompanyam a veure el Sr. Sánchez
i a explicar-li que aquí el tema dels aeroports no és un luxe,
que volem anar a passejar d’una banda a l’altra, sinó que no n’hi
ha d’altra. Reclamam la cogestió d’aquestes mesures als ports
i aeroports de les Illes Balears i pensam que és l’Estat qui ho

ha de pagar, perquè paga tantes maneres de transportar-se als
habitants de la península que ens fa una mica de vergonya.

Per tant, tenim propostes per posar damunt la taula, la
negociació del Pla autonòmic de reactivació i transformació
econòmica i social, nosaltres hi som, ja li vàrem dir, volem
sumar, hi volem ser com a grup parlamentari i com a partit,
així que ens és igual el nom que li vulguin posar, però,
efectivament, el bloqueig i desenvolupament del règim
especial, impuls del pacte social i empresarial al qual es va
comprometre a l’inici de la legislatura a la seva investidura,
que permetria agilitació de tràmits administratius i
burocràtics, acord de tota una sèrie d’incentius fiscals i
econòmics.

També pensam que és imprescindible la redacció i dotació
econòmica d’un gran pla per al sector primari, facem de la
crisi oportunitat, sé que vostès ho tenen en ment, també sabem
que és complicat perquè és que hem de fer via amb les
mesures que prenguem, perquè, com a societat ens anam en
orris si seguim depenent d’aquell monocultiu turístic el qual
ens ha donat moltes alegries, però que ja avisava que les coses
podien canviar, i ho fan dràsticament.

Pel que fa als autònoms, ja se n’ha parlat aquí, és sabut i
conegut que a les Illes n’hi ha uns 90.000, són un col·lectiu
fonamental a la nostra comunitat, la crisi de la COVID-19
colpeja fortament aquest col·lectiu i colpeja encara els
autònoms de temporada; vostès ja ho sabem, nosaltres
impulsam una línia d’ajudes a fons perdut per als autònoms.
Ens preocupa molt el nivell d’endeutament que puguin arribar
a assolir, ja que les ajudes que s’han donat, que ja estan bé, que
siguin benvingudes, però sempre són o ajornaments de
pagament, línies de crèdit, això s’ha d’acabar pagant i per això
han de poder fer feina, per poder pagar el que se’ls ha donat,
però que necessitam solucions immediates que no endeutin
sobremanera els autònoms i els permeti tirar endavant la seva
activitat.

Tenia moltes coses a dir, però veig que el temps passa
ràpid, així que no li parlaré de coses que són evidents, com és
el tema de la caiguda d’ingressos, el marge del 75% de l’Estat,
ja se n’ha parlat aquí i vostè també n’ha parlat, a nosaltres ens
preocupa, efectivament, la pressió fiscal; els superàvits
municipals, hi tornam ser, pensam que els ajuntaments han de
tenir dret a poder utilitzar aquells doblers que tenen, que, a
més, moltes vegades han de pagar interessos, que els puguin
utilitzar, sabem que no depèn de vostè, però pensam que sí que
ha de donar canya a Madrid fins que sigui necessari i fins que
ho puguem aconseguir

I, per altra banda, el tema que ens preocupa també és la
inversió. Quines grans inversions públiques tenen previst fer,
si en podrà fer i quines grans inversions que tenien previstes
no les podrem fer, perquè ja començam a veure que anam de
desescalada pel que fa a les inversions també, malauradament.
El Grup Parlamentari El P i ha presentat al Parlament una
proposició per prioritzar inversions i per mobilitzar
inversions. La presidenta de la Federació Hotelera de
Mallorca reclamava que els establiments que hagin de
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romandre tancats per la situació de crisi, que almanco puguin
fer obres de modernització , a nosaltres ens pareix una
excel·lent idea.

I després les connexions aèries, n’hem parlat una mica. No
és competència seva, però és evident que perquè hi hagi el
mínim de temporada possible necessitam connexions. Vostè
em deia ara, “és que els mercats emissors estan tancats”, però
bé, tenim altre tipus de turisme, o hem de fomentar un altre
tipus de turisme, el turisme entre illes, a veure si ho podem
garantir, el turisme nacional perquè pensem que és l’única
cosa que podrà nodrir d’una mica d’economia positiva la
nostra comunitat autònoma.

No parlaré de línies de crèdit d’ISBA i ICO, ja n’han parlat
en gran manera, però ja que he d’acabar hi ha un missatge que
no em vull deixar, més enllà de les propostes econòmiques
que ja n’hem parlat molt i és units sí, però no facem enrere en
els drets socials, li vaig dir aquesta setmana, ens preocupa
moltíssim tot allò que hem assolit com a societat, els infants,
ja no si tenen el chromebook o si tenen l’ordinador, si tenen
per menjar, si abusen d’ells a ca seva o el seu entorn, la dona,
la gent gran, nosaltres hem proposat fins i tot una figura de
defensor de la gent gran, que pugui telefonar i dir, “escolta no
em tracten bé” a la residència o allà on sigui, tenim defensor
del Menor i de tantes altres coses, idò pensam que la gent gran
ha de poder protestar públicament i ha de poder fer allò que
troba, perquè s’ho han guanyat com a caps de la tribu. La
cultura, la recerca, l’educació, el nivell competencial que
tendrem ens preocupa molt, presidenta. La seguretat sanitària
a les escoles, ja anàvem justos i ara la ministra Celaá diu que
hauran d’obrir a la meitat, jo no acab d’entendre això que ha dit
la Sra. Celaá, quan a més a més diu que posa una sèrie de
normes, però llavors diu “¿cuándo va a empezar el curso?,
bueno, esto es competencia de las autonomías”. A veure si
ens definim, es competencia ho sabem, però ens deixaran
exercir la competència? Pensam que seria un encert.

I fins aquí ara mateix, ja a la rèplica podrem tornar parlar. 

Gràcies Sra. Presidenta, gràcies Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Ara correspon al Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Molt bon dia, em senten?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Molt bé gràcies. Bon dia a tothom. Anem per feina.
Després d’haver escoltat totes les intervencions, jo crec que
és obligat començar amb aquest preàmbul que farà ara i és que,

clar, fa quatre dies com aquell que diu, quan no es coneixia el
pla de desescalada presentat per part del Govern de l’Estat,
crec que estàvem tots molt mentalitzats que la situació de
confinament anava per bastant llarg, que tendríem un escenari
de zero turisme durant l’estiu o poc més que zero i que
realment hauríem de treballar de valent per fer, per aconseguir
de veritat, de veritat, un canvi de model econòmic a les nostres
illes. Evidentment un canvi no excloent de l’activitat turística
ni molt menys, perquè crec que tots donàvem per fet que
l’activitat turística no desapareixerà fruit del coronavirus.
Enteníem que podíem tenir per davant un estiu molt complicat
a nivell turístic, però que s’havia de començar a treballar molt
seriosament en altres àmbits, reforçant els plans que ja havia
començat a iniciar el Govern de les Illes Balears, canvis
normatius, plans de xoc, etc.

Però clar, jo els he de dir que posar en conjunt el pla de
desescalada que va presentar el Govern de l’Estat, les
informacions que van sortint en boca de diferents consellers
del nostre govern autonòmic, les informacions que coneixem
també per boca de la mateixa presidenta i veient el peu a
l’accelerador que han posat els grups de l’oposició i
segurament també les pressions que reben per part sobretot de
la patronal de les nostres illes, crec que queda molt clar que
la cursa per veure qui arriba més aviat al final d’aquesta
desescalada ha començat, que tothom ha posat el peu a
l’accelerador amb cinquena marxa i que quan el Govern el que
pretén, amb molt bona intenció -no ho dubt-, però qual el
Govern el que pretén és aconseguir un pacte amb el màxim
consens entre tots per reconstruir l’economia de les nostres
illes, la veritat és fa molt difícil creure que aquest pacte ens
pugui portar a cap lloc que no sigui el lloc allà on ja érem
abans de la COVID.

Per tant, jo després d’escoltar totes les intervencions els
he de dir que tenc moltes reticències envers la utilitat final
d’aquest pacte. I és que, Sra. Armengol i diputats i diputades,
jo crec que hi ha una cosa que està molt clara, aquest pacte per
l’abast i les dimensions que li volen donar no es pot fer en
calent i ara estam treballant en calent, estam en calent, estam
en calent perquè he de recordar que estam en fase zero de
desconfinament -fase zero- i aquí tothom està parlant com si
estiguéssim ja a la fase quarta o cinquena, sincerament crec
que és molt important acompassar els ritmes a la realitat
econòmica i social que vivim en aquest moment. Aquesta és
una primera reflexió. En tot cas vagi per davant que nosaltres
aportarem en aquesta proposta que ens ha llançat el Govern
per responsabilitat. Però els he de dir que un pacte en calent
difícilment podrà tenir èxit.

En tot cas permetin-me també que faci diferents apunts
dividint-los també en funció de diferents àrees. 

Respecte de l’àrea de salut, a mi m’agradaria que la
presidenta expliqui què pensa ella d’aquestes denúncies que a
dia d’avui s’han cursat davant la Inspecció de Treball per part
d’alguns sindicats mèdics i sanitaris de les nostres illes,
denunciant que continuen sense material d’autoprotecció i
com pot ser que l’ib-salut ho negui? És a dir, què està passant
aquí? Jo crec que aquesta és una qüestió molt greu i requereix
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una resposta contundent per part de la presidenta del Govern,
absolutament contundent perquè no pot haver-hi dubtes en
aquest sentit. Punt 1.

Residències. M’agradaria també saber, Sra. Presidenta,
està vostè d’acord que el Govern de les Illes Balears ha de
procurar una plaça de residència pública a totes aquelles
persones majors de les nostres illes quan ho necessitin? És a
dir, està vostè d’acord amb aquest canvi de model que es
proposa per a les residències?

Pel que fa a la renda vital de l’Estat. M’agradaria saber
també què és el que impedeix a dia d’avui que aquesta renda
vital es posi en marxa o com a mínim que coneguem ja una
data perquè es faci efectiva, una data formal per fer-la
efectiva.

Pel que fa a agricultura, ramaderia i pesca, vostè ha fet un
anunci nou, ha fet moltes coses, vostè ja les ha explicat
ampliant alguns dels temes que ja va introduir en la
compareixença última que va fer i, per tant, no hi havia moltes
novetats en la seva intervenció, però una cosa que sí ha
anunciat nova és el pla de xoc de 2,5 milions que el Govern
aportarà o ha compromès ja per dimanitzar el sector primari.
Crec que estaria bé aprofundir una mica més en aquest tema,
perquè si aquest pacte que vostès han impulsat passa, en teoria,
per dinamitzar precisament altres sectors diferents al turisme,
crec que convendria aprofundir una mica més amb aquest
anunci que vostè ha fet i que trob que és molt interessant i
molt important.

Canvi climàtic. Jo  aquí insistesc i insistiré mentre el
Govern no ens expliqui quin full de ruta té per fer front a
aquesta emergència climàtica que vostès varen declarar el
passat mes de novembre, que brinda una oportunitat excel·lent,
absolutament excel·lent i a més indispensable per crear nous
llocs de feina i no en coneixem res, Sra. Armengol. Què
pensen fer vostès? Jo ja els avanç, de les propostes que
nosaltres traslladarem en aquest pacte que vostès pretenen
aconseguir, incidirem molt en aquesta matèria perquè vostès,
tots nosaltres i to ts quan som, sabem l’important que és
treballar en aquest sentit i si vàrem declarar una emergència de
canvi climàtic, quin moment millor que ara per realment
aprofitar aquesta ocasió i treballar-hi. Però no sé si el Sr.
Yllanes i la seva conselleria té un full de ruta o no. En tot cas
vostès saben també com jo mateixa, que hi ha una relació molt
directa i molt contrastada de la proliferació d’aquest tipus de
virus, com el que estam vivint i patint en aquest moment, amb
la crisi ambiental. Per tant, això ens ho hem de creure i
realment treballar-hi a fons.

I dues qüestions més i ja acab la meva intervenció perquè
entenc que vostè tendrà moltes coses per respondre a tots hem
intervingut fins ara. En educació, miri, Sra. Armengol, jo he
deixat aquest apartat gairebé el darrer perquè em sembla molt
greu que el Govern encara a dia d’avui no pugui respondre a
totes les famílies que es veuran abocades, pares, mares, etc.,
a tota la gent que es veurà abocada a anar a treballar
presencialment als seus llocs de feina en les properes
setmanes i que a dia d’avui encara no saben què passarà amb

els seus infants, perquè evidentment no tots poden quedar a
casa.

En el cas d’infants de 0 a 6 anys es preveu que només es
podran dur a les escoletes si els pares poden justificar que han
de treballar fora dels seus domicilis, però, i aquells pares que
fan teletreball?, què passa amb ells?, no tenen dret a dur els
seus fills a les escoletes? Crec que això ho han de mirar.

Després, amb tots aquells que estan en educació primària,
què passa?, poden anar a l’escola?, no poden anar a l’escola?,
una part sí, una part no, hi haurà canvis d’horaris? Entenc que
vostès estan treballant en tot això, però crec que és molt
important començar a donar resposta i crec que aquesta és una
de les qüestions més urgents ara mateix per als pares i mares
que es troben que s’han de començar a planificar i no saben
què passarà amb els seus fills.

Per tant, crec que aquest és un horitzó que requereix una
resposta molt més urgent més enllà de la planificació del
proper curs.

 I ja la darrera qüestió, Sra. Presidenta, jo insistesc i  no
deixaré d’insistir, aquí tots podem fer propostes, però si e l
Govern no ens explica quina és la situació de les finances de
la nostra autonomia a dia d’avui i si vostès podran mantenir el
finançament dels consells insulars a dia d’avui, aquell que
estigui compromès evidentment, és molt complicat que vostès
rebin propostes realistes perquè, clar, brindis al sol en podem
fer tots quants som, se’ns dóna molt bé de fet en ocasions,
però crec que per ser rigorosos és urgent, absolutament urgent
que el Govern comparegui i expliqui quina és la situació de les
finances de la nostra comunitat a dia d’avui. Mentre això no ho
facem, treballam en una situació de desconeixement d’una
realitat molt important que és l’econòmica, i clar, vostè ha dit
o m’ha paregut entendre, i si no és així rectifiqui’m, que
aquest pacte que vostès han impulsat s’executarà en funció del
fons que rebem de part de l’Estat i de part d’Europa. La meva
pregunta és: si aquests fons no arriben o  no arriben en una
quantitat raonable, aquest pacte no es podrà executar?
M’agradaria que vostè respongués això, Sra. Presidenta. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Correspon al Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull tenir un sentit
record per a les víctimes de la  pandèmia i els seus familiars
i un reconeixement a les persones que amb la seva entrega i
esforç han permès que aguantem el cop.

En segon lloc, vull agrair a la Sra. Presidenta la seva
disposició per mantenir-nos, durant aquestes setmanes,
informats de manera puntual i per escoltar les propostes i
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reflexions que li hem anat fent els diferents partits polítics
amb representació parlamentària.

Al Grup Parlamentari Socialista vàrem votar favorablement
aquesta compareixença per tal de donar les explicacions amb
total transparència i respecte al parlamentarisme com fa
sempre.

Compareix en una setmana decisiva on començam la
desescalada i on veurem realment el sentit d’estat del principal
partit de l’oposició que segurament seguirà amb el seu lema:
“Dejemos que España caiga que ya la levantaremos
nosotros”.

Amb més de 25.000 persones mortes, 198 a la nostra
comunitat per la pandèmia les batalles electorals són indignes.

Durant aquestes setmanes la gestió de l’emergència ha
estat la seva prioritat i no podem baixar la guàrdia malgrat que
les dades ens conviden a l’esperança.

Hem resistit l’envestida. El sistema públic de salut ha
resistit i s’han pres les mesures socials perquè aquesta crisi
no la paguin els de sempre. De cap de les maneres no pot
tornar succeir el que va passar al 2008 amb la crisi
d’insolidaritat i necessitarem de tots els recursos disponibles,
dels propis, del Govern d’Espanya i d’Europa, i la mobilització
de 16.000 milions d’euros no retornables a les comunitats
autònomes és un indicador de la magnitud de la situació a la
qual ens enfrontam.

Són molts els esforços que es fan per ajudar els
col·lectius més vulnerables. Vostè ha relatat totes les ajudes
socials, de menjador, de renda mínima que s’han reforçat
durant aquesta crisi de la COVID-19 que s’han implementat
des de les diferents conselleries, així com totes les mesures
per ajudar els treballadors autònoms i les petites i mitjanes
empreses, quasi 30.000 autònoms de les nostres illes ja han
cobrat la prestació per cessament d’activitat.

Gràcies a la seva empenta va aconseguir un acord bilateral
perquè els fixos discontinus es poguessin incorporar als
ERTO i quedassin protegits.

Ha aconseguit el primer gran acord social de l’Estat amb
els agents socials amb l’objectiu d’evitar acomiadaments i
fallides, un gran acord per aconseguir protegir els llocs de
feina de 200.000 persones en aquestes illes, la qual cosa
implica 1.200 milions d’euros i la volem encoratjar a seguir
defensant els ERTO per garantir-los fins al 30 d’octubre per
raons productives i que els treballadors es puguin anar
incorporant gradualment en funció de les necessitats, una
qüestió que queda enlaire si no es prorroga l’estat d’alarma.

I tal com demanen les organitzacions sindicals,
empresarials... empresarials perdonau, han activat 100 milions
d’euros a cost zero per assegurar liquiditat a les empreses a
través de l’ISBA, una quantitat que vostè ja ha dit que es
multiplicarà. La fórmula és la de protegir llocs de feina,

radicalment diferent a la que aplicà el Partit Popular en
l’anterior crisi d’acomiadament i comiat lliure i barat.

Són moments d’incertesa, d’angoixa per a moltes famílies,
però també tenim alguna certesa i és que els ciutadans i les
ciutadanes de les nostres illes tenen una presidenta que es
deixa la pell per defensar-los.

Ens presenta aquí avui un gran pla per a la reconstrucció
econòmica i social perquè ens afrontam a la que serà
probablement la pitjor crisi que haurem viscut. La gran batalla
que hem de donar és contra els pronòstics de la caiguda del
30% del PIB i que no deixi un rastre insuportable d’atur i
tancament d’empreses.

Tenim reptes imminents, urgents i d’altres a mig i llarg
termini i d’això va la proposta del seu pla, de crear les
sinèrgies necessàries perquè les inversions públiques i els
pressupostos facin de palanca perquè la nostra indústria, les
empreses aguantin el cop, per reactivar-la el més ràpidament
possible i salvaguardar els llocs de feina. Hem de fer de la
necessitat virtut i això ens interpel·la a tots. Hem d’estar a
l’alçada. 

Si totes les forces polítiques estam d’acord en una
estratègia d’activació del nostre turisme en un marc de
seguretat, de vendre les nostres illes com a una destinació
turística segura per a nosaltres i per als turistes, ja s’està fent
feina amb els majoristes de viatges, quin problema hi ha?, per
què no se sumen al pacte? 

Deixin la crítica fàcil, facin propostes constructives. 

Si compartim l’objectiu que hem de recuperar la
temporada perduda i que hem de lluitar perquè a la tardor als
hotels estiguin oberts i els treballadors i treballadores puguin
fer els sis mesos, com no podem donar suport a l’estratègia
específica que ens planteja el Govern d’atreure turisme local,
nacional i reforçar el mercat alemany quan s’obrin les
fronteres?, perquè a dia d’avui si els hotels estan tancats és
perquè no es poden moure els turistes, estan tancades les
fronteres i no poden arribar avions, no és perquè la Sra.
Armengol no vulgui rebre els turistes.

Si pensam que hem de lluitar contra el canvi climàtic i els
seus efectes, també en la salut, tenim una oportunitat històrica
a nivell econòmic amb el Green Deal, l’economia verda i
blava, i fer de la transició energètica... que sigui justa.

Parlam d’una mobilització de recursos públics que ens
permetrà millorar la gestió del cicle de l’aigua,
infraestructures de reaprofitament, economia circular i nous
sectors estratègics energètics i sabem el que representen els
riscos del canvi climàtic perquè ho hem patit en aquesta
comunitat, amb la borrasca Gloria i amb la torrentada de Sant
Llorenç. Sabem de la pèrdua de vides humanes i de béns
materials, i això és un repte que hem d’abordar. 

Aquesta crisi a més ens ha de servir per conscienciar-nos
de la importància de la ciència i alertar dels riscos del futur. 
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Durant aquests anys hem parlat molt de diversificació i
s’ha fet molta feina i passes importants en el Pla d’indústria i
ara tenim una bona oportunitat per intensificar aquest objectiu
i és una fantàstica iniciativa que es vulgui relocalitzar indústria
que produeix material sanitari perquè aquesta va desaparèixer
a Europa i amb aquesta pandèmia hem patit  les dificultats
d’accedir a la compra del material a Xina. Aquesta és una
iniciativa molt interessant per estimular públicament un sector
i reorientar activitats industrial cap aquí i una injecció cap a
l’economia local molt significativa. Parlam de milions d’euros
cada mes. 

Així mateix el sector primari ha jugat un paper essencial en
aquests mesos i hem vist iniciatives imaginatives per
connectar productors, consumidors i cal continuar per aquí,
connectant la indústria i el comerç amb el sector primari
local. 

Són moltes les lliçons d’aquesta pandèmia, a totes els
nivells, les escletxes profundes que existeixen a la nostra
societat, a nivell social, a nivell educatiu, amb nins i nines que
ni tan sols tenien una tauleta per fer el seguiment de les
classes, la manca de competències digitals dels pares i les
mares, de determinades empreses, això ens ha de servir per
reflexionar i prendre les mesures necessàries per abordar
correctament la digitalització.

Nosaltres, el Grup Socialista, no compartim, com fa el
Partit Popular a algunes comunitats on governa, un
plantejament de liberalització del sòl com a fórmula per sortir
d’aquesta crisi; sí que valoram que la construcció lligada a la
cobertura de necessitats socials i no especulatives pot ser un
tractor econòmic en aquests moments, connectant necessitats
socials amb les inversions, construint més habitatge públic
sense defugir la reivindicació de limitar els preus màxims de
lloguer per garantir l’accés a l’habitatge a un preu raonable.

La presidenta ens va plantejar reforçar els serveis socials,
la concertació amb el Tercer Sector, les residències, la
inversió hospitalària, la reorganització dels centres d’Atenció
Primària com un pilar important per l’economia social
d’aquesta comunitat, i és que a diferència del que va ocórrer
a l’anterior crisi, on es varen deixar aturades inversions
socials, educatives, sanitàries, això no pot tornar a succeir. Els
serveis sociosanitaris s’han mostrat imprescindibles durant
aquesta crisi i han estat un gran escut de protecció social, i ho
vull reconèixer -lamentablement no ho he escoltat a
l’oposició-, aquesta és una felicitació que es podria fer
extensiva a la bona gestió  de les residències públiques en
aquesta comunitat en la contenció de la malaltia, i és que quan
es regalen les residències a gran corporacions geriàtriques
que en molts casos s’amaguen a paradisos fiscals o que estan
en mans de fons voltor, com en algunes comunitats, els
resultats han estat letals.

Altre eix en què ens podem posar d’acord és a mitigar
l’impacte econòmic per la caiguda de l’activitat del sector
cultural, una indústria que ha permès l’entreteniment i el gaudi
durant aquestes setmanes i que necessitarà més que mai del
nostre suport.

També estarem tots i totes d’acord en el fet que la
precarietat és un llast per a les persones, perquè dificulta un
projecte de vida, i per a la societat en el seu conjunt. Aquesta
crisi de la COVID-19 ens ha evidenciat la importància de les
relacions contractuals permanents, perquè la precarietat
implica menor protecció, menors salaris, pitjors condicions
laborals; impossibilita l’accés a l’habitatge. Molts dels nostres
herois i heroïnes durant aquesta crisi no cobren ni el salari
mínim interprofessional; d’aquí la importància d’haver-lo
apujat i de seguir fent-ho.

Senyores i senyors diputats, amb això acab. Ens ha caigut
un míssil en forma de microorganisme i es tracta de
reconstruir la nostra economia i la nostra societat. Vénen
temps molt durs i necessitam de l’esforç de tothom i de totes
les capacitat i propostes dels grups polítics. Milers de
treballadors, milers d’empreses, milers de famílies depenen
del que facem; per això és tan important que se sumin al pacte.
No és el moment de treure la calculadora electoral ni de tenir
temptacions partidistes o obstruccionistes, són moments per
als grans consensos; sumin-se a aquest pacte amb els agents
socials i econòmics, amb la societat civil, amb el Tercer
Sector, amb els ajuntaments, els consells, totes les forces
polítiques sota un mateix paraigua de prioritats que ha de
liderar l’executiu, perquè té la competència legal dels acords
socials i perquè serà més àgil i eficaç. Això no furta cap debat
polític ni parlamentari, ni que puguem contrastar models ni
ideologia, són espais diferents i complementaris.

Per al Grup Parlamentari Socialista la sortida d’aquesta
crisi s’ha de fer des de la justícia social, des de la solidaritat,
des de l’equitat. Necessitarem més que mai dels recursos
propis, estatals i d’Europa. Aquesta crisi no es pot tornar una
crisi social, i d’aquí la importància de totes les mesures
preses pel seu govern en favor dels col·lectius més
vulnerables, dels treballadors i les treballadores, i per reflotar
les empreses. Per això ens tendrà al seu abast.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Correspon ara la contestació de
la presidenta del Govern, que ha manifestat que contestarà
globalment i per tant disposa de vint minuts.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies a tots i a totes. Vull
que les meves primeres paraules siguin sinceres i sentides
d’agraïment a tots els grups parlamentaris pel to del debat, per
la implicació de cada un dels grups en les propostes per tirar
endavant aquesta situació complexa que vivim a la nostra
comunitat autònoma, i tenen també anticipada la voluntat del
Govern de les Illes Balears d’arribar als acords necessaris per
fer possible sortir d’aquesta situació, que esdevindrà, d’una
crisi sanitària, esdevindrà una crisi social i econòmica, sortir
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de la millor manera possible i amb la màxima rapidesa
possible, perquè aquest és el compromís amb la ciutadania,
això és el que tots i totes devem als ciutadans d’aquesta
comunitat autònoma.

Em permetran que en aquest torn intenti respondre
aquelles qüestions que s’han plantejat i fer una sèrie de
reflexions que crec oportú compartir en aquesta seu
parlamentària. Primer de tot és una obvietat, però venim d’una
crisi que és sanitària, que es produeix per un virus que té un alt
índex de contagis i un alt índex de contaminació; que és una
pandèmia mundial, internacional, i que desgraciadament això
no ha acabat, i per tant la primera reflexió és la de prudència
i de responsabilitat màxima. Si avui podem dir que tenim
xifres sanitàries bones a la nostra comunitat autònoma és
precisament perquè hem fet bé la feina. I quina ha estat la
feina?, tancar-nos, confinar-nos, i confiar en la responsabilitat,
que ha estat immensa, de tota la ciutadania d’aquestes illes, i
no em cansaré mai d’agrair la responsabilitat que han tengut
tots i cada un dels ciutadans, els sacrificis que han hagut de
fer, que són moltíssims, que són sacrificis personals, que són
sacrificis emocionals, i que també són sacrificis econòmics.

Però em preocupa una sensació, que jo també tenc en certa
manera, que és que pareix que tot està arreglat i que ara pot
venir aquí tothom i que no hi ha problema, i hem d’anar molt
alerta, hem d’anar molt alerta. Primer, perquè allò primer és
la salut dels ciutadans, i això ho devem a tothom, a tothom, i
encara hi ha gent que es mor, i encara hi ha gent que es
contagia, molta, més de la que desitjaríem, sense cap dubte, i
per tant hem de ser molt prudents i hem de ser molt insistents,
i tenim una responsabilitat política tots de dir a la ciutadania
el que hi ha, i la gent ha de ser molt prudent i ha de ser molt
respectuosa amb la seva pròpia seguretat individual perquè és
fonamental. Ho devem als ciutadans, dir-los això, perquè jo no
vull que ningú més mori a la nostra comunitat autònoma com
no ho volem cap de nosaltres. Per tant això és la primera
reflexió que volia fer.

La segona és que, a més, som una comunitat turística. Si no
feim les coses ben fetes, si nosaltres no obrim d’una forma
segura l’obertura de turisme local, nacional i internacional, si
hem de tornar enrere tendrem un risc més greu que a altres
territoris del món. Crec que aquesta reflexió també l’hauríem
de fer des de la serenor i des de la prudència, i m’agradaria
també explicar-ho així. I, vegem, països com Singapur han
hagut de tornar enrere, que són societats molt diferents. Per
tant anem alerta a com feim les coses, i el meu compromís i
el del nostre govern és de fer les coses al r itme més alt
possible però amb la seguretat màxima possible, i si no
garantim la seguretat sanitària no garantim la reactivació
econòmica. Aquesta és la primera reflexió que volia fer.

Responc inicialment a tot el global del que s’ha plantejat
en els termes sanitaris. Mirin, és una crisi que esdevé a causa
d’un virus, que té un alt nivell de contagi, que és una pandèmia
mundial, i que efectivament quan es presenta i quan té aquest
arrelament tan fort al món té dificultats màximes a l’hora de
la gestió de com es fa aquest control de la pandèmia
internacionalment, i podem comparar, i  no és el meu paper

avui, ni molt manco, com ho ha fet cada territori, com ho ha
fet cada país; ha esdevingut una situació de novetat,
d’“extraordinarietat”, d’excepcionalitat enorme a tot el mon,
i per tant estic convençudissima que tothom ha pres les
millors determinacions en cada moment amb la informació
que tenia. Estic convençudissima, però aquest no és el debat
que vull plantejar.

Sí que els he de dir que el Govern ha actuat des de la
responsabilitat des del primer moment; sí que els he de dir que
nosaltres hem apuntalat el que crèiem que era necessari.
Primer de tot, la seguretat i la salut de les persones; per això
la decisió de tancament d’aeroports i ports, per això bolcar-ho
tot en el sistema sanitari, els circuits en Atenció Primària,
segons circuits en hospitalització per separar els malalts de
COVID; ens hem preparat com ningú..., recordin, perquè això
és important, en temps rècord: hem medicalitzat hotels, tenim
llits suficients i més. Jo record que el debat era si el Govern
decidiria si lleva un respirador a qualcú o a un altre, i tot això
no ha succeït a la nostra comunitat autònoma, no ha succeït
perquè s’ha fet una gestió excel·lent, per part de qui?, del
personal sanitari de les nostres illes, que mai no li podrem
estar suficientment agraïts. 

I faci’m cas, jo els repetesc una vegada més, el Govern ha
tengut evidentment la decisió d’intentar donar suport en tot
moment a tots els professionals sanitaris de les nostres illes.
Com que hi hagut preguntes successives, jo crec que això del
material sanitari ho he respost en diferents ocasions i també
avui en diferents preguntes, però ho torn a repetir, clar que sí
que el Govern de les Illes Balears ha comprat material sanitari,
des del minut 1, i hem pogut 100 tones ja de material sanitari
i en durem 400 més les properes setmanes per garantir la
protecció del més necessari que són els professionals
sanitaris, els professionals sociosanitaris. 

I efectivament, hem fet més tests que altres comunitats
autònomes. Vostès em poden discutir si són suficients o no,
i sempre ens agradaria haver fet més, sí, sense cap dubte; ara,
dir-los que estam molt per sobre de la mitjana europea de
tests, del que es fa, que les PCR que fa aquest govern són molt
superiors a les recomanades per les ordres ministerials,
aquesta és la realitat, que hem fet PCR ja a tots els residents...,
o sigui, tests massius no en fa ningú enlloc del món, per tant,
també hem de parlar amb rigor de les coses, tests massius no
en fa ningú perquè no té cap avaluació científica que això és el
raonable. Per tant, aquesta és la realitat. 

A qui es fan tests? Als col·lectius que ho necessiten
perquè poden contaminar més la malaltia o perquè són més
vulnerables davant del contagi, davant de la malaltia i davant de
la mort. A qui ho hem fet nosaltres? A tots els qui són a una
residència, que la cura ha estat immediata, i no ho ha fet
tothom, és prou evident a tota Espanya, tests a tots els
residents; tests a tot el personal sociosanitari; tests a tots els
professionals sanitaris de la nostra comunitat autònoma. I ara
és molt important concentrar-nos a poder trobar cap nou
contagi i fer tests a tots els seus contactes directes, i amb això
tornam a l’inici de com controlàvem la pandèmia quan va
començar a aquesta comunitat autònoma. Però, perquè tenguin
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una dada, nosaltres n’hem fet el triple que Andalusia, i no és
per comparar, però és que és una realitat més que objectiva.

Per tant, efectivament, seguirem en aquesta línia de poder
anar testant la població sobretot perquè la desescalada es faci
amb tota seguretat, que qualsevol nou contagi no contagiï de
forma massiva ningú més. I aquesta és la necessitat que tenim
per poder reactivar l’economia, fer-ho de forma segura com
els explicava abans. 

Com sortim d’aquesta situació econòmica que esdevindrà
d’una crisi sanitària? El nostre plantejament com a govern és
que nosaltres ho volem fer i mantenir la protecció dels
treballadors i treballadores i de les empreses; mantenir l’estat
de benestar i els drets que s’han guanyat els ciutadans
d’aquesta terra que els han lluitat durant moltíssims d’anys,
sobretot la protecció dels més vulnerables, i mantenir la
inversió pública i mantenir els drets dels serveis essencials
públics de la nostra comunitat autònoma, no volem sortir de
la crisi ni amb acomiadaments ni amb fallides ni amb una
minva de l’administració pública, ni amb una minva de l’estat
del benestar perquè creiem sincerament que els ciutadans
d’aquesta terra no s’ho mereixen.

Per això, les mesures que hem pres són en els dos eixos
que són fonamentals: primer de tot, la protecció de la gent i la
protecció de les empreses, de la nostra activitat econòmica.
La segona, és la reactivació d’aquesta economia, no ens
discutirem amb el nom, amb el qual puguem estar d’acord hi
estarem d’acord -jo amb això no tenc cap problema-, però
m’entendran que una vegada..., la idea és: pegarem un cop fort
a l’economia de baixada, la idea és intentem sortir-ne el més
aviat possible, per tant, en diguem reactivar o en diguem el que
vulguin vostès, el que trobin més oportú, en això no tendran
una discussió molt forta per part del Govern.

Quina és la decisió nostra? Fer-ho des de l’acord, des del
diàleg social, com sempre hem treballat des del Govern de les
Illes Balears, sempre hem treballat amb acord amb empresaris
i sindicats. Això és una gran fortalesa que tenim com a
societat, acords importants de diàleg social. Per tant, primer
de tot, protecció davant de la malaltia, augmentar tot el
sistema sanitari perquè la gent no emmalalteixi i pugui curar-
se de la COVID. Davant d’una situació de feblesa absoluta de
molts de sector vulnerables, hem pres decisions ràpides,
ràpides, d’atenció a la dependència, de l’ajuda a domicili. 

No sé, la Sra. Tur em feia una especificitat sobre les
residències, que quedi clar, nosaltres sempre hem tengut el
criteri de residència de places públiques, totes les residències
que construeix el Govern de les Illes Balears, que durant
l’etapa de la passada legislatura i d’aquesta són moltes, totes
són públiques; a la legislatura passada vàrem rescatar 450
places que les vàrem fer públiques via concerts, totes les de
discapacitat són públiques. Però els deia que hem pres
mesures directes per ajudar aquells  que primer de tot no
podien menjar, a tenir un accés a obtenir unes condicions
dignes; per això la renda bàsica. Ens diuen que arribam tard,
bé, en això ens hem avançat perquè la tenim aprovada des de la
passada legislatura, i no és una renda COVID, no és una renda

COVID, és una renda bàsica perquè és un dret de ciutadania
que vàrem implementar per llei en aquesta comunitat
autònoma perquè ningú no quedi enrere, i ja ho vàrem pensar
abans. 

Però en aquests moments de dificultats  hem ampliat
aquesta renda bàsica garantida. Com l’hem ampliada? Hem
passat que hi podien accedir els que tenen 18 anys, ara a 25. A
més, tots aquells que no tenen cap ingrés. S’ha augmentat en
2,5 milions d’euros d’inversió. Abans havies de ser resident
tres anys i ara basta empadronat, per tant, hem augmentat la
quantitat de gent que pot tenir aquesta subsistència que ara,
evidentment, s’ha d’anar augmentant a través de l’ingrés mínim
vital. Hem atès les dones víctimes de violència masclista, com
bé deia la Sra. Pons, i jo li agraesc, en aquells menors que
podien tenir una circumstància de dificultat hem fet plans
específics. Hem ajudat al lloguer. Hem llevat els lloguers a les
persones d’habitatge de protecció oficial. Hem mobilitzat 9
milions d’euros per ajudar les persones que tenen aquesta
rendes de lloguer complicades. Totes les mesures les hem
pres d’acord o complementant les mesures que anava prenent
l’Estat, és clar que sí, per arribar a més gent i per protegir a
més gent. 

I la mesura més important, sense cap dubte, és no
acomiadar i, per tant passar dels ERO als ERTO, i això és
fonamental. És el que ha decidit el Govern d’Espanya i el que
nosaltres suportam amb tota la contundència. I vull ser en això
molt clara, hem ajudat sectors com el primari, amb un pla de
2,5 milions d’euros, el comerç, la indústria, que els explicava
abans durant el meu discurs i, com que el temps passa molt
ràpid i no tenc temps, no ho podré tornar a repetir, però crec
que això dels ERTO és fonamental explicar-ho: són 19.000
persones que estan..., que ja han..., vull dir, 19.000 ERTO que
ja resolem des de la nostra comunitat autònoma amb una
agilitació important, i nosaltres demanam que les condicions
de seguretat de força major es mantenguin quan es passin a
productives, en què demanam que les cotitzacions a la
Seguretat Social les segueixi pagant..., les bonificacions de les
empreses les segueixin pagant el Govern d’Espanya almanco
fins a l’octubre, perquè necessitam protegir els llocs de
treball i necessitam protegir les empreses; perquè les puguem
reactivar, han d’existir. Tenir ERTO vol dir tenir un treball,
suspès temporalment, però tens un treball. Si tens un ERO
estàs a l’atur i l’atur té unes condicions que són les que són.
Aquesta és la nostra realitat i el nostre lema, que a mi
m’agradaria que quedàs molt clar. 

Mirin, les dades d’atur d’avui són terribles, sense cap
dubte. Nosaltres no hem amagat res ni hem posat cap drap
calent, hem dit des del principi que tendríem una situació
econòmica molt pitjor que cap altre territori. Per això jo
m’esgargamellaré davant l’Estat i davant qui sigui per dir, és
lògic que Balears demani més, solidaritat o justícia, el que
vostè vulgui, Sr. Ensenyat, perquè en això anirem junts;
efectivament, és important que s’entengui que aquesta
comunitat autònoma tendrà més problemes que altres.

I efectivament, la xifra d’atur d’avui, 72.542 persones
aturades; 9.773 més que en el mes de març, sense cap dubte és
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una molt mala xifra, és una mala situació, és clar que sí, i ho
hem explicat, aquesta crisi sanitària esdevindrà en una crisi
econòmica molt complicada. Ara bé, si en lloc de tenir ERTO
tenguéssim ERO a la nostra comunitat autònoma no parlaríem
de 72.000, parlaríem de 170.000 aturats a dia d’avui, amb una
crescuda del 281%. Això és el que vull que entenguin.

I ja que puc fer una reflexió, m’agradaria fer-la, sobretot
als partits que tenen representació en el Congrés de Diputats,
si l’estat d’alarma acaba, aquesta gent perd l’ERTO, perquè és
de força major, i parlam de 170.000 persones, 141.000 avui
protegides per ERTO. M’agradaria fer aquesta reflexió perquè
aquesta comunitat autònoma això ho necessita com l’aire que
respiram perquè si no hi ha moltes persones que queden sense
cap protecció. Això crec que també és una reflexió que tots i
totes hauríem de fer per al bé de la nostra comunitat
autònoma, per al bé dels nostres ciutadans i ciutadanes. 

Seguirem amb aquesta empenta i seguirem donant suport
de liquiditat a les empreses a través de l’ISBA i a través de
totes aquestes situacions. 

Vaig a la primera part, és la protecció , per tant, amb la
protecció hem de ser ferms i hem de lluitar junts per
aconseguir això i que aquests ERTO es mantenguin per poder
mantenir els llocs de treball i les empreses i hem d’anar al pla
de reactivació econòmica, sense cap dubte.

Mirin, per ser molt clara, nosaltres presentam... -Sr.
President, és que em despista una mica-...

EL SR. PRESIDENT:

Perdonin, no tenguin debats paral·lels, per favor, perquè
la... per favor, senyors diputats.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Els deia que el pla que nosaltres entenem de reactivació
econòmica sens dubte contempla la protecció, però també
contempla aquelles mesures d’incentiu en deu eixos que
nosaltres hem presentat de diferents sectors econòmics i de
com mantenim el que els deia, l’estat del benestar, la capacitat
d’inversió pública, la capacitat de garantir  e ls drets dels
ciutadans i ciutadanes.

No és el pla ni de Francina Armengol ni del Govern de les
Illes Balears, vol ser el pla de tota la comunitat autònoma, és
un pla destinat a ser pactat a la Mesa de diàleg social, sens
dubte amb tots els agents socials i econòmics, també amb els
consells insulars, amb els quatre, i amb tots els ajuntaments de
les Illes Balears, que fan una feinada enorme per aportar també
propostes a aquest pla de reactivació econòmica, i de totes les
forces polítiques. Jo els ho dic  amb sinceritat, nosaltres
volem que s’hi sumi tothom i estudiam totes les propostes que
ens fan. La setmana passada varen tenir una reunió amb jo,
aquest cap de setmana l’han tenguda amb el vicepresident, amb
la consellera Fina Santiago i amb la consellera Pilar Costa, i
en aquesta línia treballem conjuntament. I alhora hem de

desescalar la nostra situació de confinament de la nostra
comunitat autònoma, sense cap mena de dubte això hi va lligat,
i nosaltres volem reactivar l’economia, que no en quedi cap
dubte, reactivam l’economia, intentam reactivar l’economia el
més ràpid possible, per això també batallam que si acomplim
la seguretat sanitària puguem obrir per fer les coses ben fetes,
i per això celebram l’obertura de Formentera en fase 1 i per
això vàrem demanar Menorca i Eivissa en fase 1 i per això
preparam tota la documentació, que ja hem tramès al
ministeri, que no quedi cap dubte sobre la necessitat ja de
poder obrir en fase 1 no només Formentera, sinó Mallorca,
Menorca i Eivissa a partir de dilluns que ve.

Ara, per fer una reactivació econòmica ben feta hem de ser
conscients del que diem i és fer-ho amb la seguretat sanitària,
nosaltres hem treballat tots els protocols de seguretat en totes
les activitats econòmiques de la nostra illa; treballem colze a
colze amb el sector hoteler, que és el que més dificultats té,
sens dubte, per poder tenir aquests protocols de seguretat,
treballem amb ells directament; i treballam, sense cap dubte
també, per poder tenir turisme el més aviat possible, per això
treballem amb majoristes de viatges, en aquest cas, amb
l’alemany TUI, per poder garantir turisme alemany, treballem
amb totes les patronal, amb els sindicats, per veure com és
possible.

Ara, jo crec que també s’ha de ser rigorós, i ho dic
sobretot per la intervenció que ha fet el Sr. Company, s’ha de
ser rigorós amb el que explicam quan diem que volem turisme
demà; bé, idò, podríem estar-hi tots d’acord, jo diria: si és
segur sanitàriament, perquè si no tornam enrera i tornar enrera
té un perill enorme econòmic per a la nostra comunitat
autònoma.

Segona cosa que diria, que és molt important i fonamental:
hem de tenir clar que hi ha un acord del Consell Europeu, de
dia 17 de març, que restringeix tots els viatges, tots els
aeroports estan tancats, és que a mi m’agradaria que ho
entenguessin, hi ha una restricció de viatges a tota Europa,
perquè tenim un virus que contagia i mata molt, contagia i
mata molt, i, per tant, els aeroports d’Alemanya estan tancats,
els del Regne Unit estan tancats, els dels Països Baixos estan
tancats, aquesta és la realitat que tenim. Per tant, tenim una
dificultat més enorme perquè nosaltres som unes illes que
viuen del turisme.

Que nosaltres pitjam a nivell d’Espanya i pitjam a nivell de
la Unió Europea perquè hi hagi els controls sanitaris en els
aeroports? És clar que sí. Aquest passaport immunològic que
vostè defensa? L’OMS, informe científic de la setmana
passada, diu que no, no ho diu Francina Armengol ni ho diu el
Govern de les Illes Balears ni ho diu el Govern de Pedro
Sánchez, per tant, no diguem coses que no són, perquè al final
no ajudam ni la societat ni la nostra economia. Per tant, què
hem de fer? Prendre les decisions que pertoca, demanar, com
demanam, amb força, i vostès tenen representació
parlamentària en el Congrés dels Diputats i la tenen al
Parlament Europeu, demanar amb força controls sanitaris en
els aeroports, estratègia comuna a nivell de la Unió Europea,
estratègia dels països emissors, perquè per a nosaltres això és
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fonamental. És clar que el Govern de les Illes Balears fa els
seus controls sanitaris, però, no sé qui ho deia, la Sra. Pons, i
jo ho compartesc, no pertoca al Govern de les Illes Balears,
això és una estratègia a nivell internacional i a nivell europeu
almenys, si volem assegurar que hi hagi turisme, que puguem
reactivar l’economia i que ho facem de forma segura. Aquest
és el plantejament que nosaltres tenim, és el que nosaltres
mantenim, és el que nosaltres pactam amb tots els agents
socials i econòmics, i jo els vull dir també una cosa que és
fonamental i que crec que tots hem de posar en valor: que en
plena crisi sanitària haguem pogut fer un acord a la Mesa de
Diàleg Social, que la gent estigui amb les idees clares, de dir
primer protegim i reactivam de forma segura alhora i
desescalam de forma segura per reactivar el més aviat
possible, i, òbviament, -i no tendré temps, però, en tot cas, a
la segona intervenció ho faré-, òbviament que nosaltres
posarem el nostre pressupost autonòmic a disposició, és clar
que sí, és clar que sí, si nosaltres ja posam el pressupost
autonòmic tot a la disposició d’aquesta crisi. Surten, és clar,
despeses extraordinàries, com es pensen que les pagam?
Evidentment, el Govern de les Illes Balears ho assumeix.

I a més, els vull dir, i amb molta generositat i amb molta
sinceritat els dic que estic molt contenta de la lle ialtat
institucional amb què treballam amb els quatre  consells
insulars, que tots quatre, del color polític amb el qual
governin, és igual, tothom col·labora per fer aquest pla
autonòmic conjunt; i els 53 ajuntaments de Mallorca, més els
8 de Menorca, més els 5 d’Eivissa, més evidentment l’illa de
Formentera, i ho fa l’Ajuntament de Palma, i tothom aporta
des d’entendre que vivim un moment històric, un moment
sense precedents, un moment duríssim on a la gent li hem
hagut de retallar drets i llibertat, on la gent té por d’emmalaltir
i de morir-se, on la gent té por de no tenir una esperança, és un
moment històric; i nosaltres, els dirigents polítics, tots els
que som en aquesta cambra, els que ens ha tocat governar i els
que els ha tocat en aquest moment ser a l’oposició crec que
hem d’estar a l’alçada de les circumstàncies.

Jo els dic que tenen la mà estesa, que les seves propostes
òbviament són estudiades per part del Govern de les Illes
Balears, que nosaltres volem prendre les millors decisions per
a la ciutadania d’aquesta comunitat, i no tenc cap dubte que
vostès també. Per tant, entenc que en aquest moment històric,
en aquest moment de necessitat d’alçada de mires i de veure
la responsabilitat que tenim tots i totes, estic convençuda que
la gent d’aquestes illes, perquè és el que més ens importa a
tots nosaltres, i a mi d’una forma molt especial, perquè en
som la presidenta, la gent d’aquestes illes mereix les millors
solucions, mereix el millor de nosaltres mateixes. Jo estic
disposada a donar-ho, esper que tots vostès també.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta. Un cop produïda la primera resposta,
començam el torn de rèpliques dels grups parlamentari i, en

primer lloc, té la paraula, pel Grup Parlamentari Popular, el Sr.
Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Armengol, jo li he
dit abans que vostè faci feina per obrir els aeroports de forma
totalment segura, qualcú no escolta per aquí, però li he dit així.

Però miri, vostè diu que fan molt i fan més que la resta i,
en definitiva, que pràcticament vostès són els que van millor
del món; butlletí oficial de les Illes Canàries de dilluns, dia 4
de maig, d’ahir, el Decret de dia 18 de març de l’any 2020,
diu: “Establece el control de la temperatura de las personas
que viajan, medida que se adoptó únicamente respecto a
viajeros procedentes del territorio peninsular”; a Canàries
fan això, no sé per què aquí no.

“L’actual procés de desescalada del confinamiento
aconseja extender este control de temperatura a todas las
personas que se desplacen por vía marítima, aérea, en el
ámbito de la comunidad autónoma de Canarias.” És a dir,
el president de Canàries ha fet aquesta norma i aquest Decret
40/2020, per si en vol prendre nota i copiar-lo, i fa el que
vostè diu que no pot fer. Doncs ho ha fet el president de
Canàries, aquí davant, senyalat, ahir, vostè va a remolc de
moltes d’aquestes coses, Sra. Armengol, i Canàries és una
comunitat turística i una comunitat que es troba millor que
nosaltres en números, la qüestió de la insularitat també els va
ajudar.

Per tant, jo el que li dic és que es poden fer moltes més
coses de les que fa vostè i va a remolc de moltes coses, li he
tret un exemple d’ara mateix. I això no té moltes discussions.

Els empresaris no volen ERTO, Sra. Armengol, els
empresaris el que volen són clients, això és el que volen; els
treballadors no volen ERTO, volen feina, i vostè, en lloc de fer
feina per estar aturadeta, arraconada dins la cova, ha de fer
feina per sortir-ne amb totes les garanties possibles, és clar
que sí, és la seva responsabilitat, aposta és la presidenta del
Govern, Sra. Armengol, però el que no es pot és estar amagats
en aquests moments. I a altres llocs, ja ho veu amb Canàries,
no hi estan amagats, fan el cap viu, i ens prendran la quota de
mercat que ens hagin de prendre, perquè vostè en aquests
moments està dins la caseta, no s’atreveix a sortir a jugar
aquest partit, i els partits es guanyen sortint i  lluitant-los,
encara que perdem 0-1, 0-2 o 0-3, Sra. Armengol.

Però això li passa amb altres temes, jo crec que a Balears,
i vostè ho ha dit qualque vegada, però crec que ho diu amb la
boca petita, l’haurien de tractar com a un territori prioritari en
la desescalada, sense cap dubte, però no podem passar de
deixar un vaixell amb 3.000 italians a oblidar-nos del turisme,
és a dir , és que hem fet un canvi tremend; jo crec que aquí
vostè hauria de fer molt més.

Miri, Balears té una certa singularitat, crec jo, i Galícia
també, aquí hi ha una carta de dues conselleres de Galícia, la
de Medi Ambient i la de la Conselleria de la Mar, allà també
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tenen gent que té barca, gent que surt a pescar, etc., i escriuen
a Illa i li diuen que la pesca recreativa és una modalitat
esportiva i no com l’han posada ells, com a activitat agrària. I,
per tant, per a Galícia -i li ho diu així de clar- ells li volen
transmetre que “procedemos a interpretar que en Galicia la
práctica de la pesca marítima de recreo figura dentro de las
actividades en la que está permitida su realización en esta
fase 0". I, per tant, actuarem així, això li ho diuen ells, això vol
dir defensar la seva gent. Aquest sector nàutic recreatiu que
tenim tan potent aquí i que afecta tanta gent vostè no l’ha
defensat en cap moment ni un, en cap moment ni un. I guardant
sempre tots els protocols de seguretat que s’hagin de guardar.

Miri, protocols de seguretat per a comerços, el que no pot
ser és que els diguin avui han de fer una cosa per a demà i
després, al cap d’un parell de dies els ho canviïn, etc., aquests
protocols s’han de treballar amb molta més tranquil·litat, duen
dos mesos, qualcú ha mirat el que passaria al cap de dos
mesos, així com ara qualcú mira el que passarà d’aquí a dos
mesos més? La sensació és que no, que van desbordats, jo li
he dit al començament, Sra. Armengol, la sensació és que no
sabem per on han de prendre i això passa factura a la nostra
economia, sense cap dubte.

I això dels ERTO que li he dit, i ningú no els vol tenir, però
els ERTO venen per un reial decret del 2015, a l’article 47,
amb l’article 47 vàrem fer els ERTO, estan regulats en temps
del Partit Popular, i això a algú doncs li cou, i si li cou s’hi ha
de posar pomada, però és que és així, m’entén? I per moltes
voltes que vulguin fer no importa tal, ens alegra que sigui així,
però qualque cosa, el que li he dit abans, qualque cosa s’ha fet
bé, i ara vostè utilitza aquests ERTO, vostè o el Sr. Sánchez,
que creiem que és la mesura normal que hi ha en aquests
moments, només faltaria que no se’n prengués cap! Vostè diu:
hem fet, hem fet..., i què és que feia comptes no fer res? Han
fet i han fet molt poc en relació amb el que haurien de fer i
han posat molt poc pressupost del seu, molt poc, per no dir
quasi res, en relació amb el que haurien de posar, i això li han
dit altra gent ja aquí, altres portaveus que han pujat, vostè
necessita agafar i posar més pressupost d’aquí, de Balears,
damunt la taula, perquè quan se’n va a Brussel·les el primer
que li demanaran serà: i vostè què fa per vostè mateixa? I diu,
no, no he fet res, venc a cercar-ho aquí. Escolti, Sra.
Armengol, així no! Vostè  no pot posar aqueixa quantitat tan
petita de doblers que ha posat davant d’una tragèdia tan grossa
com la que tenim en aquests moments.

Miri, jo no vull acabar, perquè hi ha moltes més coses a
dir, vostè es queixava que no té temps, i ja es pot imaginar jo,
del material sanitari, el Col·legi d’Infermeria, el Col·legi de
Metges, el sindicat metge, 22 metges de medicina interna de
Son Llàtzer, les juntes de personal de l’Hospital d’Inca, de Son
Espases i de Son Llàtzer, requeriment de la Inspecció de
Treball a Son Espases, etc., tots aquests li han dit que no han
tengut material i que han fet feina en males condicions; i ha dit
una cosa certa, sense cap dubte, els que han aconseguit que
aquesta situació es pogués controlar ha estat el personal
sanitari, sense cap dubte ni un, i en unes condicions que, per
desgràcia, no han estat les millors.

Aposta, jo vull acabar, perquè tenc moltes més coses per
dir-li, però no tenc temps, jo vull acabar, feia comptes ja
acabar així, i donar l’agraïment als professionals sanitaris, a
tota la gent que lluita i fa feina aquests mesos perquè nosaltres
poguéssim estar bé; donar el condol per als difunts, afecte a la
gent que ha perdut gent de molt a prop, ànims i suport als que
lluiten encara a dia d’avui amb la malaltia, i després, també,
demanar responsabilitat i solidaritat a tothom perquè entre
tots facem possible que en sortim en les millors condicions
d’aquesta situació.

I el Partit Popular, com li he dit abans, i supòs que a algú
li molesta, serà devora vostè sempre per aconseguir treure
aqueixa comunitat autònoma el més aviat i en les millors
condicions possibles, sempre, Sra. Armengol, al precipici no
hi vendrem, però qualsevol cosa que ens presenti que sigui
bona per a les Illes Balears nosaltres hi serem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Company. Correspon ara el torn al
Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí, president, no faré ús de la rèplica.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente, gracias, Sra. Armengol. Mire, cuando
pase el tiempo nos daremos cuenta de la dimensión histórica
de esta crisis, como bien ha explicado, y de lo tarde también
que se ha actuado y cómo ha repercutido esa tardanza
negativamente en nuestra economía. No podemos estar
confinados eternamente y le pedimos y exigimos al Gobierno
central que desvincule las ayudas y los ERTE, el
procedimiento de ERTE, y todas las ayudas económicas, que
las desvincule al estado de alarma.

Y hoy, desde Ciudadanos, le pedimos también que
consensue estos protocolos de seguridad, los protocolos de
prevención con los sectores estratégicos de desescalada que
le han dicho, por activa y por pasiva, tanto los sindicatos como
patronales, que no estaban consensuados, y muchos de los
comercios de Baleares no pudieron abrir ayer, creo que hasta
un 90% de ellos. Creemos que la seguridad y la prevención es
ahora lo más importante que debemos y que su gobierno debe
emprender.

No me ha contestado si contemplan una reducción y una
reorientación del gasto superfluo y una reducción, como digo,
de los cargos y de este organigrama sobredimensionado del
Govern.
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Tampoco me ha contestado a la pregunta de ¿con cuántos
fondos contamos, cuánto nos a tocar a Baleares del fondo
prometido por el televisivo Sánchez y si esto forma parte de
su plan A o va a haber una rectificación también en este
sentido?

Sra. Armengol, urge un plan, un cambio de la política
económica insuficiente por parte del Gobierno central hasta
la fecha, urge este cambio, porque, si no, no podremos
amortiguar el cataclismo económico que viene, exíjaselo a
Sánchez, por responsabilidad con los ciudadanos de Baleares,
e impóngaselo también a sus socios.

Se escudan en que no eran visionarios y que es una
pandemia mundial e internacional, es cierto que el coronavirus
no venía con un manual debajo del brazo, pero sí pudieron
anticiparse en la toma de medidas de contingencia, no
escucharon a la Unión Europea, a la que tanto ahora apelan; en
enero ya advirtió, el 17 de enero, y luego, en su informe de 2
de marzo, del Centro Europeo de Enfermedades y Pandemias,
advertía y recomendaba que proactivamente cerrasen los
colegios, y usted los mantuvo abiertos hasta el 13 de marzo.

Podrían escuchar, escuchar también a la oposición leal, y
también a los agentes económicos, sociales, expertos y
representantes de los distintos sectores estratégicos antes de
anunciar sus medidas y así evitar la improvisación, la
incertidumbre y la rectificación.

El impacto catastróficos en nuestra economía era
previsible antes ya del anuncio del estado de alarma y los
expertos ya hablaban de recesión antes del confinamiento,
aunque la ministra Calviño, el día 13 de marzo, aún decía “El
impacto económico del coronavirus está siendo poco
significativo y transitorio”. El Gobierno no se ha anticipado y
no lo ha admitido hasta el 1 de mayo, llegan tarde para un plan
de contingencia económica y un plan de reactivación, y se lo
dice un exministro socialista, Jordi Sevilla, “A la desescalada
le falta política de acompañamiento, o el Gobierno acompaña
la desescalada con nuevas medidas de apoyo al empleo o solo
abrirán los negocios atendidos por sus dueños y sus familias,
y sin contar con trabajadores ajenos y perdiendo dinero”, Jordi
Sevilla.

Reconozca que el Gobierno central se ha quedado muy
corto en su protección a los autónomos, tampoco me ha
contestado si está a favor de nuestro plan para ayudar a los
autónomos que pierdan sus ingresos por encima del 30%, y
¿por qué no asume su govern la subvención de la cuota de
nuestros autónomos, como sí que lo han hecho otras
comunidades autónomas, como Andalucía, como Madrid?
Tienen fondos europeos sin ejecutar y programas que no van
a poder desarrollar, destínenlos a nuestros autónomos.

Y voy terminando ya, presidenta, lo que nos piden los
ciudadanos son soluciones y unidad sincera, estoy de acuerdo,
y le quiero recordar que la lealtad es un camino de doble
sentido, Ciudadanos ha sido y seguirá siendo leal, porque,
aunque estamos indignados, la indignación no salva ni vidas ni
salva empleos. Todo el mundo sabe que estamos en las

antípodas de partidos como Unidas Podemos, pero vamos a
dejar las luchas partidistas y luchemos por consensuar un plan
de recuperación social y económica de Baleares, pero
hagámoslo junto a los expertos y los agentes sociales y
económicos. Nos toca a todos actuar con responsabilidad, los
ciudadanos esperan que nos arremanguemos y nos pongamos
a trabajar para ser ágiles y ser útiles, para encontrar una
respuesta consensuada; los sanitarios y los agentes de las
policías locales, de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad,
de nuestras fuerzas armadas, nuestros sanitarios sobre todo,
nuestros docentes, han sido ejemplo diario, las familias, los
autónomos, los trabajadores, los comerciantes, los
empresarios, están demostrando una madurez social sin
precedentes y mucha responsabilidad. Los españoles no se
merecen el Gobierno central que tenemos, al menos seamos
dignos nosotros para los ciudadanos de Baleares.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies Sra. Guasp. Ara correspon al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca. Té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Quan parlava el Sr.
Company m’ha vengut al cap una anècdota que contaven un
temps, Sr. President vostè que és metge, un senyor que tenia
el seu pare que tenia una cama fotuda i va anar al metge i el
metge li va dir, “jo si fos el meu pare aquesta cama li tallaria,
i ell li va contestar, no, jo si fos son pare també li tallaria”.
Crec que és un poc el que ens passa quan parlam.

Crec que si hi ha una cosa que ha quedat clara i que tots hi
estam d’acord és que es tracta de sortir d’això i de sortir-ne
vius i després ja veurem com remuntam tota aquesta situació,
perquè si hi ha vida hi ha esperança, si no n’hi ha, no n’hi ha. I,
per tant, el primer i el prioritari és sortir-ne vius. Això vol dir
que especialment en un moment on primer escoltam la
comunitat sanitària i ara ja pareix que hem d’escoltar més els
economistes que no els sanitaris, hem de recordar que la total
i absoluta prioritat és la salut de les persones per damunt
d’interessos econòmics. I crec que això és una qüestió on hi
hem d’estar tots d’acord, perquè pareix que ja començam a
dubtar, és a dir, si bé, ja n’hem sortit, aquí a Balears ens ha anat
molt bé perquè tenim uns nivells que no són per res allò que
hi ha hagut a Madrid o allò que hi ha hagut a Barcelona, però
bé, també tenim una sèrie de riscos i la nostra població no està
immunitzada als nivells que pot estar a una altra comunitat
autònoma, i això evidentment suposarà un risc a l’hora d’obrir
ports i aeroports, un risc que haurem d’assumir.

I una altra qüestió que també ens ha quedat claríssima és
que una vegada que posem totes les eines en marxa per
reactivar aquesta economia, la que teníem i aquella cap on
volem caminar, hem parlat molt de diversificar aquest model
econòmic, que és aquesta gran assignatura pendent que tenim
en aquesta comunitat, però per això hi ha una qüestió que és
fonamental, bàsica, que és la capacitat financera que tengui la
comunitat autònoma i això vol dir que si abans de començar
aquest procés teníem ja una capacitat financera que era
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deficitària, per una situació estructural, conjuntural, d’una
manca de finançament per part de l’Estat de la nostra
comunitat autònoma i, per tant, amb el rics dels serveis bàsics,
és a dir, el que teníem ens venia justet, justet per pagar tota la
sanitat i teníem un marge i amb aquest marge la veritat és que
moltes vegades hem fet miracles i hem fet miracles sobretot
en l’endeutament, perquè això és la nostra gran desgràcia, que
tot allò que nosaltres tenim aquí ens ho hem hagut de suar. 

El dia que inauguraven Son Espases, que encara el pagam
i el pagaran els nostres néts, e l mateix dia a Santander
inauguraven un hospital també més o manco de les mateixes
condicions i característiques que Son Espases, amb la gran
diferència que el de Santander el pagava l’Estat, el de Son
Espases el pagàvem nosaltres, la nostra comunitat autònoma.

I per tant, vivim dins aquest moment on és necessari que
aquesta capacitat financera depengui de l’Estat i depengui
d’Europa. Per tant, jo en un moment donat he plantejat aquella
qüestió del REIB, allò que vàrem aprovar en el Congrés dels
Diputats, allò que ja és una eina que està aprovada, que és una
llei que això ens permet un cert recorregut, què passa amb
això? Ja renunciam definitivament a reclamar aquell
finançament o  ens conformarem amb allò que l’Estat en un
moment determinat ens pugui aportar per fer front a una
determinada situació, però passat demà tornarem estar a les
mateixes com estam a dia d’avui? 

Jo entenc que és el moment i és la conjuntura i crec que
tant els grups que formen el Govern i especialment els que
teniu representació dins el Congrés dels Diputats i sobretot
dins el Govern d’Espanya, crec que és l’hora d’agafar aquesta
gent i asseure-la a una cadira i parlar-li molt, molt clar, perquè
entre altres coses ens hi va el futur. I hem dit abans que amb la
salut de les persones no s’hi juga, però tampoc amb el pa dels
nostres infants i d’això al cap i a la fi es tracta, parlam de
demà, parlam de futur i el futur evidentment tots els volem el
millor possible.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, nosotros hemos
venido aquí, ya se lo presentamos ayer y se lo he trasladado
aquí, con un documento de lo que consideramos ejes
fundamentales, no nos ha respondido a ninguno, estamos
acostumbrados, lamentablemente, es la habitual actitud de los
gobiernos, de los partidos de izquierda ante las propuestas que
lanzamos aquí con ánimo constructivo, como hemos venido
haciendo desde que se inició el estado de alarma. Bien, a eso
estamos acostumbrados, pero entenderán que lo que no vamos

a soportar es que se suba aquí a decir mentiras una detrás de
otra.

Yo cuando escucho a la representante socialista decir
“hemos parado el golpe”, no, el golpe no se ha parado, eso es
lo lamentable, el golpe se ha llevado por delante a miles de
víctimas en toda España, a cientos en Baleares y se ha llevado
por delante gran parte del tejido productivo, industrial,
empresarial. Y eso no ha sido porque de repente nos hayamos
encontrado por sorpresa con una pandemia, eso ha sido
consecuencia directa de no haber gestionado la crisis sanitaria
como había que hacerlo, por no haber hecho caso a todos los
avisos que nos venían dando desde Europa, desde la
Organización Mundial de la Salud, desde Italia. Y ahí tienen el
informe de FEDEA, donde dice que se hubieran tomado las
medidas oportunas, aunque hubiera sido una semana antes,
hubiéramos evitado el 62% de contagiados. Así que hay
responsabilidad directa de no haber hecho lo que tendría que
haber hecho el Gobierno de España. 

Por eso venir aquí a sacar pecho de las cifras de contagio
es una auténtica vergüenza, porque aquí las cifras de contagio
han sido lamentables también. Los datos oficiales, oficiales -
insisto- que no reales, han demostrado además que el mayor
número de contagiados lo ha sufrido el personal sanitario.
Aquí no se puede salir a sacar pecho con estas cifras, dejen de
decir “sin dejar a nadie atrás”, que ya hemos dejado a cientos
de personas, a miles a nivel nacional atrás, ya les hemos
dejado atrás, ya les han dejado atrás por esa nefasta gestión.

Lo primero que tendrían que haber hecho eran tests
masivos, insisto, Sra. Armengol, y no me diga que no hay
ningún país que haga tests masivos, que eso también es
absolutamente falso. Todos los países nórdicos han hecho
tests masivos, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia y ninguno
de ellos además ha decretado un confinamiento tan estricto
como el que se ha hecho en España y el resultado es
infinitamente mejor. O sea que no vengan diciendo sus
mentiras porque al final se las van a acabar creyendo ustedes
mismos. Es falso . Tienen que hacer tests masivos, para
después poder hacer también controles en puertos y
aeropuertos, establecer los pasaportes sanitarios oportunos,
para poder establecer corredores sanitarios seguros. No los
hacen, no los hacen por incapacidad supongo, ¿o no los hacen
porque no quieren saber el resultado de los tests?, a lo mejor
es por eso. 

Miren, ayer supimos, lo vimos por la prensa Diario de
Ibiza, “coronavirus en Ibiza, algunos pasajeros se quedan sin
viajar a Formentera tras dar positivo en coronavirus”. Esto
pasó ayer en Ibiza y nos dicen “un total de 76 pasajeros han
viajado de Ibiza a Formentera esta mañana, en la primera
conexión marítima tras la entrada de la Pitiüsa sur en la fase
1". Bien, “algunos no han viajado tras dar positivo en el test de
anticuerpos”. Nosotros hemos averiguado que de 76 como
mínimo 8 han dado positivo, esto en el primer control que se
hace de Ibiza a Formentera. ¿Es por eso que no quieren hacer
tests masivos, porque todas las cifras que están manejando se
les vienen abajo?, porque no son reales, que es lo que estamos
pidiendo nosotros también, cuáles son las cifras.
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Por cierto , y hablando de Ibiza y también de Menorca,
usted nos dijo que había solicitado que Menorca e Ibiza
pasaran a la fase 1, entraran en fase 1, hace una semana. Ayer
el ínclito Fernando Simón afirmó que lo había solicitado ayer
mismo. Aquí alguien miente, o mienten los dos, porque yo ya
no lo sé.

Suben aquí a decir y a sacar pecho también de que han
llegado a un pacto con todas las patronales, los agentes
sociales y económicos. Tampoco es verdad, no han invitado a
todas las patronales, hay patronales que se han quedado fuera:
AFEDECO está fuera, sindicatos como USO y el CSIF están
fuera; a los sindicatos sanitarios ni siquiera se les ha invitado,
ni a SIMEBAL, ni a SATSE. No es verdad, es una mesa hecha
a su medida en la que tampoco los partidos políticos estamos,
en esa mesa.

Y siguen defendiendo la gestión de los ERTE. Pues miren,
sinceramente, hablen un poco más con el sector empresarial,
al menos con algunos de los que se sientan en esa mesa,
porque están pidiendo la prórroga sí o sí. Usted viene aquí a
decir que se tiene que prorrogar, pero es que..., ¿qué pasa?,
¿por qué en Canarias ayer la ministra Yolanda Díaz les dijo
que confirmaba la prórroga automática de los ERTE por fuerza
mayor? ¿Qué pasa aquí en Baleares? ¿Han hablado ustedes con
empresas directamente afectadas, por ejemplo el Auditorium
de Palma, que les ha dicho también que no pueden abrir con
este plan de desconfinamiento, que necesitan ayudas directas?
Y después además lo comparan con presupuestos públicos,
por ejemplo como el que recibe el Teatro Principal, del
Consell de Mallorca. Van a tener que cerrar las empresas si no
se prorrogan los ERTE.

Somos líderes en paro, el 62% de paro, y ustedes siguen
hablando de cambio climático y transición ecológica. De lo
que deberían estar hablando es de transición del desempleo al
empleo. Olvídense de esas historias que se han montado, que
no hay dinero para esto, que hay que priorizar, que hay gente
que se va a quedar en la calle, y la única referencia que nos ha
hecho a los partidos de la oposición la Sra. Armengol es a los
que tenemos representación en el Congreso, que sigamos con
el estado de alarma. Eso es un chantaje, Sra. Armengol, es un
chantaje en toda regla, primero porque tenemos un plan B,
nosotros ya llevamos un mes hablando de un plan B, que es un
plan de emergencia sanitaria, de protección económica y de
dimisión del Gobierno de España, y tenemos mecanismos
como la Ley de seguridad nacional. ¿Sabe por qué no
queremos que el estado de alarma continúe?, porque el
Gobierno ha aprovechado el estado de alarma para reformar el
CNI, la educación, la eutanasia, el Poder Judicial, limitar el
control parlamentario, la prensa, las críticas en redes
sociales... En eso está aprovechando el estado de alarma este
gobierno de España en manos de Sánchez e Iglesias. No sé si
sabrá que el estado de excepción está limitado por la
Constitución a 60 días máximo, y lo que no puede ser es que
el estado de alarma se prorrogue más todavía, eso para
empezar, lo dice la propia Constitución.

Miren, y finalizo, ustedes han presentado...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Campos, hauria d’anar acabant.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Finalizo, finalizo. Ustedes han presentado un plan que
realmente es un programa electoral, y el representante
socialista ha venido aquí a hacer un acto de campaña. No han
dicho ni una palabra de reducir cargos políticos, ni estructura
política, que sobra. Miren, nosotros en estas condiciones y
con estos argumentos que utilizan no vamos a participar en
salvar al Gobierno, nosotros sólo participaremos en salvar a
los ciudadanos.

Buenos días.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Correspon ara al Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Campos, le pido lo mismo que le pedía su compañero
Sergio Rodríguez, no son cientos de muertos ni son 200
muertos, son 198. Creo que hay que respetar uno a uno y
sumar uno a uno, porque los muertos no se redondean, en
esas cifras no se puede redondear. Se lo agradecería de
corazón i crec que és una reflexió que ens hem de fer to ts
perquè cada persona que ha mort compta.

Sra. Presidenta, nosaltres estam d’acord que hi ha d’haver
activació de turisme segur per a tots, ens sumam com ja li he
dit a aquest pacte, estam disposats a mitigar el cop, com deia
la Sra. Cano, però hi ha qüestions concretes, com que el temps
no ens sobra, que ens preocupen i molt: els joves, els joves
que no han accedit al mercat laboral; es varen menjar la crisi
de 2008 i ara es menjaran la crisi de la COVID, ja es parla
d’una generació destruïda, és a dir, aquells que van dels 25 als
40 anys, que són joves però ja no tant. Per tant aquests joves,
què hem de fer amb ells?

Recerca. Està clar que hem d’invertir en I+D+I, però hi
hem d’invertir, en ciència i en essència, i tornam als
pressupostos a veure com ho farem. 

Adaptació. Estam d’acord amb el fet que aquesta societat
ha donat un exemple, igual que, bé, com sol ser habitual quan
ens demanen un repte com a societat, responen; diuen que el
més fort és aquell que s’adapta millor, no aquell que té més
força, i pensam que en aquest cas ens hem sabut adaptar i per
tant hem demostrat la nostra fortalesa. 

No tothom pot venir, estam absolutament d’acord.
Nosaltres no volem que obri fronteres, que obri barreres, que
obri aeroports, que obri...; que es faci amb totes les garanties
sanitàries. Ha quedat totalment descartat el passaport sanitari,
almanco de moment, ja ens han dit que no; idò quines mesures
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hem de prendre? Ahir vàrem demanar més freqüències entre
illes, però també més protocols. I també ens hem d’estudiar
una mica el tema dels tests, perquè no és el mateix un test
immediat, com el test d’una setmana, o de quatre hores, no es
podrà anar fent aquest tipus de test per tot arreu, ho dic per
qualque comentari que he sentit.

Per altra banda mantenir la protecció dels treballadors.
Està clar que sí. Drets socials; s í; estat de benestar, sí;
inversions, sí. Però torn demanar com; hauríem de saber quin
és el pressupost de què disposam, faci’ns un càlcul aproximat,
si pot ser, doni’ns qualque pista per saber exactament on ens
hem de situar. Ja anàvem justos quan vàrem aprovar els
pressupostos, i era una meravella, ara veim allò i era un Nadal
que arribava meravellós; mirin on ens trobam ara. Per tant,
presidenta, ens agradaria que ens digués més o manco a què
ens enfrontam, i si confien que Europa ens doni, que..., que
ens doni no, que ens torni, perquè crec que hem de parlar amb
propietat, que Europa ens doni o que ens torni, que Espanya
ens torni o ens doni.

Llavors, pensam que és imprescindible un pla d’eficiència
per reduir despeses; no parl d’eliminar administracions, vostè
sap que nosaltres no estam en aquest tarannà, però sí que
pensam que hi ha duplicitats de feines, de serveis, hi ha
capacitat d’optimitzar recursos, supòs que ho estan estudiant,
però si ja ho tenen plantejat i de quina manera.

Li he demanat avui també si mantendrà el personal sanitari,
aquell que s’ha incorporat d’una manera ràpida i extraordinària
per culpa de la crisi de la COVID. Pensam que hi haurà un
rebrot. No el volem, no el vol ningú, nosaltres no el volem de
cap manera, però estam preparats si això vengués?, perquè ara
ens ha agafat per sorpresa, però potser podem estar preparats
de cara al futur. 

El tema de l’habitatge era un dels grans temes de la passada
legislatura, d’aquesta legislatura, fins que ha arribat això. Què
passa amb això?, pensa que la COVID ens pot donar una
notícia bona, que sigui que es puguin abaratir els preus? Què
pensa fer el Govern en matèria?, perquè si entre que no tenen
feina els joves, bé, i molts d’altres, no només els joves, no
poden accedir a un habitatge, no tenen un projecte social... 

De Menorca i Eivissa ja ens ha contestat, és a dir, vostè ho
volia, i Madrid... no saben on és, no ho situen al mapa.

I què vol dir el Sr. Ábalos quan diu: “Si Bruselas no
responde tendremos que tomar medidas”. Ens fa por, aquesta
frase; no sé si la va dir així exactament però ens fa una mica de
por. Què vol dir això? Recentralitzar?, reduir?, què vol dir
això? Si vostè ho ha entès m’agradaria que m’ho aclarís. I
llavors comencen a créixer els discursos centralistes,
aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid
comencen a créixer aquest tipus de discursos.

I llavors li torn demanar quins doblers tenim a curt i mitjà
termini, quin seria el pressupost, com ho farem, tenim càlculs
del que haurem d’ajustar, retallen les inversions... Parlam de

fer de la crisi oportunitat; apostem per l’agricultura, apostem
per la investigació, pels drets socials, però on són els doblers?

Nosaltres també estam disposats a donar-ho tot, com vostè
ha dit, ho donarem tot i farem tot allò que trobem que es pot
fer per poder solucionar aquesta papereta des de la nostra
humil posició de diputats de l’oposició, 3 de 59, però el que
està clar és que creim que no hem de fer ni una passa enrere
en seguretat sanitària perquè seria un suïcidi econòmic i humà,
però passes endavant sí, amb planificació, amb concreció i
amb previsió. 

I som un territori prioritari, no ho hem de reivindicar, és
que ho som, que lo entiendan, que no ho entenen aquests de
Madrid. Somos territorio prioritario; hemos dado mucho,
devuélvannoslo, i per tant Madrid ho ha d’entendre i si no li
haurem de fer un croquis.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Ara correspon al Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, president, gràcies, no faré ús del torn de rèplica.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Idò pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sr. President. El Govern de les Illes Balears fa
setmanes que fa feina en un gran pacte per a la reactivació
econòmica i social o per a la reconstrucció econòmica i
social. No farem batalles semàntiques, i aquí se’ns ha convidat
a les diferents forces polítiques amb representació
parlamentària a sumar-nos-hi. 

Crec que hem de reconèixer la feina i el treball del Govern
durant les darreres setmanes i sobretot la projecció que està
fent de cara al curt i mig termini per intentar que aquest cop
no sigui tal per a les empreses i els treballadors i
treballadores.

Vull posar molt en valor la feina que s’ha fet, l’acord a què
s’ha arribat amb els agents socials per protegir els treballadors
i les treballadores de les nostres illes, per protegir els llocs de
feina que a dia d’avui estan en ERTO.

És veritat, Sr. Company, que tothom vol treballar i els
treballadors i les treballadores el que volen és treballar, però
és veritat també que entre un ERTO i un ERO els treballadors
s’estimen més una fórmula, i tenim claríssim que la fórmula
que té el Govern i el Partit  Socialista, no és la fórmula del
Partit Popular que és la de l’ERO. 
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El conseller de Treball la setmana passada va explicar la
gran diferència que hi havia entorn a una lletra. Vostè no devia
ser aquí al debat parlamentari i  no va poder escoltar el que
implicava la diferència entre la reforma laboral de 2009, que
va introduir aquesta figura de protecció i d’unificació a la
Seguretat Social i de protecció laboral dels treballadors, i la
reforma laboral del Partit Popular de Mariano Rajoy, el gran
exemplar president que tenim que es bota d’estat d’alarma, per
retirar bonificacions a la Seguretat Social i per agilitar els
acomiadaments.

Aquesta és la gran diferència entre un ERO i un ERTO i és
la gran diferència que hi ha entre un govern d’esquerres i el
govern del Partit Popular.

Després, l’oposició aquí escoltam que es dedica a
desgastar... bé, aquí i a la resta d’Espanya, al Congrés dels
Diputats també, a desgastar el Govern fins i tot afirmant una
cosa i la contrària i violant el més elemental principi de
contradicció de la lògica, no? 

Si no actua el Govern, incompetents; si actua, autoritaris,
liberticides; quan no es tanquen els sectors productius amb
pany i clau, temeraris; quan es tanquen, ruïna; quan els nins
queden a casa, això és insuportable; quan són als carrers,
irresponsables. És que així tot. Així tot. Jo crec que mereixem
una oposició una mica més a l’alçada de les circumstàncies.

Respecte de les taxes PCR per cada mil habitants, fuente
del Ministerio de Sanidad, a les Illes Balears tenim una taxa
de 28,38; Andalusia, 11,92; Canàries, 29,73; Castella-La
Manxa, 22,7; Comunitat Valenciana, 23,8; i ho ha explicat la
presidenta i ho explica la comunitat científica que fer-la d’una
manera generalitzada, massiva, indiscriminada, això no té cap
evidència ni cap efectivitat. Sí que en té respecte de
col·lectius i d’una manera més sectorial com s’ha fet a les
residències, al personal sociosanitari i com s’està fent per
protegir el personal de risc.

Jo lament molt, Sr. Campos, tampoc no esperava massa de
la seva intervenció, però m’agradaria que deixassin de fer
política carronyera envers les víctimes. I em sobta que vostès
siguin precisament els que defensin 17 plans diferents de
desconfinament per a Espanya i tirar en orris tots els esforços
que s’estan fent durant aquestes setmanes de tota la societat,
de les empreses, dels treballadors i sobretot també de tots els
morts, de totes les víctimes del coronavirus.

I que un partit com el seu, negacionista del canvi climàtic,
no cregui en el Green Deal, l’economia verda i l’economia
blava, idò sí, tampoc no esperava cosa molt diferent del seu
partit.

El Partit Popular ens acusa bàsicament que tot el que s’ha
fet és insuficient. Els que tota la vida han privatitzat la sanitat,
han baixat salaris, han acomiadat de manera lliure, han retallat
massivament, han retallat en prestacions són els que ara
reclamen més mitjans i no és el que diuen, és el que fan on
governen, en les comunitats on governen. Plantegen més
liquiditat a les empreses, bé, això s’està fent a través de l’ISBA

i això està pactat amb les organitzacions empresarials.
Plantegen la superiniciativa d’una renda COVID-19 quan anys
que aquesta comunitat,  quatre anys, que tenim una renda
social garantida que s’ha ampliat en quasi 3 milions d’euros
durant aquesta crisi sanitària i social per obrir el paraigües al
major nombre de gent que ho necessita i  per ampliar la
protecció social. Estaria bé que fessin aquesta pedagogia al
Congrés de Diputats perquè els seus companys i companyes
puguin aprovar una renda mínima, una renda garantida, una
renda mínima vital, i no ofenguin les persones que ho
necessiten dient-los que és una paguita, perquè la paguita és
la diferència entre menjar i no menjar.

I respecte d’algunes qüestions que s’han plantejat de
manera velada el Partit Popular... que es traspua de les seves
intervencions, no s’atreveixen a dir-la de manera clara, però es
dedueix de les seves intervencions, està implícit, és que no
tenen molt clar entre... el dilema economia i vida i salut, crec
al més pur estil trampista prioritzen l’economia per damunt
d’altres consideracions.

Balears és la zona zero d’aquesta crisi econòmica, social
i laboral i necessitarà de tots els esforços possibles, del
Govern de les Illes Balears, del Govern d’Espanya i d’Europa. 
Hem de lluitar -ho he dit abans- contra els pitjors pronòstics
i això ens ho concerneix a tots i a totes.

El Govern ens convida a remar plegats, i jo li ho repetesc,
Sra. Presidenta, ens tendrà al seu costat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop finalitzat el torn de rèpliques ara té la paraula en
torn de contrarèplica la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies a totes els grups
polítics per la seva intervenció. Agraesc, al marge de totes les
diferències que puguem tenir i que puguem explicar, la
voluntat que hi ha d’acord, de pacte i d’arribar a aquestes
millors decisions de caire a la ciutadania. Els puc garantir que
totes les seves propostes seran absolutament, són
absolutament benvingudes per part del Govern de les Illes
Balears, que treballarem des de la lleialtat i continuarem
treballant com sempre en la defensa dels ciutadans d’aquesta
comunitat autònoma.

I començaré per això perquè hi ha hagut una sèrie
d’intervencions que han posat, en certa manera, en dubte els
plantejaments que ha fet el Govern durant tota aquesta fase,
tant de la confinament des del principi..., primer de tot abans
del confinament, del principi de l’extensió de la malaltia,
després l’estat d’alarma i després les decisions en aquesta fase
de desescalada.
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Nosaltres com a govern podrem compartir sempre, algunes
vegades, algunes poques vegades, el que sigui, les decisions
que va prenent el Govern d’Espanya. Nosaltres no tenim cap
problema per, quan hem trobat que una cosa no estava ben
plantejada o que no estava... que ens pareixia el correcte per a
la nostra comunitat autònoma, dir-ho amb tota la contundència
i intentar negociar políticament totes aquelles mesures que
creim que són millors per a les nostres illes i així sempre ho
hem plantejat. 

El nostre treball és aquest, des de la lleialtat institucional,
però també des de la defensa del que pertoca a la nostra
comunitat autònoma, però jo també he de posar en valor que
precisament ho hem fet -crec- des de la negociació política
sense cap dubte tots i totes les conselleres del meu govern,
però també ho hem fet des de la capacitat de diàleg social i
d’entesa amb els agents socials i econòmics d’aquestes illes
i junts hem plantejat mesures duran tota aquesta fase i algunes
coses que ha decidit el Govern d’Espanya, idò ja ho he dit, no
les hagués plantejat igual i no passa res, no em cau cap anell. 

Ara, hi ha qüestions en què hem aconseguit fer feina junts
i que són molt positives per a les nostres illes. Vull recordar
que al principi va ser un gran acord de tots dir “hem de tancar
ports i aeroports el més aviat possible” i ho vàrem aconseguir,
i el Govern d’Espanya va ser, en això, va ser àgil en el
tancament

Vàrem fer una pinya forta govern i agents socials i
econòmics per aconseguir que als ERTO hi anassin els fixos
discontinus i els que no havien cridat l’any passat. Això és una
batalla que va aconseguir el Govern de les Illes Balears gràcies
al suport de CAEB, de PIME, de Comissions Obreres i d’UGT
i a la força amb la qual vàrem empènyer tots conjuntament.

O quan hem hagut de plantejar la desescalada, hem dit,
nosaltres volem un paraigües general i volem prendre més
decisions des d’aquí, sí, perquè creim que se’n prendrien
millor perquè quan coneixes més el territori prens la decisió
millor, sí, però la desescalada no és igualitària per tot
Espanya, s’ha aconseguit que sigui asimètrica, s’ha aconseguit
que la unitat de desescalada sigui l’illa i no la província en el
nostre cas, que nosaltres crèiem que era molt important. S’ha
aconseguit que hi hagi sortides per horaris diferents segons la
població, segons les activitats. I estam treballant amb els
protocols laborals conjuntament amb el Govern d’Espanya. 

Clar, a mi em sorprèn que diguin que els hauríem d’haver
tengut prevists abans. Bé, és que som a un estat d’alarma i les
ordres ministerials les treuen els ministeris, no les treuen les
conselleries de les comunitats autònomes. Em pareix bastant
obvi, però crec que val la pena recordar-ho tot el temps quan
feim les intervencions. Nosaltres, així i tot, ens hem avançat
en preses de decisions, que sí, que algunes les hem hagut de
corregir perquè l’ordre ministerial està per sobre, clar que sí,
però hem avançat abans. Hem estat l’única comunitat
autònoma que vàrem obrir, quan obriren les no essencials,
vàrem tenir un protocol de seguretat laboral dins la
construcció. Els únics de tot Espanya, ho dic perquè vostès
governen a altres comunitats autònomes, els únics de tot

Espanya que els han plantejat. Els únics de tot Espanya que
tenen els  protocols des de l’IBASSAL fets amb tots els
sectors d’activitat econòmica que han d’obrir tant en fase 0
com en fase 1. 

Ho dic perquè no és perquè ens pengem medalles, és que
la gent ha treballat moltíssim, la gent del Govern, i no només
m’estic referint als polítics, tots els funcionaris de la nostra
comunitat autònoma, d’una forma molt especial tots aquells
que s’han mogut de forma voluntària per ajudar. Tothom ha
posat l’espatlla en aquests moments de màxima dificultat i han
treballat intensament els sindicats i els sectors empresarials
de les nostres illes. Els ho dic perquè vull fer un
reconeixement sincer a total la població perquè ells són els
que es mereixen haver donat el suport en moments tan difícils
a la presa de decisions que també són difícils i que també són
costoses. 

I sobretot el que em pareix molt important és explicar que
nosaltres estam molt d’acord en com hem decidit sortir
d’aquesta crisi econòmica que ve derivada d’aquesta crisi
social. Abans ho explicava. Nosaltres, no com ha passat a
altres crisis econòmiques, volem sortit mantenint l’estat del
benestar. Volem sortir des de la justícia social. Volem sortir
reforçant els drets de la ciutadania i  reforçant els serveis
públics essencials de les nostres illes. Aquest és el
plantejament que hem fet. I en volem sortir reforçant els llocs
de feina, mantenint els llocs de feina i mantenint les empreses
de les Illes. En definitiva, mantenint el teixit productiu.
Podrem discutir algunes coses o no, però jo crec que aquest
és el plantejament clarament que ha fet el Govern d’Espanya
i que ha fet el Govern de les Illes Balears i que hem tengut el
suport de la Mesa de diàleg social per poder anar incrementant
i poder anar implementant. 

Quan dic això de mantenir els serveis essencials públics,
li contest, Sra. Pons, clar, nosaltres som conscients que
haurem de contractar, per exemple, més personal en atenció
primària, per la referència al personal sanitari que vostè estava
fent, perquè ara és fonamental en la desescalada precisament
seguir els contagis, seguir els contactes, per tant, necessitam
sens dubte reforçar, i en aquesta línia feim feina.

També dir-li que avui mateix a la Comissió de Recursos
Humans plantejarem que es formin onze residents més del que
vàrem oferir en el mes de gener. Per tant, nosaltres som
conscients i per tant som més necessaris que mai; eixamplar,
garantir que la cosa pública protegeix a tothom és que és
l’únic que ho garanteix. La cosa pública protegeix a tothom, i
aquesta és la sortida de la crisi que nosaltres volem potenciar.

Dins els eixos grossos que he plantejat i que hem plantejat
com a govern, que és primer la protecció i la reactivació
econòmica, això són els dos grans eixos, i dins la reactivació
econòmica deu eixos de treball conjunt entre tots i entre
totes. Jo veig que això ningú, cap grup polític no ho posat en
discussió, per tant, jo m’alegr, perquè estam d’acord en el
fonamental. El fonamental és, primer havíem de protegir i
després... i alhora hem de preparar la reactivació econòmica.
Jo estic més en la línia que alhora i que per tant no hem de
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perdre temps tampoc perquè és necessari que els ciutadans i
les ciutadanes ens vegin absolutament actius. 

Per tant, s i  fonamental és la protecció, jo estic molt
contenta que tothom digui que ha estat molt favorable que
haguem traslladat aquesta mesura necessària dels ERTO i que
el Govern d’Espanya hagi estat la mesura que hagi pres. També
per reforçar nosaltres demanam i defensam que els ERTO de
força major mantenguin les condicions de forma major fins a
l’octubre, això ho hem de seguir lluitant, però també per donar
tranquil·litat. La setmana passada ja vàrem tenir... -òbviament,
nosaltres no contam cada conversa que tenim amb cada
ministra, és que no tenim temps de fer això, nosaltres ens
dedicam a fer la feina, m’entendran-, i la setmana passada ja
vàrem estar amb la ministra de Treball parlant d’aquesta
qüestió, divendres vàrem dur a Consell de Govern la petició de
com volem els ERTO i quan s’aprovin s’aprovaran per a tot
Espanya, òbviament. Per tant, en fi, donar tota la tranquil·litat
i totes les garanties.

Ara, permetin-me que faci una sèrie de reflexions, perquè
crec que també és important que tenguem els conceptes sobre
el que ha passat, la història, el que no hem de repetir i el que
hem d’anar avançant.

A la crisi econòmica anterior es va optar no pels ERTO, es
va optar pels ERO; es varen retirar les bonificacions dels
ERTO i els mecanismes de protecció per l’atur l’any 2012. És
important que ho recordem. Es rebaixaren les prestacions i es
varen eliminar els subsidis; es va passar dels ERTO als ERO de
forma massiva; a més, es varen flexibilitzar els ERO perquè és
pogués acomiadar de forma més fàcil els treballadors. 

La normativa de protecció -ho dic perquè és important
saber les coses que deim perquè hem d’explicar a la població
el que pertoca-, la normativa de protecció a través d’ERTO és
d’enguany, Reial decret 8 i 9 de l’any 2020, o sigui, és súper
recent. Aquesta normativa de l’any 2020 incorpora
bonificacions i protecció per desocupació, sense exigència de
cotització prèvia i sense consumir atur. 2020, 8 i  9. Reials
decrets de l’any 2020.

Jo estic contenta de coses. Ahir es varen crear les ajudes
per a personal de les llars familiars per primera vegada a
Espanya. És una sortida de la crisi diferent. I ajudes als
contractes temporals. Per tant, també quan dic que hi ha coses
que no m’agraden del que està fent el Govern d’Espanya o que
no podem compartir, d’algunes i moltes altres sí. I aquestes
són fonamentals perquè s’està ajudant la gent més vulnerable.

En la desescalada, parlàvem, la mobilitat és clau. Clar que
sí que és clau, és que és la clau. Com puguem obrir
internament i com puguem obrir a l’exterior és la clau de si
funcionarà bé o no la desescalada, perquè no hem d’oblidar el
principi de prudència i el principi que la salut és el primer i
que és un virus molt contagiós i que segueix contagiant molta
gent i segueix matant molta gent, aquí i en el món. Aquesta és
la realitat. Per tant, de tot això anirà la desescalada. 

Em diuen, ports i aeroports, com ho plantejam nosaltres?
Jo no sé com ho he d’explicar més bé. Nosaltres ho plantejam
dient, primer de to t, la responsabilitat sempre ens la poden
dirigir i a mi en primera persona, però la competència no és
nostra, no ho és, la competència d’AENA i de ports estatals no
és nostra, és del Govern d’Espanya. La decisió de com es
mouran a nivell europeu tampoc no és nostra, però nosaltres
tenim posició sobre això, i l’hem explicada al Ministeri de
Foment, l’hem explicada al Govern d’Espanya i demanam la
fortalesa d’Europa per arribar als acords de controls sanitaris
necessaris als ports i aeroports per poder viatjar de forma
segura. Això és el que estam treballant. 

Ahir mateix a la reunió del conseller Marc Pons amb el
ministre Ábalos, ahir mateix va plantejar que està previst que
la directiva europea de com comencen a obrir sigui dia 13 de
maig. Jo esper que sigui així, esper que sigui així i que
marquin els controls de sortida. Però nosaltres en la nostra
línia seguirem treballant.

Em diuen, controls que nosaltres feim com a Govern de
les Illes Balears, que hi hagut alguns plantejaments de
diferents partits polítics. A veure, primer de tot, la gent ha de
viatjar de forma segura i per tant hem de cercar els sistemes
de controls sanitaris a nivell europeu i a nivell nacional.
Nosaltres a nivell de les Illes Balears, perquè ho tenguem tots
clar, quan vàrem demanar el tancament de ports i aeroports
nosaltres vàrem dir, nosaltres creim que hi ha d’haver control
sanitari de la gent que es mou d’illa o que ve de la península a
aquí o que ve de l’exterior a aquí. Bé, nosaltres vàrem dir, ho
farem des del Govern de les Illes Balears igual que ho va fer
Canàries amb els experts sanitaris que varen fer el mateix
cribratge que feim atenció primària. Si una persona telefona
a atenció primària que té símptomes, se li fa un cribratge amb
unes preguntes clares i amb uns plantejaments de veure si té
la COVID o no la té o si és possible que la tengui o que no la
tengui. El mateix cribratge es fa a ports i aeroports de les Illes
Balears des de..., durant tot l’estat d’alarma. 

Quan hem començat a entrar en fase 1, que hi ha entrat
Formentera aquesta setmana, nosaltres amb els experts
sanitaris vàrem dir, bé, com que hi haurà més mobilitat
entenem com més anem obrint activitats, lògicament anirem
a afegir alguna qüestió, i hem afegit al cribratge que es fa
habitualment, que és l’important, que és l’important i el que
ens ha fet veure si hi ha alguna persona que sigui positiva de
COVID i l’hem aïllada abans que entràs durant aquest estat
d’alarma, hem afegit la prova de temperatura a la barca que hi
ha cada dia entre Eivissa i Formentera. La nostra idea és en
fase 1 anar afegint-ho als ports i aeroports en l’àmbit de les
Illes Balears. Això és el que hem fet i això ja es fa, Sr.
Company, es fa des d’ahir que és quan vàrem entrar en fase 1...
Sí, sí, es fa.

I a més es fa com a mesura d’assaig, com a mesura d’assaig
perquè el Sr. Campos també ho entengui que crec que és el
que m’ho ha plantejat, un test anticòs. He explicat en aquesta
cambra moltes vegades que tant de bo al món s’hagués inventat
el test antigènic que és el de diagnòstic que et punxen, et
treuen la sang i et diuen si ets COVID o no ets COVID. Tant de
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bo, però no s’ha... encara no estam... no s’ha trobat aquest test
antigènic. Hi ha el test d’anticòs, el test d’anticòs et diu si has
passat la malaltia, però té  un grau de vulnerabilitat i dóna
falsos positius, i en aquests test anticossos que ens estan
donant alguns positius sens dubte estam fent la PCR, que és la
que garanteix. Una PCR com a mínim tens quatre o vuit hores
per fer-te el procediment, no la podem emprar a l’aeroport, ho
entenen?, que quan estigui obert no pots fer esperar la gent
quatre o vuit hores per poder entrar al teu destí turístic?,
s’imaginen quina imatge donaríem al món?, s’ho imaginen?
Per tant hem de fer coses raonables, hem de fer propostes
rigoroses, les hem de fer des del sentit comú, des del rigor i
des de... 

I em permetran, jo som apotecària, però d’això no en sé,
no som especialista, em fio dels epidemiòlegs i del que et
diuen els  assessors sanitaris, i crec que tots nosaltres ens
hauríem de fiar d’això i hauríem d’anar amb l’assistència
sanitària -estic molt d’acord amb la Sra. Guasp-, amb els
experts sanitaris, i no parlar de coses que potser no tenim el
coneixement suficient per poder després fer un plantejament
que pareix que parlam ex càtedra i podem embullar molt la
població, i no és la meva intenció per res embullar ningú.

Per tant, desescalada segura per reobrir activitat
econòmica d’una forma prudent però d’una forma ràpida.
Estam treballant amb tots els sectors turístics, clar que sí, per
poder dur el més aviat possible gent a les Illes Balears, clar
que sí, però alhora també reactivar altres sectors econòmics.
No oblidem el sector primari, no oblidem el sector de la
innovació, no oblidem l’economia blava, no oblidem
l’economia verda, no oblidem la tecnologia, bàsicament
perquè és allà on la Comissió Europea està posant recursos
que aniran als estats membres per poder reactivar aquesta
situació, i per tant siguem hàbils també en com aconseguim
aquests recursos que explicaven vostès, europeus, idò és hàbil
pensar que si l’estratègia europea és l’Agenda Green Deal idò
plantegem-nos què feim a la nostra comunitat autònoma, i no
ens tanquem només a pensar en el curt, sinó pensem en el mig
i en el llarg si volem realment servir aquestes illes com
pertoca que les servim en aquests moments.

Tot això necessita recursos públics, sí, i recursos privats,
i la nostra estratègia també és agilitar tota la inversió privada
a la nostra comunitat autònoma, clar que sí, hi hem d’anar des
de la línia de l’acord publicoprivat, és el que nosaltres
defensam com a govern autonòmic.

M’han dit el pressupost amb què comptarem. Ja
m’agradaria poder dir-los una xifra. Els dic que tot el
pressupost de la comunitat autònoma, que és tot, està en
aquest moment a disposició d’això, és que em pareix bastant
evident i bastant obvi. Hem augmentat la renda social; clar, i
l’estam pagant, clar que sí. Hem rebut un suport de l’Estat en
aquests temes socials però no ha estat suficient. Les beques
menjador al principi ens va bastar el que ens varen enviar de
l’Estat; ara ja no és suficient, ho estam pagant. Tot el que és el
material sanitari, la contractació de sanitat, tot això ho està
pagant el Govern de les Illes Balears, que és moltíssim, dels
recursos econòmics, clar que sí. Per tant tot el pressupost a

disposició. Òbviament estam refent i estam plantejant, segons
allò que acordem entre tothom, a veure com podem prioritzar
el nostre pressupost i quines inversions, evidentment, podrem
mantenir, que repetesc que s’haurien de mantenir to tes
aquelles que són palanca de la nostra economia i que serveixen
per crear ocupació i que serveixen per mirar en aquest mig i
llarg termini absolutament necessari, però pactem-ho entre
tots. Si jo  els  vengués aquí a dir tot el que pensam fer em
dirien “què vols pactar amb mi?” Si no som capaços d’escoltar
també les seves propostes i que junts puguem arribar als
acords necessaris seria una mica agosarat per part nostra.

També he de dir que no basten els recursos públics de les
Illes Balears. Per això hem demanat aquest acord també amb
consells insulars i ajuntaments, i vull agrair una vegada més la
lleialtat que estan tenint tots els consells insulars i  e ls
ajuntaments de la nostra comunitat autònoma, que estan
treballant colze a colze, que tots estam en la línia de dir que
hem de ser més eficients i per tant hem de posar tots els
recursos públics en les mateixes prioritats, i estic molt
contenta, i ho he de dir públicament, que els quatre consells
insulars ahir, la FELIB i l’Ajuntament de Palma ens varen
donar suport en els deu eixos que du el nostre pacte de
reactivació econòmica, i que tothom pensa fer les inversions
en aquests eixos estratègics. I no només hi governen els
partits que som al Govern, hi governen altres forces
polítiques, i per tant crec que hi ha gent que té la mirada
posada també quan te toca gestionar en el futur i que crec que
és molt important, i això també ho vull agrair.

Però malgrat que emprem tots els recursos del Govern,
tots els recursos dels consells, tots els recursos dels
ajuntaments, falten més recursos, sense cap dubte. Nosaltres
des del principi hem demanat al Govern d’Espanya que hi hagi
un fons no reemborsable, des del principi, que es faci càrrec
d’aquesta situació. També hem demanat des del principi que
ens aixequin totes les regles de despesa; des del principi la
comunitat autònoma més batalladora, o entre moltes altres
batalladores, que hem demanat que els romanents
d’ajuntaments i consells insulars es posin a disposició, com bé
deia el Sr. Ensenyat, dels ajuntaments i dels consells insulars,
i pareix que l’acord de la FEM amb el Govern d’Espanya va en
aquesta línia i així ens ho confirmava el president del Govern
aquest diumenge. Esperem que això sigui així. 

Però així i tot no bastarà, i aquests 16.000 milions és una
bona notícia per a les comunitats autònomes perquè és un fons
no reemborsable com havíem demanat nosaltres, Catalunya, el
País Valencià i d’altres comunitats autònomes. Ara, nosaltres
també ho deim obertament, ja ho vaig dir jo diumenge a la
videoconferència, són insuficients i no només poden ser per
garantir la despesa sanitària. Ahir es va explicar per part del
ministeri que dels 16.000, 10.000 van per a despesa sanitària,
per compensar la despesa sanitària i a més els criteris de
repartiment dins els 10.000, nosaltres no hi estam d’acord, ho
deim obertament, nosaltres pensam que les Illes Balears
òbviament han fet un esforç enorme en despesa sanitària, però
creim per exemple que la compra de material sanitària s’hauria
d’assumir dins aquests 10.000, ho creim, ho creim perquè
altres comunitats autònomes han comprat en proporció de la
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seva malaltia molt manco que nosaltres i, per tant, seria injust
i això ho hem explicat i vostès tendran l’oportunitat de votar-
ho en el Congrés dels Diputats. 

I per tant, està molt bé que facem plantejaments comuns
perquè això interessa a la nostra comunitat autònoma, sense
cap mena de dubte. D’aquests 16.000, 10.000 van a això i els
criteris de repartiment nosaltres ho hem plantejat obertament.
Els altres 5.000 que van a la minva d’ingressos, nosaltres
creim que és massa poc, que necessitarem més, que a Balears
no li bastarà això, que és una molt bona notícia, però no ens
bastarà. Els 1.000 en canvi que van a despesa social, els
criteris són raonables, perquè és per població i, per tant, això
és el que plantejam. Jo ho dic obertament, és que no hi ha res
a amagar, és el plantejament que nosaltres feim, que haurem
de negociar i si els tenim devora fantàstic, tendrem més força
per defensar la veu de les Illes Balears a Madrid i que sigui un
plantejament molt més acordat entre tots i entre totes. De
totes formes està molt bé que hi hagi aquests 16.000 milions
addicionals per part del Govern d’Espanya, jo crec que és una
bona notícia i que hem de seguir batallant conjuntament.

Per acabar, pos en valor una vegada més l’actitud de pacte,
recordar una cosa òbvia, però també perquè el Sr. Campos hi
ha fet esment, que nosaltres pactam amb la mesa de diàleg
social, no perquè vulguem elegir aquests sindicats o aquestes
organitzacions empresarials, és perquè vostè sap
perfectament, ja que en parla moltes vegades de la Constitució
Espanyola, que diu la concertació social com es fa i qui són,
amb qui t’asseus a les meses de diàleg i són els agents socials
i econòmics representatius i a Balears són CAEB, PIMEM,
Comissions i UGT, no perquè ho diguem nosaltres, ho marca
la Constitució, ho marca l’Estatut, ho marquen les nostres
pròpies lleis. Per tant, crec que és important saber-ho. I també
és important saber que si hi ha CAEB hi ha AFEDECO, crec
que és important saber-ho i, per tant, les relacions amb tothom
són pactades, són consensuades, són dialogades i no passin
pena, a part d’això parlam amb molts de sectors, parlam amb
el tercer sector, parlam amb els ecologistes, parlam amb el
sector cultural, amb l’auditori n’hem parlat un munt de
vegades. En definitiva, no es preocupin que nosaltres parlam
amb tothom i agraesc que també totes les altres forces
polítiques parlin amb tothom.

Per tant, què pos en valor?, la voluntat d’acord. Quina és la
dificultat que tenim en aquest moment?, enorme, enorme. Què
necessita la gent de nosaltres?, capacitat d’acció , valentia,
coratge, acord, diàleg, presa de decisions ràpides, però
consensuades i pensar en el bé comú i aquesta és la línia en la
que nosaltres volem treballar. Òbviament avui no he pogut
contestar a totes les propostes de cada un dels partits polítics,
nosaltres hem establert amb vostès i ho saben perfectament,
reunions bilaterals que estam treballant proposta a proposta i
que jo agraesc, propostes molt concretes, per exemple
Ciutadans parlava dels autònoms, parlava d’altres qüestions
que òbviament haurem de prendre decisions, igual que haurem
de prendre decisions polítiques sobre moltes coses, clar que
sí i en som plenament conscients, Sra. Guasp, i no es preocupi
que en això nosaltres som un govern seriós i sabem en quina

circumstància estam vivint, en quin moment polític estam
vivint i quin moment econòmic i social està vivint la població.

Per tant, acaba amb això, crec que és molt positiva aquesta
voluntat d’acord i jo els ho agraesc, agraesc sincerament
aquesta capacitat de proposta que puguem tenir conjuntament.
Crec que la ciutadania necessita de la capacitat de posar-nos
d’acord en moltes coses, pel Govern no fallarà i evidentment
tendrem tota la voluntat i tenim tota la voluntat d’arribar a
totes les propostes que vagin en benefici de la ciutadania
d’aquestes illes. 

I què els deman per acabar?, que treballem junts, que
sumem junts, que la gent de les nostres illes s’ho mereix
moltíssim, que siguem lleials al nostre poble, que la gent ens
necessita units més que mai.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Un cop finalitzada aquesta
compareixença, feim una suspensió temporal del plenari, que
reprendrem a les 14.30 hores.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, reprenem la
sessió.

III. Debat i votació sobre la validació o la derogació
del Decret Llei 6/2020, d’1 d’abril, pel qual s’estableixen
mesures socials urgents per pal·liar els efectes de la
situaci ó creada per la COVID-19 i de foment de la
investigació sanitària (escrit RGE núm. 5940/20 , del
Govern de les Illes Balears).

I passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret
Llei 6/2020, d’1 d’abril, pel qual s’estableixen mesures
socials urgents per pal·liar els efectes de la situació creada
per la COVID-19 i de foment de la investigació sanitària.

En primer lloc, 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’Afers
Socials i Esports.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Bones tardes a tots i a totes, gràcies, president. I com ja va
anunciar la consellera Sánchez, quan va defensar el primer
decret llei, el 4/2020, relacionat amb la COVID-19, el Govern
ha pres i prendrà mesures urgents immediates per fer front a
aquesta situació, aquesta crisi sanitària, una situació que
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clarament és greu, és excepcional i és extraordinària. Així, des
del 13 de març del 2020, el Govern ha dictaminat ordres i
acords, com a Consell de Govern i cadascun dels consellers,
però n’hi ha que requereixen una norma de rang legal, el que
avui venim a defensar i a validar, si és possible, és el segon
decret llei relacionat amb la COVID-19, perquè les seves
mesures o les mesures que conté aquest decret llei necessiten
de rang legal, i, a més a més, el Govern va considerar que havia
de ser d’aplicació immediata.

Més que mai crec que la figura del decret llei que
contempla l’Estatut de la nostra comunitat autònoma s’ha
convertit en un mecanisme necessari i útil, sobretot per
l’esforç que en fa aquest govern d’aquest decret llei, ho hem
fet, i ho veurem i ara ho intentaré explicar, per agilitar
l’administració, per protegir els col·lectius més vulnerables,
per prioritzar els recursos públics i posar-los a disposició amb
l’objectiu de sortir d’aquesta crisi sanitària el millor possible,
per augmentar la investigació i per protegir el medi ambient.
Per tant, què aborda aquest decret llei?

Mesures relatives a serveis socials, en el seu capítol 1;
mesures relatives a la selecció de personal per atendre serveis
essencials, en el seu capítol 2; mesures relatives a ajudes al
lloguer d’habitatge, capítol 3; mesures relatives al foment de
la investigació sanitària, capítol 4; i diverses disposicions,
entre les quals una addicional per donar garanties legals a
determinades reunions de l’administració pública que no es
poden celebrar com estableixen els seus estatuts; i esclarir
aspectes relatius als residus procedents de l’atenció sanitària
de la COVID-19.

Ara passaré a detallar cada una d’aquestes mesures.

En relació o en aplicació dels serveis socials. En el seu
primer article, com fem referència al capítol 1, definim
clarament què són serveis essencials i, per tant, que han de
tenir funcionament permanent, sempre aplicant, com no pot
ser d’una altra manera, la seguretat laboral i  la seguretat
sanitària, i definim quins són aquests: són els serveis socials
comunitaris, són els serveis de tutela de les persones
incapacitades judicialment, són els serveis de suport a
l’habitatge, són els serveis de víctimes a la violència de
gènere, les prestacions econòmiques qualssevol d’aquestes,
les residències i els serveis de justícia juvenil. I definir també
en aquest decret llei els serveis que s’han de suspendre, les
prestacions que s’han de suspendre temporalment, però que
han de possibilitar les seves activitats a través d’altres
mecanismes no presencials. Aquests serveis que se suspenen
temporalment són tota la resta que recull la cartera bàsica dels
serveis socials.

Un altre dels aspectes que també hem protegit en aquest
decret llei ha estat els serveis concertats, els serveis
concertats que donen prestacions reconegudes a la nostra
cartera de serveis socials i que gestionen, majoritàriament, per
no dir quasi el cent per cent, el tercer sector, podrien córrer
el perill de quedar-se molt reduïts o seriosament perjudicats.
Per tant, necessitaven una protecció especial en aquesta crisi
de la COVID-19.

En el Decreto 4/2020, i vostès ho recordaran, ja se’ls va
equiparar als contractes de serveis públics que preveien tot el
règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, es va fer per un motiu, es va fer per enviar un
missatge de tranquil·litat, perquè això és el que ens permetia
amb el decret de l’Estat que declarava l’estat d’alarma, i
perquè les entitats mantenguessin, amb aquest missatge de
tranquil·litat, tota l’estructura i tots els contractes laborals que
tenien. Mentrestant, mentre es gestionava el decret que avui
duem a validar aquí, es va pactar amb el tercer sector
exactament quines eren les garanties que ell necessitava i, a la
vegada, tenir garanties també jurídiques per part de
l’administració pública, quina era la redacció perquè ells
poguessin mantenir tots els concerts que teníem signats,
independentment que haguessin de fer la prestació presencial
o que no l’haguessin de fer; si tenien la prestació presencial
no tenien cap problema, si no la tenien presencial el que es va
acordar és que tots aquests serveis que no es podrien donar
presencialment s’havien de substituir per activitats adients que
permetessin el manteniment del contacte amb els usuaris o els
beneficiaris d’aquests serveis concertats, d’acord amb les
instruccions que marcava la conselleria.

D’aquesta manera, per exemple, per posar-los dos o tres
exemples, s’han substituït les sessions presencials d’atenció
primerenca per instruments telemàtics, per correus
electrònics i, si era necessari, per visites domiciliàries les
quals han permès que tenguéssim el mateix nombre de serveis
donats, com si fossin presencials, en canviar el model. O, per
exemple, el personal que era als centres de dia que havien
tancat o que havien considerat que no eren essencials, han
pogut treballar a les residències. O, per exemple, aquests
mateixos centres de dia per a persones majors que no podien
donar aquest servei, e ls  seus treballadors feien seguiment
domiciliari i el menjar que es feia en el centre de dia es duia
al servei a domicili.

Tot això ho ha permès la redacció d’aquest article.

L’altre apartat dels serveis socials és aquesta renda social
extraordinària COVID-19. Com bé ha dit avui la presidenta,
hem de recordar que nosaltres tenim una renda social
garantida des de l’any 2016, vàrem ser la primera comunitat
autònoma que va tenir aquesta renda social garantida, la darrera
nòmina que hem firmat el mes d’abril, si no ho record
malament, el que podríem dir la nòmina ordinària, arriba a més
de 8.500 persones, la nòmina és pràcticament de 2 milions
d’euros. Però, érem molt conscients que aquesta renda social
garantida, els requisits que demanàvem actualment, no arribava
a tota la situació de vulnerabilitat econòmica que de cop i
volta ens va posar aquesta paralització de l’economia; per tant,
érem molt conscients que s’havien de canviar aquests
requisits, per tant, el que fem amb aquest decret llei és
modificar els requisits d’accés a la Llei del 2016 mentre duri
l’estat d’alarma de la COVID-19.

Insisteix, l’objectiu era arribar a tota la població en
situació de vulnerabilitat econòmica, per tant, què varem fer?
Vàrem modificar la limitació d’edat, si amb l’actual llei tenim
fins als 25, vàrem arribar a 18; vàrem reduir el termini de
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residència, amb la renda social normal, diguem, o ordinària, és
de tres anys, amb aquesta n’hi havia prou a estar empadronat;
es va modificar el requisit que la persona sol·licitant ho
firmàs, perquè no es podia moure la persona, estava limitada,
per tant, vàrem considerar que el treballador social que
coneixia el cas o que tenia informació del cas podia ser
representant d’aquest usuari o d’aquest sol·licitant, en el
Decret 4/2020 ja vàrem posar això, en aquest decret ho
ampliam també a tots els treballadors que estan reconeguts
com a entitats del tercer sector. Vàrem modificar la
sol·licitud, molt més senzilla i molt més pràctica, amb un
informe social molt senzill, ho vàrem fer amb efectes
econòmics de dia 1 d’abril. I, com vostès saben i hauran llegit,
la mesura es mantindrà durant dos mesos i s’habilita el
Consell de Govern perquè pugui prorrogar aquesta mesura
mentre duri l’estat d’alarma.

Vostès diran que no és suficient, però també vull posar en
valor que som l’única comunitat autònoma que hem fet una
mesura d’aquestes característiques, crec que podem estar
també orgullosos de quan fem una cosa que també ens pot
posar al capdavant en aquests temes de protecció dels
col·lectius més vulnerables.

Com vostès saben, un decret llei és d’aplicació el dia
següent de la publicació al BOIB i després s’ha de validar, com
intentam fer avui. Per a mi, la més gran o la major justificació
d’un decret llei ve argumentada per la necessitat, perquè
pensam que d’un decret llei no s’ha d’abusar, per tant, crec que
un instrument com a un decret llei és, escolta, ha aparegut una
nova necessitat, necessitam un instrument ràpid, la nova
necessitat clarament hi era i, a més, s’ha d’aplicar de forma
immediata, no pot passar per un procés ordinari o normal d’un
parlament. Crec que aquests dos punts justifiquen clarament
moltes de les mesures que tenim en aquest decret llei, perquè
des de la seva publicació la renda social, per la via que
estableix aquest decret llei, ja l’han cobrada 4.589 persones,
4.589 titulars, 4.589 famílies, que són molts més beneficiaris,
això amb la col·laboració del tercer sector el qual ens ha
possibilitat també arribar a col·lectius molt més vulnerables
que la renda social ordinària.

La nòmina que hem firmat en el mes d’abril, que la
firmarem en dues tongades, són aproximadament 2.500.000
euros. Per tant, crec que queden més que justificades les
mesures d’aquest decret llei en tema de renda social.

I també per a mi hi ha un tema molt important que justifica
amb aquests arguments de la necessitat i l’aplicació
immediata, també queda per a mi clarament justificat amb les
mesures referides a l’habitatge que contempla aquest decret
llei; l’article 5 del Decret Llei 6/2020 té com a títol “Mesures
relatives a les ajudes al lloguer d’habitatge gestionades o
establertes per l’administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears”, que té per objecte agilitar els procediments
per a la concessió i el pagament de les ajudes de lloguer en el
marc del Pla estatal de l’habitatge 2018-2021.

El Govern de les Illes Balears amb aquesta proposta fa una
passa més en establir mesures per flexibilitzar la tramitació i

agilitar el pagament d’aquestes ajudes de lloguer, de manera
que tant la comprovació dels requisits com la fiscalització de
les ajudes es pugui fer amb posterioritat a la concessió de les
ajudes, l’objectiu és que arribi com més aviat millor a les
famílies en aquest moment que moltes necessiten liquiditat,
necessiten doblers. Gràcies a aquests canvis normatius, també
en un mes, perquè el decret va sortir publicat l’1 d’abril, si no
ho record malament, la Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha
pogut pagar ja l’exercici 2018 i ha arribat a més de 1.000
famílies, per un valor d’1.600.000 euros.

A més a més, la redacció d’aquest articulat permetrà també
facilitar de forma ràpida la concessió de les ajudes de lloguer
per a l’any 2019, les quals confiam que es puguin pagar el mes
de maig, i també facilitarà les del 2020.

Des del Govern també érem absolutament conscients que
era necessària la distribució dels treballadors socials de la
nostra comunitat havia de canviar, i ja es van fer totes les
ordres perquè això es possibilitàs, que aquests treballadors
públics que a un moment determinat estaven lligats  a un
departament haguessin d’anar a un altre, perquè no tots  e ls
departaments tenen en aquests moments la mateixa càrrega de
feina, aquesta fàcil flexibilització ha possibilitat que es
tramitassin d’una forma extraordinària els ERTO o la mateixa
renda social, perquè han vengut treballadors d’altres bandes a
fer feina en aquests moments crítics que havien de sortir
aquestes sol·licituds.

Jo els vull agrair  a tots, en nom del Govern, la
voluntarietat, perquè no s’ha forçat ningú, tot s’ha fet
voluntàriament, per tant crec que podem estar satisfets també
de la resposta que hem tengut del col·lectiu de voluntaris, de
funcionaris.

Però també érem molt conscients que l’agilitat de la
contractació dels treballadors públics havia de ser diferent de
la situació ordinària de funcionament, per això, també en
aquest decret llei el que modificam és la forma de
contractació: fem una contractació d’emergència que prioritza
la continuïtat assistencial per sobre dels sistemes ordinaris de
selecció i provisió del personal; substituïm informes de
control, autorització  i fiscalització perquè sigui una
fiscalització posterior; establim que, en cas que no hi hagi
borses de personal, poder acudir a sistemes genèrics via SOIB
o via altres sistemes; i això ha permès que, per exemple, a la
nòmina d’abril, de Salut, hi hagi 660 treballadors més, o que
per a les residències que gestiona el Govern de les Illes
Balears a Eivissa i una a Mallorca hi hagi 96 professionals
més.

Però, a més a més, també volíem donar de qualque manera
més garanties legals a tot el que succeïa a la nostra comunitat
autònoma, vostès saben que tenim moltes entitats, tenim molts
ens públics que funcionen amb reunions que han de ser
presencials, perquè així ho estableixen els seus estatuts, i eren
reunions que s’havien de fer per modificar un pressupost, per
a qualsevol acció concreta. Per tant, el que veuen en aquest
decret també és que vàrem, diguem, legalitzar o reglamentar
que les videoconferències que s’utilitzaven per poder fer les
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reunions administratives tenien caràcter vàlid, eren vàlides i
que es consideraven realitzades a la seu de l’administració
convocant.

La lluita contra la COVID no només ha de ser una lluita
assistencial de lluitar contra la malaltia quan una persona la té
o prevenir també la malaltia, sinó també que teníem molt clar
des del Govern que havíem d’aportar dins les nostres
possibilitats recursos econòmics i de personal a la
investigació contra la COVID. Per tant, el que es va fer va ser
aprovar, a través d’aquest decret llei, de facilitar la concessió
d’ajudes per investigar temes de la COVID i autoritzar la
Fundació de l’Institut d’Investigació Sanitària a convocar
ajudes econòmiques de caràcter absolutament extraordinari,
no requerir bases, no trobar-se subjectes a autorització prèvia,
a un pagament anticipat i a un any de justificació, sempre amb
garanties perquè totes les propostes que es faran s’analitzaran
per una comissió  d’experts que establirà quines són les
millors propostes i quines s’han de concedir. La fundació que
he esmentat abans farà tasques de comprovació i de control.
Això aprovat l’1 d’abril o publicat l’1 d’abril, permet que el 8
d’abril ja hi hagi una convocatòria de 300.000 euros per fer
propostes concretes per lluitar contra el coronavirus, s’han
presentat ja 40 projectes, i totes han d’estar adequades a la
situació d’urgència actual i han de permetre la seva
implementació.

Ja finalment, dir-los que una de les disposicions el que fa
és aprofundir, matisar i clarificar el que fa un article del
Decret 4/2020 en relació amb com s’han de tractar tots els
residus de coronavirus i és un article molt tècnic, però
consideràvem que era absolutament necessari que ja s’aplicàs
des de l’1 d’abril, perquè no hi hagués confusió de com tractar
aquests residus de la COVID-19, que era una situació
absolutament extraordinària.

Jo vull, en nom del Govern de les Illes Balears, venc a
defensar aquest decret i sobretot venc a demanar que el
validin, crec que hi ha pocs arguments per votar en contra
d’aquest decret; un decret que ha permès arribar a 4 .589
famílies que no tenien ingressos el mes d’abril, a través de la
renda social, que ha arribat a 1.000 famílies per pagar els
lloguers que tenien retardats; ha permès posar iniciativa per
investigar contra la COVID-19; ha facilitat la contractació de
professionals i ha mantengut l’estructura del tercer sector,
crec que ha de ser validat i crec que no hi ha suficients
arguments com per poder dir que no s’hi vota a favor.

Vostès diran, segur, que es podria fer tot més i millor.
Això és segur, sempre els he dit, sempre que he tengut ocasió
de parlar d’aquest tema, que hi haurà ocasió per valorar-ho tot,
però que aquest ha de ser un instrument, el decret llei, que
justifiqui la necessitat, i crec que està més que justificat i que
justifica la rapidesa, i crec que està més que justificat perquè
des de la seva publicació no hem aturat, hem arribat a 4.000 i
busques de famílies, hem arribat a 1.000 famílies de lloguer,
hem possibilitat la investigació a les Illes Balears de la
COVID-19. Per això crec que és un decret llei que necessita
la seva validació. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Ara, com saben vostès, davant el
debat i votació d’una validació d’un decret llei, els he demanar,
als grups parlamentaris, si volen intervenir en torn a favor, en
contra o només per fixar posicions.

Partit Popular?

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Intervendrem a favor, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. VOX?

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Ciudadanos?

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. El Pi?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Unidas Podemos?

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

MÉS per Mallorca?

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Socialista?
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EL SR. FERRER I RIPOLL:

A favor, president.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Mixt? Senyora...

LA SRA. FONT I MARBÁN:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Bona tarda.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Bona tarda.

EL SR. PRESIDENT:

Començam les intervencions. En primer lloc s’ha de
produir la del Partit Popular, té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, president. Bona tarda a totes i a tots. Avui estam
davant la validació d’un decret aprovat dia primer d’abril, que
estableix mesures urgents socials per pal·liar els efectes de la
situació creada per la COVID-19. He de dir que a dia d’avui,
dia 5 de maig, podem dir que hi ha mesures que encara a dia
d’avui no s’han fet efectives, i per a nosaltres el més
determinant és que el conjunt de totes elles resulta de tot
insuficient. Són una mínima expressió del que nosaltres creim
que es precisa ara en aquests moments.

A la part expositiva del decret hi trobam: “Davant una crisi
sanitària, econòmica i social sense precedents en les darreres
dècades, cal una actuació ràpida i eficaç dels poders públics
per mitjà dels instruments que l’ordenament jurídic posa al
seu abast”. Idò li he de dir, Sra. Consellera, que encara estam
esperant i, el que és pitjor, encara hi ha molts de ciutadans que
esperen, esperen mesures efectives, ràpides i eficaces que
arribin d’una manera real als que més ho necessiten. Són molts
els que criden cada dia que no els cullen el te lèfon, que no
saben on han d’anar a recollir les ajudes, i  després li ho
explicaré. Són molts els  que formen part d’aquelles 1.000
cridades diàries que hi ha a entitats per demanar aquestes
ajudes i que no han arribat a res de res.

Aquesta és la demanda de les famílies que ja estan
cansades de veure anuncis d’ajudes però que a principis de
mes l’únic que els arriba són els pagaments fixos, i que cada
vegada les deixen més ofegades i les aboca a la cua de les
ONG per recollir una bossa de menjar. Perquè cap de les
disposicions que debatrem avui no marcarà una diferència
significativa al drama que es viu a moltes llars a dia d’avui.
L’ajuda que es proposa just serà simbòlica davant les
dimensions del que s’ha de menester, i perquè un dels

principals problemes socials de les famílies de les Balears, i
factor determinant davant el risc d’exclusió social, és el
pagament del seu habitatge, ja sigui de lloguer o paguin una
hipoteca, i no s’ha volgut incloure d’una manera seriosa, real
i efectiva dins aquest decret.

I ara passaré a entrar en detall dins l’articulat. A l’article 1
tenim el manteniment dels serveis socials, i com vostè ha
explicat abans es declara el manteniment d’uns serveis socials
de tipus residencial i s’han modificat uns altres que vostè
abans ha explicat. Aquí li  he de dir, Sra. Consellera, que
nosaltres trobam una sèrie de mancances i volem fer una sèrie
de propostes; de fet ja hem fet aquestes propostes en forma de
PNL. Primer creim que s’ha de fer un seguiment planificat,
exhaustiu i periòdic per part de la conselleria, no només per
part de les entitats del Tercer Sector, de totes aquelles
persones a les quals se’ls ha suspès un servei presencial per
garantir d’una manera efectiva la continuïtat de l’atenció
social; ens consta que en molts de casos ha faltat i que hi ha
hagut queixes.

El segon, Sra. Consellera, és revisar de manera individual
i urgent els PIA acordats a aquelles persones dependents que
tenien aprovat el servei d’assistència a centres de dia, i
acceptar i ara adaptar-ho a les necessitats d’ara, després de la
crisi de la COVID, perquè sabem que hi ha moltes famílies
que el que ara necessiten és o bé una ajuda a domicili no
només d’un pic o dos per setmana, que és el que els han ofert,
o  també hi ha famílies que el que necessiten ara són
prestacions econòmiques per cures a l’entorn familiar durant
el temps que duri la crisi provocada per la COVID-19. Per
això demanam que es revisin aquests PIA.

Tercer. Volem que es reforci el sistema de valoració i
resolució dels expedients de dependència, a fi de reduir el
període de llista d’espera, que ha sofert un augment respecte
del març de l’any 2019. Al mateix temps s’ha d’intensificar el
contacte de manera te lefònica amb tots els sol·licitants de
dependència; sabem que s’ha fet una part, però encara queda
molta gent que espera una cridada, que està en llista d’espera
i espera una cridada perquè té un expedient que no està resolt,
i volem que segons les seves necessitats se’ls  ofereixi tot
d’una, encara que no tenguin l’expedient acabat, una ajuda, una
ajuda immediata.

A l’article 2 vostè ens parla..., hi ha el manteniment dels
concerts socials i els mòduls econòmics. Aquí nosaltres li
hem de dir que el que volem assenyalar és que dins els
concerts amb el Tercer Sector, que no hi posam emperons, a
l’hora de modificar i adaptar les prestacions de serveis creim
imprescindible, Sra. Consellera, incrementar el servei
d’assistència a domicili, protecció dels nostres majors, infants
i entrega d’aliments. Sabem que s’ha augmentat de manera
considerable el nombre de cridades telefòniques per estar
pendents de l’estat dels nostres majors que són a les seves
llars, però això, una cridada telefònica, no pot en cap cas
substituir una ajuda a domicili.

A l’article 3 trobam les mesures extraordinàries en matèria
de gestió de la renda social garantida, que vostè ha dit que han
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arribat a 4.500 persones. Quantes esperen?, quantes esperen
que no els han collit la cridada de Càritas, de Creu Roja, que
no les han atès als serveis socials? Milers, milers, Sra.
Consellera; vostè no ho sap, demani-ho, milers 

Sra. Santiago, aquesta renda aprovada per dos mesos, per
dos mesos, perquè la vigència hem de dir... Puc continuar, no
és vera? D’acord. Aquesta renda s’ha aprovat per dos mesos,
i vostès han afegit que es pot renovar a través del Consell de
Govern. Vostè sap perfectament que és totalment insuficient,
totalment insuficient, i vostè n’és plenament conscient, i ho
sap per moltes evidències i per molts d’indicadors, com per
exemple les més de 1.000 cridades que reben de manera diària
tant Creu Roja com Càritas per demanar, entre d’altres, ajudes
econòmiques; com per exemple que el mes d’abril les
peticions de renda mínima d’inserció al Consell Insular de
Mallorca es varen triplicar respecte del mes d’abril de l’any
passat; com per exemple que a l’informe FOESSA de Balears
tenim més 200.000 persones en risc d’exclusió social,
famílies que no tenen cap tipus de matalàs, que no tenen cap
tipus d’estalvi, i són les primeres que cauran amb aquesta crisi,
repetesc, 200.000 persones. També perquè en aquesta
comunitat autònoma és evident que depenem absolutament del
turisme, i serà una de les darreres a recuperar-se de la crisi
econòmica derivada del coronavirus.

El nostre grup parlamentari va entrar en aquesta cambra una
proposta de pla de rescat econòmic fa més d’un mes, i una de
les seves mesures és la creació  d’una renda mínima
d’emergència per un import total de 600 euros i que es pugui
pagar durant sis mesos com a mínim a tots els treballadors que
hagin perdut ingressos, ja sigui per un ERTO, estar a l’atur o
per altres. A la seva compareixença, quan jo li vaig comentar
això d’aquesta renda, vostè em va dir que aquí ja teníem la
renda social garantida, que estaria molt bé que les altres
comunitats autònomes la tenguessin. Vostè sap perfectament
que les altres comunitats autònomes no li diuen renda social
garantida i li diuen renda mínima d’inserció, i que cada any la
renda mínima d’inserció a totes les altres comunitats
autònomes el que fan és augmentar-la de manera anual, i aquí
el que hem fet, Sra. Consellera, i amb paraules seves quan
vàrem debatre els pressuposts de l’any 2020, és que cada any
el que es fa és llevar pressupost de la renda mínima d’inserció
dels doblers que vostès traspassen..., sí, dels doblers que
vostès traspassen, de les partides del pressupost que
traspassen als consells insulars han reduït les partides de renda
mínima d’inserció perquè la idea del Govern de les Illes
Balears és que la renda mínima d’inserció desaparegui,
desaparegui, i només hi hagi una renda com hi ha a totes les
altres comunitats autònomes, que és la renda social.

Per tant no es posi medalles que no són seves i facin el que
fan altres comunitats autònomes, com per exemple Andalusia,
com per exemple Andalusia; davant aquesta situació què ha fet
Andalusia?, idò jo li ho diré: aprovat dia 22 d’abril, va aprovar
una renda mínima extraordinària, a part de la renda mínima
d’inserció que tenen han aprovat una renda mínima
extraordinària pel cas de la COVID per un valor de 10,5
milions d’euros, 10,5 milions d’euros, per una renda de cinc

mesos. Això ho ha fet Andalusia, però com que aquí pareix que
només són vostès que són els socials.

Per tot e l que s’ha dit, amb el volum de persones amb
ERTO, atur, autònoms..., el que avui aprovam ja neix, Sra.
Consellera, caducat. 

L’article 4, de mesures extraordinàries en matèria de
selecció de personal per atendre les necessitats, nosaltres no
hi posam cap pega, però l’únic que podem dir és que es faci de
manera que sempre es compleixin totes les garanties legals i
jurídiques. 

A l’article 5, mesures relatives a les ajudes al lloguer
d'habitatge gestionades o establertes per l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, aquí em vull estendre
una mica més perquè, a més, vostè em pareix que està molt
contenta d’aquesta mesura, de la mesura del lloguer. Jo crec
que no hi ha res per haver de treure pit, crec que a més
s’haurien d’amagar bastant d’aquest article que si s’hagués
hagut d’aprovar, s’hagués hagut d’aprovar fa un parell d’anys,
almanco de 2018 a 2019 i no avui.

El primer punt diu: “el conseller competent en matèria -el
Sr. Marc Pons que avui no hi és-, en matèria d'habitatge haurà
d'adoptar les mesures necessàries per agilitar la tramitació i
el pagament dels ajuts 2018, 2019 i 2020". En el segon punt:
“la concessió dels ajuts s'ha de resoldre de manera
immediata”. En el tercer punt: “així mateix, la concessió i el
pagament dels ajuts de lloguer corresponents a l'any 2020
estan sotmeses a la comprovació posterior”, i sobretot, primer
de tot, és que es faci la convocatòria, perquè encara no tenim
convocatòria l’any 2020. I això vostè aquí no ho ha dit.

Hem de dir que aquestes convocatòries d’ajuts són
convocatòries ordinàries, convocatòries ordinàries d’ajuts
2018, 2019 i la de 2020 encara no està publicada ni tan sols.
El primer, aquest article seria del tot innecessari si
l’administració, i en concret la Direcció General d’Habitatge
que depèn del conseller Marc Pons, hagués tramitat les ajudes
corresponents als anys 2018 i 2019 amb la diligència
requerida i en termini. És a dir, ara demanen celeritat i agilitat
a un pagament de les ajudes ordinàries que ja s’haurien d’haver
pagat, i vostè ho sap. L’únic que fan ara és accelerat el
pagament d’una cosa que vostès haurien d’haver pagat i no ho
han fet. L’únic que han començat a pagar són les de l’any
2018, perquè les de 2019 encara no han començat. 

És més, hagués estat molt bé, com li deia abans, haver-ho
aprovat l’any 2019, Sra. Consellera, quan vostè sap que un dels
principals problemes que nosaltres sortim com a tercera
comunitat autònoma amb més persones de risc d’exclusió
social és precisament l’habitatge. Hagués estat molt bé que
vostè hagués volgut posar, incloure aquest punt dins un decret
de l’any 2019 perquè el Sr. Marc Pons hagués pagat aquestes
ajudes quan tocava.

És necessari i és de justícia que es paguin, és clar que sí,
2018, 2019 i 2020, però ara?, Sra. Consellera, fan falta unes
ajudes extraordinàries per al lloguer i de fer d’aquestes ajudes
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extraordinàries per al lloguer COVID-19, ja fan tard. Li pos un
exemple, Andalusia, dia 22 d’abril, ha posat en marxa un
programa d’ajudes per a lloguer extraordinari COVID-19 per
un valor de 30 milions d’euros, 30 milions d’euros, destinats
a tots els treballadors que per motiu de la crisi del coronavirus
han vist minvats els seus ingressos en un 40%. Persones que
estan dins un ERTO, a l’atur, autònoms, amb un pagament del
cent per cent i amb un lloguer màxim de 900 euros. I com ho
fan? Doncs, molt senzill, complementant, complementant les
ajudes de l’Estat, segons el Reial decret llei 11/2020, article
10. Són ajudes extraordinàries que la comunitat autònoma
d’Andalusia posarà damunt la taula extraordinàriament 13
milions d’euros. 

Un altre exemple. Ahir mateix, ahir mateix la comunitat
autònoma de València va aprovar ajudes extraordinàries per al
lloguer, motiu COVID-19, per un valor de 7,5 milions, valor
inicial perquè fan comptes sumar la partida econòmica del
fons que ells tenguin del Reial decret que jo he mencionat
abans.

El nostre grup fa un mes que va proposar un fons de 25
milions d’euros, que s’hagués pogués afegir entre l’Estat i la
comunitat autònoma, destinat a ajudes de lloguer o també a
amortitzacions de crèdit a totes aquelles famílies que havien
vist disminuït els seus ingressos en un 30%. I vostès a hores
d’ara no han fet res de res. 

Com veu, Sra. Consellera, la proposta del Partit Popular
anava dins la línia de l’aprovat a altres comunitats autònomes,
i aquí a Balears, amb l’habitatge més car de to t el país, el
Govern de les Illes Balears ara l’únic que fa és demanar
agilitar el que fa molt de temps s’hauria d’haver pagat. És
l’evidència del fracàs de quatre anys de nul·la política
d’habitatge. Per tot el que s’ha dit, Sra. Santiago, això és una
presa de pèl. 

A l’article 6, hi ha regles relatives a les aportacions
dineràries efectuades per la Fundació Institut d'Investigació
Sanitària de les Illes Balears per a la investigació científica i
tècnica derivada de l'emergència sanitària causada pel
coronavirus. Aquí estam davant d’un procediment atípic per la
concessió d’una subvenció per a projectes de recerca de salut
davant la urgència derivada de l’emergència sanitària causada
per la COVID-19. 

En resum, una vegada presentades les propostes vostè ha
dit, si no vaig errada, que eren 40 projectes, serà una comissió
d’experts, comitè avaluador multidisciplinari, que farà la
selecció de l’equip investigador i  to t d’una se’ls lliurarà el
finançament. I així, al cap d’un anys, doncs, s’haurà de
justificar el cost de la feina. 

L’únic que li demanam des del nostre grup és que és just
esperar que la selecció dels membres de la comissió d’experts
es faci per criteris tècnics i científics amb una trajectòria
avalada per publicacions internacionals en revistes d’impacte
i projectes de recerca competitius. 

Per acabar, el detall de l’articulat a la disposició final
primera, de les modificacions del decret llei, aquí el que fan
és modificar una disposició que tenia el Decret 4/2020, per la
qual s’estableixen mesures urgents en matèria de contractació,
convenis, concerts, etc. Amb aquesta modificació s’amplia
l’exempció d’informes administratius per agilitar tràmits per
la urgència. Estaria bé que aquests informes es fessin a
posteriori per no eliminar les garanties del bon govern perquè
l’estat d’alarma, Sra. Consellera, no pot ser una carta en blanc
per a l’administració; accelerar sí, però que es facin els
informes després. La urgència sí, però garanties jurídiques i
legals, també.

Com he dit abans, com he dit tot d’una, el nostre partit
polític, el nostre grup parlamentari donarà suport al decret,
com ho hem fet abans amb el Decret 4/2020, com ho hem fet
abans amb el Decret 5/2020, sabent que gran part de les
mesures posades aquí no s’han vistes a (...), és a dir, d’urgent
n’ha tengut ben poquet. Tenim un autèntic drama amb els
lloguers, vostè sap que ja hi ha moltes famílies que s’estan
plantejant no pagar el lloguer d’abril, no pagar el lloguer de
maig perquè si el paguen no mengen. De cada vegada més hi ha
més persones que estan en una situació dramàtica perquè els
ERTO no els han cobrat. 

Avui s’ha dit aquí, en aquesta tribuna, que els  ERTO
s’havien cobrat. Jo encara no conec a ningú que els hagi
cobrat. Ara mateix...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible) 

... ara mateix, bé, idò el seu home ha tengut molta sort, el seu
home ha tengut molta sort, el meu cunyat no, i ara mateix li
puc mostrar el whatsapp d’una persona que m’acaba de dir a
jo: “Marga, per favor, ara que tens un altaveu, digueu, no han
cobrat els ERTO deu empleats d’una empresa”, ara mateix
m’ho acaben de dir.

Per tant, això és un drama, és un drama. No sé què els fa
gràcia, no sé què els fa gràcia. Aquesta persona que m’ho ha
dit ara els està veient i crec que donen un molt mal exemple,
molt mal exemple. Crec que nosaltres hem demostrat com a
partit polític a l’oposició ser molt més responsables que
molts de diputats que donen suport al Govern. He vist
intervencions, he vist intervencions molt més polítiques i molt
més electorals de membres que donen suport al Govern dels
membres del Partit Popular que estam donant suport al Govern
decret rere decret. Per tant, el mínim que poden fer si jo aquí
dic una afirmació que no m’he inventat, l’únic que li puc dir,
l’únic que li puc dir és que tenguin una mica de respecte. 

Sra. Consellera, mesures aprovades, insuficients, en fan
falta moltes més. Una que és dramàtica: el lloguer. Li acab de
dir, 30 milions a Andalusia; 7,5 milions un primer pagament
aprovat ahir a València. Posin-se en marxa ja, reclamin el que
faci falta. No ens serveix que es paguin les ajudes de l’any
2018, evidentment que s’han de pagar, 18, 19, però és que no
tenim publicada l’ajuda ordinària de 2020. L’ajuda ordinària de
2020 -repetesc- no està ni publicada. Per tant, estam contents
d’aquest decret? S’havia de fer, s’havia de fer perquè és que
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sinó via decret no li deim al Sr. Marc Pons que es posi les
piles i que es posi a publicar les ajudes de 2020, doncs, no sé
quan ho hagués fet, perquè ha tardat molt de temps a pagar la
de l’any 2019 i la de 2018. Però no basta, no basta. És
dramàtic.

Les ONG que donen bosses de menjar han passat de 150
a 400 i hi són totes, i no basta. Hi ha moltes famílies que tiren
de les seves famílies, dels seus parents perquè no volen anar
a una cua, no volen anar a una cua i saben que els deuen el que
és seu, que és el tema dels ERTO. No parlem ja de les 72.000
persones que hem sabut avui matí que estan a l’atur.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Ara correspon al Grup
Parlamentari Unidas Podemos. Té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que el Partit Popular avui
no sé si havia entès bé el punt de l’ordre del dia que era la
validació del reial decret, amb tantíssimes objeccions no
s’acaba d’entendre aquest vot favorable. 

I hi ha hagut una afirmació al final que no és certa, i la
rebatré. Entre el 2 i el 4 de maig s’han pagat 5.197.151
prestacions per part del Govern estatal, 3.333.700 noves, la
immensa majoria d’elles ERTO. Crec que queda prou clar.

Vegem, nosaltres sí que votarem a favor d’aquest decret
lle i i  ho farem per tres eixos fonamentals: el foment de la
investigació sanitària, l’agilitació de la resposta de
l’administració pública front les demandes generades per la
COVID-19 i l’atenció a les persones més vulnerables. És una
passa més en el camí de l’escut social del Govern estatal i per
això nosaltres evidentment donam suport al Govern de l’Estat
i donarem suport a aquest decret llei que pensam que és
necessari.

En política hay que tener coherencia, precisamente eso
es lo  que hay en este decreto ley. Las últimas semanas
hemos debatido en este Parlamento sobre las actuaciones
a nivel sanitario y laboral llevadas a cabo por el Govern.
Con este decreto ley damos un paso más para mejorar la
atención a las personas de nuestras islas. Es esta una
norma necesaria, cuyos beneficiarios no pueden esperar a
que se tramite como proyecto de ley. No debemos olvidar
que aunque estamos aplanando la curva, lo  estamos
consiguiendo con gran esfuerzo, el estado de alarma sigue
siendo necesario, por mucho que el Sr. Casado se empeñe
en escorarse hacía la ultraderecha e igualmente necesario
es un mayor diálogo del Gobierno estatal con las
comunidades autónomas mientras ésta continua.

Sobre el estado de alarma hay que recordar que hay
que personas que necesitan ayuda para acceder a servicios
básicos, autónomos, PIME y otras empresas que precisan

apoyo. Todos estos colectivos son importantes para Unidas
Podemos. También debemos ser conscientes de que el
riesgo de contagio persiste, continuamos con pacientes en
UCI y desgraciadamente sigue habiendo fallecimientos a
diario. En nuestra comunidad autónoma 198, como muy
bien ha recordado la Sra. Pons esta mañana. El personal
sanitario no necesita presidentas autonómicas repartiendo
bocadillos al cerrar instalaciones modulares creadas ex
professo, para atender el desborde de los servicios
sanitarios públicos por la COVID. El personal sanitario
necesita condiciones seguras para desarrollar su labor y
condiciones laborales dignas. 

En el mismo sentido es fundamental el apoyo decidido
a la investigación sanitaria. Este decreto ley recoge
medidas importantes para desarrollar proyectos
vinculados a la emergencia sanitaria causada por la
COVID-19. De hecho, ya se ha abierto la convocatoria
como bien ha explicado la consellera, centrada en el
estudio de equipos de protección, desarrollo de tests
diagnósticos, productos de desinfección e innovaciones
farmacológicas. Esta convocatoria específica destaca por
atender demandas históricas de los equipos investigadores,
como por ejemplo que el pago se lleve a cabo de manera
anticipada. De este modo los proyectos se agilizan y se
podrán obtener resultados sin que el personal investigador
choque contra un muro de obstáculos burocráticos.

Mientras el presidente de Estados Unidos propone
inyecciones de desinfectante como cura a la COVID y en
nuestro país hay quien recomienda beber lejía diluida y el
Sr. Company nos propone el modelo canario, se cree que
con unos cuantos termómetros se  va a arreglar el
problema, en Unidas Podemos defendemos que nuestro
país lo que necesita es ciencia, ciencia y más ciencia. Igual
que se agilizan los proyectos de investigación, este decreto
ley también agiliza la selección de personal temporal para
atender las necesidades urgentes de los servicios
declarados esenciales en esta pandemia. De este modo se
garantiza la cobertura adecuada de personal y se prioriza
la continuidad asistencial. En definitiva, mejoramos la
calidad de la atención prestada al tiempo que la propia
administración pública, una cuestión fundamental
especialmente ahora en tiempo de bulos que tratan de
desprestigiar lo público.

En las Illes Balears la administración no tiene grasa,
como oímos a algunos grupos a veces decir, bien al
contrario, tiene un adecuado tono muscular. Y por cierto,
hablando de grasa y de dietas, no sé cómo el Partido
Popular se atreve después de estar dando dietas
absolutamente llenas de colesterol y de sal a los niños de
las familias más vulnerables, venir a hablar aquí de nada
que tenga que ver con comida. Esta administración tiene
que estar al servicio de quien más lo necesita. Esta semana
se han agilizado las ayudas a autónomos y a fijos
discontinuos, llevado las nuevas tecnologías a la atención
primaria y hospitalaria y ahora damos un paso más en los
ámbitos fundamentales con este decreto ley, servicios
sociales y vivienda.
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En el año 2002 Vicenç Navarro publicó el libro
Bie ne s t ar  insuficiente , democracia incompleta.
Efectivamente, la calidad democrática de un país va
estrechamente ligada al tipo de red de protección social
existente. ¿Cómo puede haber vida digna sin techo, sin
comida y sin  suministros básicos? En nuestras islas
aprobamos la pasada legislatura la renta social
garantizada, una herramienta fundamental en la lucha
contra la exclusión social y la garantía de una vida digna.
El Decreto Ley 6/2020. que aprobaremos hoy, contiene
medidas extraordinarias en la gestión de la misma, para
que nadie deje de percibirla si le corresponde y se agiliza
su tramitación. 

El pasado 23 de abril Rafa Mayoral en el Congreso de
los Diputados afirmó que no comprendía el odio de las
élites a la posibilidad de que las personas pobres de este
país se les garantice un plato de comida. En Unidas
Podemos defendemos unos servicios sociales, una red de
protección y de apoyo a la vulnerabilidad desde la
perspectiva de justicia social, exactamente en las antípodas
de la visión caritativa que también mostró Vittorio de Sica
en su film El ladrón de bicicletas. Debemos dar un paso más
en la lucha por una vida digna, es necesario un ingreso
mínimo vital, no una renta de pobres, eso sí sería la
garantía de un derecho social, de que garantizamos el
derecho a la existencia.

Además de impulsar la investigación sobre la COVID-
19, la agilización de la administración y los servicios
sociales, el Decreto Ley 6/2020 recoge medidas específicas
sobre ayudas al alquiler. La pasada legislatura este
parlamento aprobó una Ley de vivienda que recoge la
misma como un derecho subjetivo. Vemos a día de hoy como
no todos los partidos tienen claro que disponer de un techo
es un derecho, que no puede haber vida digna durmiendo
al raso. No queremos casas sin gente, ni gente sin casa. La
vivienda no es un bien sobre el que especular, es un
derecho fundamental que garantizar y proteger. Las
ayudas son imprescindibles en estos momentos, pero el
modelo a seguir debe ser el de garantizar de una vez por
todas vivienda digna para todos en nuestras islas. 

Todas las administraciones deben actuar para impedir
actuaciones antisociales de los fondos buitre. Hay que
diferenciar de una vez por todas entre grandes y pequeños
tenedores, no es lo mismo el que alquila un piso que quien
lo hace con 101. Y no venga aquí por favor el Sr. Company
a decir que se preocupa de la gente, pues es la misma
derecha que rige la Consejería de Vivienda de Galicia, que
hace unos pocos días afirmaba que “la prohibición de los
desahucios enfría el mercado del alquiler”. ¿En serio?
¿Estamos hablando de desahucios en un momento de
pandemia? ¿En serio estamos hablando de que se enfría el
mercado y que hay que echar a gente?

Las administraciones deben actuar, pero hay que
recordar la fuerza de la unión colectiva, la importancia de
que los inquilinos se sindiquen, de que se integren en
colectivos sociales para defender sus derechos. Las

administraciones públicas deben poner todo de su parte,
pero esto es un reto como país y como pueblo, yo ya sé que
a la ultraderecha le puede hacer mucha gracia  que los
inquilinos se sindiquen, pero bueno, ustedes tienen su
visión y nosotros tenemos la nuestra. Nosotros protegemos
a la gente y ustedes hacen lo que quieren, que es primar la
economía por encima de la vida de la gente y ahora
estamos hablando de un decreto ley que va a la gente más
vulnerable. Sr. Rodríguez, yo entiendo que usted discrepe
y no le guste lo que yo opino, me parece bien, ya tendrá su
turno.

Diputados y diputadas -y con esto ya voy a finalizar-,
demostremos que las Illes Balears es una comunidad
autónoma diferente y centrémonos todos los partidos en
poner en el centro de nuestras decisiones a la gente.
Estamos ante un enorme reto a nivel sanitario, económico
y social como islas, como país y como Europa, que a la
ultraderecha le sigue haciendo gracia, yo no se la veo, la
verdad, tenemos miles de muertos, miles de afectados, miles
de familias que lo están pasando mal y a usted le entra el
cachondeo. 

Demostremos que estamos a la altura.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Martín. Ara correspon al Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Molt bon dia a tots, companys i
companyes diputats. L’agenda parlamentària d’avui és la
validació o no d’un decret llei de mesures extraordinàries, el
6/2020. Per tant, el que ens pertoca com a grup parlamentari
és comprovar si realment la via del decret lle i, com a via
legislativa i jurídica extraordinària, compleix els requisits
perquè no venguem aquí a demanar que es tramiti per projecte
de llei o es rebutgi, no només respecte del seu contingut, sinó
respecte del compliment de la seva finalitat que és el decret
llei; i això és el que nosaltres farem com a grup parlamentari. 

Dia 1 d’abril, quan el Consell de Govern aprova i es publica
aquest decret llei, hi havia en la nostra comunitat autònoma 51
persones que havien perdut la vida pel tema de la COVID-19
i 1.070 persones afectades, avui 198 i 1.910 en total. Per tant,
el meu grup parlamentari només en el fet de les xifres sí que
constata i reconeix que la situació extraordinària i la situació
d’urgència encara es manté si bé i tot tenen altres
conseqüències que és l’inici, ja ha començat, d’una crisi
socioeconòmica important.

Per tant, la figura d’aquesta figura jurídica i legislativa
d’aquella llei és una eina idònia per l’executiu per treure
mesures de caràcter immediat a situacions excepcionals,
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extraordinàries i urgents que entenem des del nostre grup
parlamentari que ara per ara encara es donen. És un instrument
per aprovar disposicions de caràcter temporal, i així s’ha de
vigilar per part d’aquesta cambra, perquè no es viciï com a
instrument per a altres finalitats.

Compleix també els criteris en els continguts relacionats
amb la situació, la concreció i l’actuació immediata per la
lluita contra aquesta pandèmia, però ja són sis els decrets que
es duen a aquesta cambra en aquest inici d’any, tres per
combatre el tema de la COVID.

Des del nostre grup parlamentari, ara sí que entraré en
matèria concreta del que contempla el decret, des del primer
dia hem estat al costat d’aquesta institució i d’aquest executiu
precisament perquè hem entès que és una lluita de tots, que
hem d’estar junts i que no només ha de ser un eslògan
publicitari.

I entenem que els  primers que hem de demostrar rigor,
responsabilitat i sobretot cohesió som els grups polítics. Fer
costat a les mesures que s’hagin de prendre quan considerem
que són les necessàries no és ni molt manco un gest
d’acatament ni de concessió ni molt manco un pacte a les
fosques. És realment una manifestació -i així ho reafirmam de
bell nou al nostre grup parlamentari- de major control, de
major requisit i sobretot de major exigència als membres de
l’executiu.

Nosaltres hem manifestat al primer moment una actuació
propositiva, constructiva i cooperativa i així ho hem
demostrat, no tan sols en el tema de validació d’altres decret
llei, sinó amb la capacitat propositiva que hem duit a aquesta
cambra a través de proposicions no de llei i a través de les
sol·lic ituds que vàrem fer i propostes de constitució de
comitès de seguiment i  fins i tot d’un pacte per a la
construcció.

 Dins la valoració d’aquest decret llei amb els  seus
diferents capítols i disposicions, donar suport al Govern amb
l’aprovació d’aquest decret llei -la hi donarem, ja ho hem
manifestat, ja es pot deduir de les meves primeres paraules-
suposa per a nosaltres mateixos com a grup parlamentari una
responsabilitat i una lle ialtat institucional, un compromís
sobretot no tan sols amb les institucions, sinó amb la
ciutadania i especialment amb les famílies i amb les persones
més desfavorides afectades per aquesta situació.

Però la lleialtat i la responsabilitat en aquest suport al
Govern no s’ha de confondre, com he dit, abans amb passivitat,
amb conformisme o amb acatament. És un avís -i ho torn
reiterar, consellera- a tot l’equip pel seguiment que farem, per
l’exigència que requerirem, pel control i per sobretot garantir
el caràcter excepcional de les mesures i esmentaré el perquè
ens preocupen algunes actuacions que proposa aquest decret.

Valoram positivament les accions immediates. Nosaltres
sí reconeixem que s’han donat respostes insuficients. S’ha
donat resposta, però s’ha hagut d’augmentar un pressupost de
caràcter extraordinari, partides pressupostàries a través de via

extraordinària com és el Consell de Govern i modificacions
de crèdit de la Conselleria d’Hisenda que així manifesten, i no
parlam de cents de mils, estam parlant de milions d’euros; per
la qual cosa la primera inquietud que ja vàrem traslladar l’altre
dia en una reunió de consells quan se’ns va convocar és la
preocupació de l’alteració pressupostària que tenen els
comptes d’aquesta comunitat autònoma i que exigeix, i ja
anunciam que s’han de presentar de bell nou en aquesta cambra
una compareixença el més immediata... explícitament per
parlar del pressupost, de l’alteració i del finançament
d’aquesta comunitat autònoma amb la minva d’ingressos que
estan prevists.

El que no ens permet un decret llei i sí un projecte de llei
o altres vies és la participació dels grups parlamentari per fer
propostes. Per tant, és ben... i ha d’entendre el Govern que és
la nostra capacitat propositiva hi va per aquestes meses de
diàleg, per aquest comitè de seguiment i sobretot per les
iniciatives de proposicions no de llei. És un poc absurd haver
anunciat una proposta de pla de reconstrucció o de pla de
reformulació de l’economia quan se segueixen presentant
proposicions no de llei. És una qüestió que s’hauria d’enllaçar
i ja ho vàrem traslladar així al Govern.

Faré la valoració per diferents capítols. En temes de servei
social i sobretot en el que afecta a la renda social garantida,
donar tranquil·litat a les persones i a les famílies usuàries és
fonamental i així entenem que aquestes mesures ho
contemplen, però també s’ha donat, es va anunciar en el decret
número 4 també la seguretat a les entitats, una seguretat de
mantenir els  concerts, de mantenir també... que els permet
mantenir l’estructura, però sobretot tenim dubtes, consellera,
i aprofit perquè hi tengui cura el seu equip, el tema de la
seguretat jurídica a causa de les modificacions que s’han fet
en tema de la responsabilitat que es trasllada sobretot no als
treballadors públics com a treballadors socials, sinó que
també la puguin assolir... la puguin...., sí, s’hagin de càrrec
d’aquests informes i d’aquest seguiment els treballadors
socials de les entitats del tercer sector. 

Per això, els hem de donar garanties d’un mateix protocol,
d’una tutela especialment per als experts que són els
funcionaris públics de la comunitat autònoma en tema dels
informes i en tema de la interpretació dels barems que s’han
de dur a terme, a garantir la igualtat, la transparència i també
l’equitat dels beneficiaris, sobretot perquè la sol·licitud
l’assoleixen tercers, és a dir, el funcionari o el treballador, i
poden estar sotmesos a impugnacions o a recursos
administratius quan es pugui desestimar qualsevol ajuda, ja que
la sol·licitud i l’informe l’ha fet directament una tercera
personal en benefici del sol·licitant, però amb una mesura
completament diferent al que estableix el procediment
administratiu ordinari.

Per tant, és important sobretot el suport a aquest
funcionari i a aquest treballador del tercer sector.

Som conscients que s’haurà d’ampliar el pressupost, no
bastarà el pressupost. Han fet una estimació envers una
situació i el que anuncien les xifres d’atur i les xifres
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d’exclusió social és que es veuran... inclosos altres ciutadans,
fa que la modificació pressupostària i el suport a aquestes
partides s’hagi d’incrementar.

Ens han anunciat les mateixes entitats fa uns dies que hi ha
nous perfils de benefactors que sol·licitaran ajudes que tal
volta havia estat insignificant el perfil d’aquests sol·licitants
perquè eren o fixos discontinus o eren fins i tot emprenedors
que no havien hagut d’acudir a ajudes ni a les entitats
beneficiàries ni a la mateixa administració o eren quasi
insignificants.

Hi ha una actuació concretament en el que són les mesures
de donar més increment a recursos humans a la comunitat
autònoma per a la tramitació d’expedients i també per a
l’atenció als serveis. Entenem que era necessari, però el que
no es pot ocultar de cap de les maneres és que una de les
necessitats d’acudir a les borses subsidiàries i a la designació
o a la contractació de personal per valoració ( ...) de
currículums quan s’han exhaurit les borses subsidiàries és la
baixa de molt de personal també sanitari i sociosanitari
contagiat per la COVID. És a dir, no és una qüestió només de
necessitar recursos, sinó de personal que ha estat contagiat. 

Crec que és important als nostres discursos i sobretot per
part de responsabilitat de l’executiu que es tengui en compte
sempre citar, no vull fer referència al fet que s’hagi amagat,
però que és una cosa denunciada per les mateixes associacions
professionals. Crec que quan parlam de xifres hem de tenir en
compte aquesta situació i aquest fet.

Per tant, demanam -i aquí hi ha la consellera
d’Administracions Públiques- que sobretot es garanteixi... -no
em queda dubte que ho facin-, però sí que es garanteixi que
s’acudeixi sempre a les borses, a la subsidiària i quan s’hagi
d’acudir, si s’escau, al tema del currículum perquè aquestes
estan exhaurides, es tengui en compte l’experiència i la
capacitació i també ens recordem d’aquests treballadors i
treballadores especialment de l’àmbit sanitari que han estat
des del primer dia, no s’hi han incorporat ara, sinó que des del
primer dia sobretot atenent i per tant, tenen una experiència en
la lluita contra la COVID-19, i una experiència sobretot en el
que serà una possible i no desitjada ona.

En tema de les ajudes al lloguer crec que les xifres s’han
esmentat. Vaig veure una... una roda de premsa, un comunitat
del Consolat que parlava de l’acceleració d’aquests pagaments
de les ajudes des del primer dia, des de l’inici de la legislatura
una de les primeres intervencions del meu grup parlamentari
va ser que posassin recursos humans per tramitar els
expedients, que era inadmissible la demora per manca de
recursos i sobretot per manca de l’eficàcia que necessita
l’administració per validar a priori que es reunissin els
requisits. Un que treballa a l’Agència Tributària els pot dir que
hi ha convenis amb l’ATIB i que hi ha convenis amb
l’Administració general de l’Estat a través d’Hisenda estatal
per a priori fer una valoració dels requisits, que es compleixin
o no, en matèria ingressos el patrimoni de recursos. Per tant
entenem que en la tramitació d’expedients el que manca són
recursos humans a la conselleria competent en valorar-los.

No podem estar pagant ajudes d’un exercici anterior i
manco en aquesta situació de crisi. Entenem, per tant, que la
mesura és correcta però aprenem d’aquesta necessitat i  de
reorientació de recursos de la comunitat autònoma per a
aquestes situacions de crisi i necessitats de prioritat.

Insistesc, sobretot perquè tendrem nous perfils  de gent
sol·licitant de les ajudes a l’habitatge com a necessitat bàsica.

Suport a la investigació. El Govern ha arribat tard, aquí; es
necessita investigació no només en l’àmbit sanitari, però
sobretot en l’àmbit científic que afecta el tema sanitari, i des
del nostre grup parlamentari venim, fins i tot ho vàrem fer a
través de la tramitació de la Llei de pressuposts i a través de
proposicions no de llei, que es dotés dels recursos necessaris
per a la investigació no només en ajudes sinó per retenir i
atreure talent en aquest sentit, però també està més palesa la
situació de la necessitat d’una indústria biomèdica a la nostra
comunitat autònoma, i la investigació i la mateixa indústria es
fan necessàries i anar de la mateixa mà.

Però permetin-me que els faci una referència a un..., no sé
si va ser un descuit, però quan fa una referència al tema de
justificar aquestes mesures i aquestes ajudes cita textualment
que reconeixen que s’ha de fomentar la investigació que
permeti tant el desenvolupament d’equipaments de protecció
més eficients per a les persones que s’enfronten dia a dia i
directament a la COVID. Posar això així com s’ha posat és una
mostra de cinisme tremend; no és que s’hagi de fer
investigació en nous materials de protecció, n’hi ha de molts
bons; s’han de facilitar; s’han de facilitar quan toca, en el
nombre que toca i amb la substitució que pertoca. Per tant jo
aquesta frase no sé si ha passat aquí com a objecte de
l’IDISBA a l’hora de donar ajuts. Jo voldria que no donassin ni
un duro per a ajuts de noves formes de protecció, per a
investigació, sinó que els dediquin perquè n’hi hagi més, més
dels homologats, evidentment, i sobretot els suficients.

Finalment, i vull fer ressò, el Govern de les Illes Balears
ha presentat fa uns dies un pla autonòmic per a la reactivació
i la transformació social i econòmica a les nostres illes.
Nosaltres vàrem tenir una reunió l’altre dia amb el
vicepresident, amb la consellera portaveu, la consellera de
Presidència, i amb la consellera d’Afers Socials i Esports, i
els vàrem traslladar dues coses fonamentals: una, que aquesta
taula de trobada, aquesta taula de treball no fos exclusivament
amb els grups polítics i amb els agents socials, sinó que s’hi
afegissin experts; ens varen plantejar als grups polítics la
possibilitat de fer propostes en aquest sentit, que no fos
simplement una via unidireccional per fer propostes, sinó que
se’ns permetés articular també propostes i  que aquestes
propostes d’aquest pla són les que realment s’han de conduir
cap a un decret llei quan sigui de mesures urgents, o  un
projecte de llei per via urgent quan així pertoqui. Entenem que
el consens i entenem que la lluita contra la COVID-19 amb
aquesta línia d’actuació serà la que pertoca.

I per finalitzar voldria que no utilitzàssim la comunicació,
i això consellera m’agradaria que ho traslladés a la consellera
de Salut i al seu equip, al qual s’ha qüestionat més d’una vegada
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les seves manifestacions desafortunades, en context o fora de
context, però fer propaganda i retroalimentació en la situació
en què estam és del tot inoportú, i  per descomptat que per
molta lleialtat institucional i per molt de rigor que facem aquí
els grups parlamentaris els que no ho entenen de cap de les
maneres si nosaltres no ho denunciàssim i no ho
manifestàssim aquí serien les famílies i els ciutadans i les
ciutadanes, i molt especialment les associacions professionals
de sanitaris i sociosanitaris. El diàleg i la col·laboració que no
sigui per la foto o per la decisió unilateral, i que sigui
evidentment per al debat, per a la crítica si pertoca, però
sobretot per donar suport a mesures d’aquest tipus que,
evidentment, torn reiterar que per a nosaltres són
extraordinàries, necessàries i que manifestam i reiteram el
nostre suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Ara correspon al Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca. Té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
al ser la primera vegada també que em toca intervenir a un
plenari des de l’inici de la crisi voldria començar enviant el
condol a totes les famílies que per desgràcia han perdut
persones estimades a causa de la COVID-19, i un missatge
d’afecte també a totes aquelles famílies que a dia d’avui encara
tenen qualque familiar lluitant contra els efecte d’aquesta
malaltia.

I és que ens trobam davant una crisi sanitària, social i
econòmica sense precedents a la història de la humanitat, sigui
per l’impacte global que ha tengut la malaltia o sigui per les
conseqüències econòmiques, una crisi que ha obligat a
prendre mesures excepcionals als governs per protegir la
ciutadania, per pal·liar en un primer moment les
conseqüències econòmiques que recauen sobre les
treballadores i els treballadors i la xarxa productiva, també per
incrementar els esforços en la investigació per combatre la
COVID-19 i els seus efectes, i alhora seguir garantint els
serveis públics essencials i aguantant els serveis públics pilars
de la nostra democràcia com és la sanitat, com és l’educació
i com són els serveis socials.

Aquest decret llei que avui es debat és un exemple
d’instrument necessari d’un govern per a una reacció ràpida,
per protegir la seva població, i especialment aquella gent més
vulnerable, la gent que es troba en una situació de pobresa o de
risc de pobresa, la que s’hi trobava abans de la crisi i totes
aquelles persones que de manera sobrevinguda han
incrementat aquest sector de la població, que esperem que
sigui per un temps limitat i molt breu.

El que avui debatem en aquesta cambra és una norma que
respon a la responsabilitat que ha de tenir un govern envers els
seus ciutadans en un estat de dret i social, i que avui debatem

en una norma que emana de la solidaritat necessària com a
comunitat, com a poble, perquè no podem deixar ningú pel
camí, per seguir essent una societat cohesionada i
interconnectada entre els seus ciutadans.

El present decret llei entrà en vigor fa un mes i s’ha
mostrat com un instrument eficaç, un decret llei amb un
paquet de mesures excepcionals en matèria social, d’habitatge,
d’investigació, així com mesures d’agilitació en el sistema
pública d’educació i en medi ambient, un decret llei que a dia
d’avui és viu, un decret llei que encara ha de demostrar el seu
potencial però, com he dit, ja hi ha unes primeres mesures que
podem presentar, i podem desgranar els  efectes que a dia
d’avui tenim i que ja la consellera i altres diputats que m’han
precedit ho han fet. 

Però ho faré amb quatre punts. Primer de tot, en matèria
social. El decret permet l’increment de perfils que reben la
prestació de la renda social garantida, i agilita els tràmits per
a la seva sol·licitud i concessió per tal que la gent més
vulnerable pugui tenir un ingrés per fer front a les despeses
bàsiques. Els resultats a finals d’abril i amb les dades
actualitzades que ens ha dit la consellera, són esperançadors,
2,5 milions extres per cobrir la vulnerabilitat de 4.500
famílies afectades per la crisi sanitària que no poden accedir
als  ajuts de l’Estat, segons dades de la Conselleria d’Afers
Socials del Govern de les Illes Balears. Més de 7.900
persones rebran la renda social garantida extraordinària; els
nuclis familiars rebran una prestació econòmica que oscil·la
entre els 459 euros i els 734 en els casos de famílies
integrades per quatre membres, o 873 euros en cas d’una
família de 7 membres, amb una mitjana de 545 euros. La
previsió immediata és que arribarà ràpidament als 12.387
titulars i  la prestació beneficiarà al voltant de 22.000
persones, amb una inversió  que està prevista per part de la
conselleria superior als 4 milions d’euros. 

Per tant des de MÉS per Mallorca valoram de forma molt
positiva aquesta reacció, una reacció que ha estat possible
gràcies a la rapidesa del Govern de les Illes Balears i de la
consellera Fina Santiago i del seu equip, en cooperació amb el
Tercer Sector, que ha tengut un paper estratègic, clau i
imprescindible, i parlam amb noms i llinatges: Creu Roja,
Metges del Món, Casal Petit o Càritas. A totes elles, gràcies,
perquè de ben segur han fet un esforç extraordinari de
reorganització per atendre i fer front a aquesta casuística tan
i tan dolorosa per a milers de persones i que serem conscients
i que som conscients que fer front a tota la demanda, a totes
les peticions d’ajuda de les persones és una feina i una tasca
ingrata i moltes vegades amb una sensació de no poder arribar
a tothom en el primer moment, però s’està atenent, la xifra de
milers i milers de persones que no estan sent ateses no l’he
vista enlloc, ho dic perquè hauríem de ser el més precisos
possible quan donem aquestes xifres. 

En matèria d’habitatge s’ha permès agilitar procediments
per a la concessió i el pagament de les ajudes de lloguer en el
marc del Pla estatal de l’habitatge i és cert, no és una mesura
nova i extraordinària per a la COVID, però sí la seva agilitació,
un Pla d’habitatge del 2018-2021 i que representa unes
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despeses mensuals molt elevades per a la població. I aquest
Govern ha fet front a aquesta emergència agreujada per la crisi
econòmica de les distintes línies de feina. Una d’elles s’ha
concedit i pagat les ajudes que encara restaven pendents de
l’exercici 2018 i s’han començat a pagar les ajudes
corresponents a l’exercici 2019 amb un mínim de 5 mesos
d’antelació sobre la data prevista. 

L’adopció d’aquesta mesura necessària, extraordinària i
urgent també ha permès fins al moment que més de 1.000
famílies rebin ajudes per valor d’1,6 milions d’euros i que
permetrà que es pugui complementar el pagament de les
ajudes al lloguer de l’any 2019 dins el mes de maig, dins
aquest mes, amb un import pressupostat de més de 8 milions
d’euros. A més, permetrà també agilitar els pagaments de les
ajudes de lloguer que es convocaran dins el mes de maig, que
fins i tot es podran pagar per anticipat i no per anys vençuts,
com s’havia fet fins ara. Per tant, aquestes ajudes de 2020,
corresponents al 2020, també les tendrem a disposició i seran
recepcionades pels usuaris  que la demandin dins el present
any. En resum, mesures extraordinàries que permeten que es
puguin pagar ajudes al lloguer d’habitatge per 18 milions
d’euros dins aquest any, la meitat de les quals quedaran
pagades abans que acabi el maig i la resta els propers mesos. 

I Permetin-me la reflexió, estam davant unes primeres
mesures que es varen dur a terme no va arribar a dues
setmanes des de l’inici de l’estat d’alarma. Per tant, com a
primer paquet de mesures crec que és un paquet de mesures
que cal elevar i que des de MÉS per Mallorca hi estam a favor.

Quant a la investigació, el tercer punt. El decret llei ha
permès una primera convocatòria de 300.000 euros per a
projectes d’investigació i innovació en relació amb la COVID-
19 i que a dia d’avui ha permès que es presentin 40 projectes
en 6 línies prioritàries.

I quart punt i darrer, un paquet complementari en diverses
matèries com medi ambient, per a una correcta i adequada
gestió de residus sanitaris en el marc de la COVID-19. I també
en matèria educativa, per tal d’adaptar el sistema educatiu a
aquesta crisi. I permetin-me en aquest moment també, agrair
a la comunitat educativa en general i al professorat de les illes
en particular, tots coneixem casos, tots coneixem mestres i
professors, per l’extraordinari esforç que estan fent per no
deixar tirat l’alumnat d’aquestes illes. Al contrari d’algunes
veus que critiquen l’actitud dels docents, aquests  estan fent
una feina en general extraordinària, un esforç que implica
adaptar-se a un seguiment telemàtic de l’alumnat en un sistema
educatiu i unes famílies que en molts de casos no estan
preparades per fer front a aquesta situació, un esforç que
implica l’adaptació de continguts i temaris cada dia i fer front
a barreres tecnològiques inimaginables, un fet que també ha
posat en evidència que tenim una societat amb molt a millorar
en competències digitals, no sols en educació, sinó en
general.

I retornant al debat de la crisi generada per la COVID-19
i el decret llei que avui debatem, vull deixar palès que aquest
govern ha actuat per a nosaltres, des de MÉS per Mallorca, de

forma eficaç i ràpida, incorporant moltes propostes de la
societat civil i també de distints partits que donam suport al
Govern. Des de MÉS per Mallorca hem estat actius des de la
lleialtat al Govern de les Illes, fent propostes que moltes
vegades han tengut una resposta eficaç per part del Govern i
que en altres han format cos de la línia reivindicativa davant
l’Estat. Per tant, volem posar en valor la reacció que ha tengut
el nostre govern en aquesta primera fase de la crisi marcada
per l’emergència sanitària i l’emergència social, però en
l’horitzó començam a veure reptes nous, que hem de
començar a fer front, front a uns deures que ens vénen a sobre.
Una segona fase que serà dura i que en alguna de les mesures
de la primera fase hauran de tenir continuïtat, però seran
insuficients.

Des de MÉS per Mallorca som ben conscients que ens
falta llum per part de l’Estat i la Unió Europea i que haurem de
començar a treballar en solitari, de fet ja ho hem començat a
fer, perquè no podem esperar. Però desafortunadament les
nostres competències són molt limitades de per si i més
encara sota l’estatus de l’estat d’alarma, cosa que ens lliga i
ens obliga a MÉS per Mallorca a tenir una veu ferma front el
Govern de l’Estat i sense que això impliqui deixar de treballar
per fer front a la crisi socioeconòmica. La gent que està a un
ajuntament o que és regidora a un ajuntament sap perfectament
que basar un discurs estrictament en competències sol ser
ineficaç, s’ha de fer pedagogia de les competències
municipals davant la ciutadania, però els esforços s’han de
fer..., els ciutadans sempre van a tocar a la porta que més a
prop tenen.

El paper de l’Estat en aquesta crisi, sota el paraigües del
comandament únic, està sent molt qüestionada i no sense falta
de raó en part. Des de MÉS per Mallorca no hem qüestionat
aquest instrument per fer front de forma solidària i cooperada
a la crisi -repetesc, no ho hem qüestionat. Fins i tot em
permetin que entenc perfectament la declaració  de l’estat
d’alarma i el comandament únic per fer front a una emergència
com aquesta en el sistema polític que tenim, però aquest no
pot ser gratuït. Un comandament únic per una crisi llarga s’ha
de vertebrar des del diàleg i la participació i des de la visió de
les distintes realitats, perquè no es gestionen per a res uns
territoris que no són homogenis, ni en la constitució
territorial, ni social, ni en el seu model econòmic, ni en el que
és més preocupant per a les Illes Balears, tampoc amb les
mateixes eines, infraestructures, competències i finançament
que precedien a la crisi. 

Per tant, moltes comunitats com les Illes Balears partim
en desigualtat, en desigualtat partim per fer front a aquesta
crisi i envers la desigualtat hi hem de fer front. I el que és
pitjor, tenim un escenari econòmic molt desolador davant
nosaltres, el més desolador respecte d’altres territoris de
l’Estat. On és l’Estat, ens demanam des de MÉS per Mallorca?
Aquest comandament únic serà eficaç davant aquestes
qüestions? Quan a les Illes hem de front a mesures
extraordinàries, on és l’Estat? Estam en un escenari on ja no
es podem amagar dins les mesures d’emergència, sinó que
hem de començar a projectar mesures de cara a fer front a la
crisi socioeconòmica, perquè les dades de pèrdua del PIB i de
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l’atur multipliquen i multipliquen per tres o per quatre la
mitjana estatal i l’Estat on és a dia d’avui per donar resposta a
això?

Avui hem debatut un paquet de mesures extraordinàries,
amb una ampliació de la renda social garantida de forma
extraordinària del BOIB. Una mesura que fa un mes que
s’aplica, i el Sr. Escrivá n’hauria de prendre nota. Una mesura
que ha comportat un esforç econòmic i de mobilització de
recursos importants i on és l’ingrés mínim vital de l’Estat
anunciat? Farà dos mesos aviat de l’inici de l’estat d’alarma i
ahir ens comunicà que per a juny i sense data. 

Nosaltres des de MÉS per Mallorca ens demanam que
tanta sort que l’han batejada com a vital, perquè si no arriba a
ser així, a saber quan arribaria i no hi ha excuses que valguin,
la burocràcia en un govern estatal amb més ministeris que mai,
no pot ser excusa i el que és pitjor és la prepotència o
fanfarroneria d’ahir del ministre Escrivá quan va dir “reto a
presentar precedentes”. Aquí a les Illes en tenim de
precedents, la renda social garantia i la renda social garantida
ampliada de forma extraordinària i pagada amb recursos
pressupostaris propis en un govern de pacte de tres
formacions polítiques, de tres, no de dues, de tres.

Un comandament únic que hauria d’haver reaccionat amb
la compra de material sanitari, de protecció i de tests i que
s’ha mostrat com incapaç i tanta sort dels governs autonòmics,
que s’han vist obligats a sortir a comprar. Però també em
permetin dir que si el comandament únic tenia un sentit era el
de fer una compra cooperada i solidària i  no aquesta
competència ferotge per necessitat i per emergència a la qual
s’han vist abocades les comunitats autònomes, una
competència forçada per la lentitud de l’Estat que de ben segur
han contribuït a una pujada de preus dels materials escassos i
centrats en un mercat xinès que funciona a base de subhastes.
L’Estat ha de convèncer i encara ho ha d’acabar de fer. 

És cert, permetin-me, aplaudir mesures estatals que n’hi ha
hagut de bones per a nosaltres des de MÉS per Mallorca, tant
en la fase de mesures sanitàries, com amb el desconfinament,
com en polítiques com en ERTO, són mesures bones. Però
també hem tengut anuncis improvitzats i plens de
rectificacions, lentitud i sobretot falta de donar-nos llum amb
quines mesures polítiques i econòmiques farem front a al crisi
socioeconòmica que ens ve a sobre. 

S’ha anunciat un Pla Marshall, les ajudes del
desenvolupament i la diversificació econòmica i on quedam
les Illes en tot això? El territori amb el pitjor escenari per
davant, preguntes que ens fem i que no tenen resposta per part
de l’Estat, a aquesta crisi hi fem front a dues velocitats: una la
que reclama l’emergència de la societat i la que el Govern de
les Illes Balears hi circula en consonància, i la de l’Estat amb
un mes de retard pel que fa a polítiques socials i algunes
econòmiques.

I des de MÉS per Mallorca també aprofitam per demanar
responsabilitat a l’oposició, és important la proposta política
i és important e l debat, molt més important que l’estètica

buida i els baròmetres, i això ho dic per a l’oposició,
evidentment, i el Govern, que de vegades..., el Govern estatal,
que estan més pendents de quins baròmetres publica La Sexta
i quins no. Per mostra el Govern portuguès i l’oposició de
Portugal, una sola intervenció del líder de l’oposició, del PSD,
des de la proposta i la reflexió, ha donat la volta al món i ha
tengut més impacte que tota una línia comunicativa marcada
pel Govern de l’Estat i l’oposició.

I permeti’m unes darreres paraules per a la intervenció de
la Sra. Durán, tant de bo que hi estava d’acord amb aquest
decret llei, tant de bo que hi estava d’acord!, ha dit vostè, bé,
o ha criticat que aquí existeixen dues rendes socials, ho ha
retret com si fos una cosa negativa; evidentment, el camí i la
política és la renda social garantida, però vostè critica, vull dir,
o troba un desastre que hi hagi..., bé, doncs tant de bo que en
tenim dues de rendes.

I després a tothom ha fet comparança amb altres
comunitats  autònomes, vostè digui’m quines comunitats
autònomes apliquen del PP una renda social garantida,
digui’m-ho després, i després, no, no, ha comparat, ha posat
com a exemple Andalusia, i li diré, per acabar, a les Illes
Balears, 1 milió  d’habitants, 2,5 milions d’euros al mes;
Andalusia, 8 milions d’habitants, 10 milions amb 5 mesos; per
tant, quin impacte o quina protecció social més alta hi ha entre
una comunitat i l’altra.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Correspon ara al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. No me meteré con el Gobierno
del Sr. Sánchez, ya lo ha hecho el diputado de MÉS por mí.

A mí me gustaría poner un poco en contexto este real
decreto, porque el que haya seguido la sesión completa del día
de hoy, las interpelaciones, la intervención de la Sra.
Presidenta y ahora este debate, pues se empieza a dar cuenta
de que existen como dos realidades que viven en paralelo,
ahora que les gusta inventar palabros, este de la “nueva
normalidad” a la que vamos a volver, nunca entenderé cómo se
puede volver a algo que es nuevo, ni cómo puede ser normal
algo que es nuevo y es diferente a lo que había antes, pero,
bueno, no nos enredaremos; ahora que les gusta inventar
palabras, pues yo encuentro que vivimos en dos realidades, la
realidad real, la de toda la vida, la que ve todo el mundo, y la
que viven ustedes, que es una realidad de Matrix, un
espejismo, porque han seguido subiendo a esta tribuna,
manteniendo su agenda política, volviendo a repetir los
mantras de siempre y abstrayéndose de lo que es real. O
siguen hablando ustedes de la emergencia climática, a estas
alturas, ¿de verdad se cree que a alguien le preocupa la
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emergencia climática aparte de ustedes y los que viven de
ella? Porque yo creo que le  preocupa a nadie, lo que le
preocupa a la gente es llegar a final de mes, pagar el alquiler
o dar de comer a sus hijos, pero ahora la emergencia climática
no le importa a nadie, porque ahora ha venido una verdadera
emergencia a demostrarnos qué es una crisis  y qué es una
emergencia de verdad.

Y existe la realidad, y ¿la realidad qué es? Que en este país
en estos momentos hay 5,2 millones de personas que están
cobrando prestaciones; las prestaciones han subido un 136%,
eso supone un gasto de 4.500 millones de euros. El Estado ya
ha reconocido que la deuda llegará al 116% del PIB. Tenemos
casi 10 millones de jubilados que reciben una paga por 18
millones de cotizantes, se acaban de dar cuenta de que esto ya
es insostenible, y ya el gobierno de la gente, para la gente y
con la gente está estudiando la congelación de las pensiones;
ustedes me dirán ahora que no, pero yo dentro de unos meses
vendré a esta tribuna y les podré recordar que sí, que ya lo
están estudiando, congelación y recorte.

Y al frente de toda esta catástrofe estamos nosotros,
Baleares, que lidera las cifras del paro con un 62% más con
referencia al mes de abril del 2019, y el 30% de los supuestos
trabajadores que están de alta en la Seguridad Social en
realidad no están trabajando porque un 30% de ellos están en
ERTE, y esta es la realidad.

Y esta realidad la intentan ustedes paliar con un decreto
que nosotros, ya he dicho, vamos a apoyar, porque es
necesario, porque la sangría es tan grande que aunque este
decreto solo suponga poner un dedito en la herida, más vale
eso que nada y, evidentemente, lo vamos a apoyar.

Pero, de nuevo, si uno lee las líneas generales de este
decreto, mantenimiento de los servicios sociales incluidos en
la cartera básica, mantenimiento de los conciertos sociales y
módulos económicos, medidas extraordinarias en materia de
gestión de renta social garantizada, medidas extraordinarias en
materia de selección de personal para atender las necesidades
urgentes de servicios esenciales derivadas de la emergencia de
salud pública, ayudas al alquiler de vivienda y relativas a la
financiación de la investigación sanitaria, junto con una serie
de modificaciones de decretos anteriores, bueno, me parece
muy bien, pero antes la señora diputada de Podemos nos ha
recordado la estupenda película del realismo italiano de El
ladrón de bicicletas; bueno, yo le voy a recordar otra, que
seguro que han visto todos, El hundimiento, los últimos días
de Hitler en el búnquer, discutiéndose con sus generales y
moviendo banderitas y diciendo que venga esta división, que
haga una contraofensiva, y ¿qué movía? Banderitas de papel
sobre un plano, no había cuerpos de ejército, no había nada,
los rusos estaban a quinientos metros. Y están ustedes igual,
moviendo banderitas.

Todas estas ayudas, estos planes que nos presentan un día
y otro sin las debidas medidas de acompañamiento
económico, sin que la consellera de Hacienda hoy me haya
sabido decir ni siquiera cuánto dinero hay en la caja. Y, por
supuesto, no quieren ustedes renunciar a nada, ni cortar en

ninguno de sus planes, especialmente los ideológicos, ahí no
quieren recortar, y no quieren recortar lo que llaman ustedes
el músculo de la administración, no quieren ustedes recortar
consellerias ni direcciones generales que ahora mismo no son
necesarias, no; pues, ¿de dónde vamos a sacar todo este
dinero? Porque el papel lo aguanta todo, pero todas estas
ayudas y muchas más que van a hacer falta, porque usted
misma ha reconocido que son insuficientes, lo sabemos todos,
y claro, por supuesto, mejor esto que nada, pero son
insuficientes, ¿de dónde las vamos a pagar si no quieren
ustedes recortar en nada?

Vamos, hoy lo hemos explicado, en cálculos optimistas
vamos a perder más de 1.200 millones de recaudación,
veremos estos millones que dice Sánchez que nos va a dar, si
nos da alguno; y si viene Europa, ya sabemos cómo trae el
dinero Europa, con los señores de negro detrás y con los
recortes. Entonces, realmente, vamos a contar con nuestros
recursos, y si queremos contar con nuestros recursos la única
manera es hacer recortes. Por lo tanto, todos estos planes que
vienen una y otra vez ustedes a presentarnos aquí,
acompañados de nada, nos parecen humo, nos parecen vender
a la gente una ilusión para la que no estamos preparados. Y
sobre todo que no estamos dispuestos a hacer los sacrificios
que implica el poder hacer frente a todas estas ayudas.

Ha reconocido la consellera que los decretos ley no son
los instrumentos idóneos para legislar en democracia, pero
que este era necesario. Y de acuerdo, pero también le digo,
Sra. Consellera y al Gobierno, en general, que este va a ser el
último decreto que apoyamos si no viene acompañado después
de una tramitación como proyecto de ley, porque no podemos
seguir firmando cheques en blanco al gobierno; porque
ustedes hablan constantemente de la mano tendida, de que
esperan nuestra colaboración, de que esperan que aportemos
a sus medidas, pero, al final, todo es pantomima, un trágala, a
la hora de la verdad esto son lentejas, las tomas o las dejas, la
única manera que tiene la oposición de aportar a las medidas
que toma el gobierno es mediante una tramitación en la que
podamos exponer nuestros puntos de vista, aportar enmiendas
y debatirlas en el parlamento, porque es que hemos llegado a
la conclusión de que a ustedes el parlamentarismo no les
acaba de gustar, no les acaba de gustar, porque hemos oído
hace un momento que los pilares de la democracia son la
sanidad pública y las ayudas sociales; no, esto no son los
pilares de la democracia, esto son una consecuencia
afortunada de la democracia, los pilares de la democracia son
la libertad de expresión, el parlamentarismo, las elecciones
libres, el debate de ideas, eso son pilares de la democracia,
que creo que a veces se  nos olvida; lo otro a lo mejor es
propio, no sé, de una democracia popular, que ni es
democracia ni es popular, pero de las democracias que
conocemos en occidente no son esos sus pilares básicos.

Y si queremos mantener ese estado del bienestar en el que
todos estamos de acuerdo, y si queremos ayudar a los más
desfavorecidos, que en eso estamos de acuerdo, y que, por
desgracia, cada vez van a ser más, la única manera que tenemos
de hacerlo es que cada vez que suban ustedes a esta tribuna nos
digan de dónde van a sacar el dinero y de dónde van a recortar,
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porque si no siguen siendo gotas de agua en el mar, no vamos
a ninguna parte.

Ya digo, yo quiero ser muy breve porque realmente no
quiero agotar el tiempo en un debate estéril y máximo cuando
hemos dicho que vamos a apoyar el proyecto, pero, de verdad,
si ustedes están dispuestos a dialogar, a consensuar medidas
y a que todos podamos aportar, a partir de ahora tramiten
ustedes los decretos como proyecto de ley, y, si no, nos darán
ustedes la razón cuando pensamos que todas esas manos
tendidas, que todo ese teatro que están ustedes haciendo no es
más que eso, que teatro, que lo único que buscan es una foto
en la puerta del Consolat con todos los agentes sociales y
todos los partidos políticos para que compartamos la
catástrofe que se nos viene encima. Y a eso le puedo asegurar
que no estamos de acuerdo, porque, aunque a ustedes les guste
mucho el hashtag este famoso “de esta salimos juntos”, pues
los hay que, junto con ustedes, a la ruina y a la miseria no
queremos salir.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Correspon ara al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula
la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, molt bon
dia a totes i a tots. Em sum a les paraules de conhort que altres
portaveus han donat a les famílies de les 198 víctimes de la
COVID-19 i l’agraïment a totes les persones dels serveis
essencials.

S’han aprovat diferents disposicions normatives durant
aquest estat d’alarma per mor dels efectes de la COVID-19,
portaveus que m’han precedit han parlat de molts de temes
importants i necessaris per fer front a aquesta crisi sanitària
i també a aquesta crisi socioeconòmica que ens espera i que
ja tenim aquí, però jo avui em centraré en el decret en concret.

Es parla de mesures de diferents tipus i que es concreten
bàsicament en quatre temes: ajudes a serveis socials, selecció
d’empleats públics destinats als serveis públics essencials,
mesures que faciliten l’accés a les ajudes de lloguer i regles
específiques per al foment de la investigació  sanitària. En
general, des del nostre grup parlamentari, des d’El Pi, estam
d’acord amb totes, però és vera que segons quines s’han
d’especificar. En moments difícils d’han de prendre mesures
que ajudin primer, i més important, a la salut de totes les
persones, en el nostre cas, d’aquesta comunitat, però, en segon
lloc, també ajudar aquelles persones que tenguin accés a
aliment i un lloc on viure.

En relació amb les mesures relatives als serveis socials, el
manteniment d’aquests serveis socials essencials presencials
s’havia de fer amb unes mesures de seguretat i s’havia
d’assegurar que així se seguissin. En tema de concerts,

després de la dificultat que varen suposar aquests concerts a
les entitats que fan aquesta tasca essencial, s’havia de
continuar fent durant aquesta crisi sanitària i és evident que
s’havia de mantenir.

Jo, Sra. Santiago, li vull donar l’enhorabona a la seva
conselleria per la manera com s’ha actuat, amb la rapidesa
com s’ha actuat des del minut u, perquè hi ha hagut molts de
ciutadans que han pogut tenir accés a una ajuda i que no tenien
res. Es va ampliar l’ajuda de la renda social garantida a majors
de 18 anys, a persones que no tenien ingressos i persones que
estaven empadronades des del minut 1, per ajudar en una
primera línia, en una primera instància aquestes persones; es
va parlar de les persones, de les dones sobretot que feien de
netejadores, de cuidadores, de prostitutes, moltes vegades
persones en una situació d’extrema vulnerabilitat, amb una
economia submergida; es va voler evitar que aquests
col·lectius fossin les grans víctimes d’aquesta crisi sanitària.

I també ens hem trobat que durant el mes d’abril hi ha hagut
més de 3.800 noves RESOGA, que han abordat o que ajudaran
quasi 8.000 persones noves que han rebut aquesta prestació.
Així, un total de prop de 22.000 persones hauran estat
beneficiades d’aquesta renda social garantida dins el mes
d’abril. Però no només s’ha ajudat col·lectius vulnerables,
també molta gent normalitzada, molta gent que coneixem que
va quedar sense cap tipus d’ingrés, ha rebut aquest cobrament
d’aquesta RESOGA, perquè aquesta gent encara no han rebut
molts el cobrament d’ERTO, d’ajudes d’autònoms o de
préstecs, i si les han rebudes, evidentment, s’aturarà a partir
d’ara aquesta renda.

Han pogut accedir de manera inicia, i d’aquí vull agrair la
tasca que han fet totes les administracions locals i les entitats
del tercer sector perquè puguin haver cobrat aquesta prestació
tots aquests ciutadans que ho necessitaven. Per tant, creiem
que s’ha de seguir en aquesta línia, s’ha d’intentar sumar en la
mesura que s’ha de posar en marxa en principi des del Govern
estatal amb una possible ajuda social, gràcies que aquesta
comunitat, com deia vostè, ja l’ha tenguda.

Sobre el personal de contractació d’emergència per
atendre els serveis essencials res a dir, s’han de prendre totes
les mesures que assegurin el bon funcionament d’aquests
serveis essencials, sempre que sigui fins al temps necessari i
sense excepcions, mai no es poden fer servir per a una
cobertura interina de llocs vacants de la relació de llocs de
feina. En el decret ja es marca com ha de quedar reflectit el
contracte, que és una causa excepcional, derivada d’un estat
d’alarma i vinculada a un període determinat, i amb això hi
estam d’acord.

També parlam de les mesures relatives a ajudes de lloguer
d’habitatge, un tema difícil i que dins la legislatura passada va
ser objecte de molts debats, i avui en dia crec que és molt més
important amb el tema del lloguer, parlam d’ajudes que es
varen sol·licitar en el 2019 i les excepcionals del 2018 que no
han estat cobrades. S’ha anunciat que s’agilitaran perquè
puguin cobrar, i vostè ho ha dit, que ja han iniciat les del 2018,
i ara, en aquest mes, es pagaran les altres. Son prop de 8
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milions d’euros que pal·liaran els danys econòmics que
aquesta crisi ha dut, però també és cert que no són a causa
d’aquesta crisi, ja era gent que tenia unes necessitats en el
2018 i en el 2019 i, per tant, pensam que no és suficient.

Actualment, hi ha moltes famílies, moltes més famílies
que necessiten ajudes de lloguer, necessitam una ajuda
excepcional extraordinària en aquest sentit. A les notícies es
parlava de 8 milions i busques també per a la quantitat que es
destinaria a les ajudes del 2020, que són bàsicament les
mateixes del 2019, no és suficient. Vostès han eximit de la
renda els llogaters de l’IBAVI, afectats per la crisi, perfecte,
és una acció ara que 900 famílies se’n podran beneficiar. A
una notícia sortia que hi hauria 1 milió d’euros destinats als
ajuntaments per poder arribar a ajudes també, segons els
paràmetres municipals, en casos excepcionals als ajuntaments,
a famílies; hem de tenir en compte que la ciutadania allà on
toca primer és als consistoris i a les entitats, i en les ajudes de
lloguers els consistoris no se’n poden fer càrrec i hi ha
desesperació. Per tant, amb això demanam que s’incrementi
aquesta ajuda i que s’executi i se’n faci una excepcional ja.

Per tant, s’hauria d’executar -com dic- aquest decret llei...
que es tramitàs com a projecte de llei per poder fer
aportacions i treballar més en aquest tema.

Un altre tema del qual es parla al decret llei és el foment
de la investigació sanitària. Des del nostre grup parlamentari
sempre hem defensat que les partides en investigació i recerca
d’aquesta comunitat eren minses i que s’havien d’augmentar i,
per tant, com no pot ser d’altra manera, hi estam d’acord. Amb
aquest decret es faculta l’IDISBA a fer aportacions de manera
excepcional dirigides a la recerca científica i tècnica derivada
de l’emergència sanitària de la COVID-19.

Pensam, ens ha donat ja unes dades d’uns quaranta
projectes amb una convocatòria de 300.000 euros, pensam
que són aquests tipus de projectes els que ens poden ajudar,
però també pensam que se n’ha de fer un seguiment i s’ha de
fer de manera transparent i clara per poder anar informant de
tots els resultats obtinguts.

Veim que s’han pres mesures urgents que han ajudat a
mantenir el funcionament de les activitats i serveis a través de
treball no presencial, de reglamentar videoconferències com
a vàlides i d’eliminació de residus de la COVID-19. Sabem
que totes aquestes mesures no basten, que són insuficients i
pensam que s’ha de seguir fent feina per demanar a l’Estat
també tot el que ens pertoca i més.

Com ja he dit, les portes dels ajuntaments de les entitats
del tercer sector estan plenes de gent que demana ajuda i som
conscients que en falten moltes. Per tant, s’han de prioritzar
els pressuposts de les administracions per atendre les
necessitats bàsiques de la ciutadania.

Hi ha molts d’altres temes de què podríem parlar, però
crec que ara no és el moment. Des d’El Pi, com ja hem dit,
votarem a favor d’aquesta validació del Decret 6/2020, però

com que pensam que es pot fer més feina demanarem que es
presenti i que es tramiti com a projecte de llei.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Ara correspon al Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Se’m sent?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, la sentim.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies. Bon dia a tothom, en el moment actual que vivim
i durant els propers mesos es farà necessària la implicació
total de l’administració pública per donar resposta a les
múltiples i variades necessitats que deixa la crisi de la
COVID-19. Filòsofs, analistes i sociòlegs repeteixen que
tenim una gran oportunitat per repensar-nos com a individus
i també com a societat.

Se’ns presenta una interessant punt d’inflexió, ben davant
nosaltres el capitalisme entra en col·lisió frontal amb un dret
tan bàsic com és la salut. Fins a quin punt som capaços d’aturar
el món sense que es trenqui la corda que tiba el nostre sistema
econòmic?

Fa uns dies en una entrevista Marina Garcés deia: “El que
es mostra de manera molt cru a la crisi de la COVID-19 és que
el capitalisme global que sembla un sistema molt poderós es
basa en grans capes de precarietat econòmica, social, material,
sanitària. És una precarietat individual i estructural perquè
també afecta l’estat en què es troben els serveis d’atenció
pública en diferents països del món. És un sistema basat en
l’activitat i el creixement, però quan té una patologia no pot
detenir-se, cuidar-se ni cuidar de les vides que quotidianament
espolia i explota, tampoc les d’aquelles que ha deixat al marge,
com les persones majors. Més que la fragilitat del sistema el
que es mostra és la desigualtat i la violència social sobre la
qual funciona la nostra normalitat.”

Aquesta crisi sanitària, econòmica, social i cultural ha
deixat paleses les vulnerabilitats i fragilitats d’aquest sistema.
No ens bastarà, idò, un pla de xoc per pal·liar allò malmès,
sinó que es fa necessari replantejar-nos-ho del tot. És una
crisi nova que ens obliga a abordar-la d’una manera nova
perquè hem de tenir en compte mesures de salut pública que
canvien la manera de relacionar-nos. És per açò que totes les
mesures contemplades en aquest decret llei s’hauran d’allargar
en el temps perquè ens enfrontam a un canvi de model, ens
agradi o no, ho vulguin veure o no. 
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Els serveis públics com la sanitat, l’educació, serveis
socials, de l’administració en general, han estat molt ben
valorats perquè els seus professionals ho han donat tot i mai
no els podrem agrair la seva implicació, i precisament sobre
aquest darrer tracta aquest decret, al qual votarem a favor.

Ara bé, volem insistir que algunes de les mesures s’hauran
d’incloure d’ara endavant, no només per pal·liar els efectes de
la crisi, sinó com a mesures que hauran de quedar. 

Valoram molt positivament el capítol quart que estableix
mesures excepcionals de suport a la investigació sanitària
sobre la COVID-19. L’aposta per la recerca en general ha de
ser una de les prioritats d’aquest govern, de qualsevol govern.
Un país que creu realment en el canvi de model ha de tenir
claríssim tots  els beneficis de la recerca més enllà dels
econòmics, que en té i molts.

Com a nota negativa ens preocupa que encara s’hagin de
pagar els  ajuts al lloguer dels anys 2018 i 2019.
L’administració ha d’agilitar tots els seus tràmits perquè
estam parlant de persones amb necessitats bàsiques, com és
l’habitatge, no cobertes. Per tant, benvinguda sigui dita
agilitació.

Si alguna cosa ens ha ensenyat aquesta crisi, i tant de bo
aquest coneixement quedi plenament instal·lat en la
consciència de tothom, és que fins i tot la vida ha d’estar al
centre de tot. És l’hora de la solidaritat. Sense vida no hi ha
economia. Sense vida no hi ha res. 

La sortida d’aquesta crisi és una nova oportunitat per posar
definitivament la cura de la vida al centre  de la política.
Planificar transicions ecosocials i construir una economia que
satisfaci les necessitats humanes sense superar els límits
ecològics del planeta.

Per tot això, insistim setmana rere setmana que totes les
mesures que es prenguin s’han de fer pensant en un nou model
social i econòmic que necessitam, una mirada a llarg termini,
amb pedaços no resoldrem res.

Les mesures contemplades en el decret llei són
necessàries per al moment actual i hi votarem a favor, com no
podria ser d’altra manera. Ara bé, repensem-nos-ho a llarg
termini, és la nostra única opció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Ara correspon al Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, president. Com cada vegada que puja a aquesta
tribuna parlamentària un representant de la meva formació
política, vull reiterar el nostre  condol i ànim a totes les
persones que han perdut un familiar o ésser estimat afectat per

la pandèmia de la COVID-19, així com també donar escalfor
i coratge a les persones que ara mateix pateixen el tràngol de
superar la malaltia i també a tots els treballadors i
treballadores que fan que cada dia compti en positiu per
continuar lluitant contra la pandèmia.

Avui tenim la responsabilitat com a parlamentaris de donar
compliment al requisit  que estableix el nostre Estatut
d’Autonomia consistent a sotmetre a la convalidació el Decret
Llei 6/2020, d’1 d’abril, pel qual s’estableixen mesures
socials urgents per pal·liar els efectes de la COVID.

Aquest procés, a banda de ser un tràmit que retorna al
poder legislatiu la potestat de validar la tasca desenvolupada
per l’executiu, és també una oportunitat per palesar quin és el
model de societat que volem construir cadascuna de les forces
polítiques representades en aquesta cambra. 

La convalidació arriba més d’un mes després de la vigència
del decret que és de data 16 de març, la seva vigència, i per
tant, ens permetrà arribar a conclusions també pel que fa a la
validesa de les mesures que foren aprovades en el seu moment
pel Consell de Govern de les Illes.

M’agradaria començar, doncs, per una descripció acurada
del que nosaltres com a Grup Socialista entenem que són les
pedres angulars que conté aquest decret lle i per després
contraposar-ho amb el model d’estat del benestar que
defensam en general i la forma en què consideram que s’ha de
sortir d’aquesta crisi sanitària i econòmica a la qual ens
enfrontam en particular.

L’objecte del decret compleix amb la necessitat de vetllar
pels drets dels col·lectius socials més vulnerables que s’han
vist perjudicats en major mesura per la crisi del coronavirus
amb les seves conseqüències econòmiques. Ens referim a les
persones usuàries dels serveis socials, les famílies amb pocs
ingressos o amb dificultats per atendre un lloguer d’un
habitatge, etc.; igualment són focus d’aquesta iniciativa els
menors sotmesos a tutela. 

Entre tots conformen el sector de la població que
necessita ara més mai d’una atenció específica i una cura
reforçada més que mai també per poder fer front a
l’emergència generada per la pandèmia.

L’objectiu és que puguin mantenir un nivell de qualitat de
vida anterior, el mateix que tenien abans de la crisi sanitària,
que la COVID-19 no els faci caure encara més dins l’exclusió
i la privació de recursos.

El capítol primer corresponent a les mesures relatives a
serveis socials concorda amb la necessitat que es va exposar
al decret. Això afectava els concerts socials, les entitats del
tercer sector perquè poguessin seguir atenent situacions
d’especial necessitat, que és el seu objecte. 

Per altra banda, també la revisió establerta consistent en la
modificació de la renda social garantida, tal com es regula a la
Llei 5/2016, era una necessitat també per poder donar sortida
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a les necessitats inesperades i conjunturals que ha provocat la
pandèmia vers les famílies o persones afectades, les quals a
més, com s’exposa en el decret, no tenen ni mitjans ni
recursos per fer-hi front. 

Concordam, per tant, en la necessitat que existia de poder
mantenir els serveis socials, els tipus residencials i e ls
habitatges supervisats; tots ells essencials. Igualment també la
necessitat de continuar prestant serveis comunitaris bàsics, el
servei de tutela per a persones incapacitades judicialment, el
servei de suport a l’habitatge i també les prestacions a les
dones que foren víctimes de violència de gènere i també dels
seus fills -vull remarcar en aquesta seu parlamentària que
mentre PP i VOX aquí donen suport i ens donen moltes
lliçons, en el Congrés dels Diputats, a la sessió de 29 d’abril,
no varen donar suport a aquesta mesura-, col·lectius, per tant,
tots ells que són el centre de les polítiques que impulsam des
del nostre partit que represent. 

Pel que fa a la modificació de la renda social garantida,
concordam també amb les mesures implantades per millorar-
se la seva eficiència i abast, realistes amb la situació
d’emergència social provocada per la crisi sanitària i que
pugui ser a més acompanyada posteriorment amb l’ingrés
mínim vital, quan sigui aprovat pel Govern d’Espanya. 

Com s’ha materialitzat a data d’avui i quins fruits ha donat
la modificació de la renda social garantida? La consellera ho
ha explicat, ens serveix avui també per prendre una foto no
final, però una foto a mitjan camí de quins han estat els
resultats de les mesures i crec que podem estar orgullosos de
poder parlar que s’han concedit més de 4.000 prestacions a
famílies incloses dins l’àmbit d’aquest decret i que tot això
afecta més de 8.000 persones de les nostres illes que es veien
necessitades i que complien els requisits que s’establia a la
disposició, a aquest decret llei.

En termes globals, per tant, la renda social, tant l’ordinària
com l’extraordinària, podem parlar que està donant..., té més
de 22.000 persones beneficiàries amb un total aproximat de
4 milions d’euros, una qüestió també de la qual ens podem
congratular perquè s’està arribant a una gran part de la
població que s’havia vist afectada pel que comentava
anteriorment. 

En aquest punt també el nostre grup vol agrair la feina
extraordinària que ha fet el personal funcionarial i laboral de
la conselleria, els treballadors socials dels ajuntaments i
també les entitats del tercer sector. Ho comentava abans el
diputat de MÉS, però crec que també és important remarcar el
nostre agraïment a Creu Roja, a Metges del Món, Casal Petit
i totes les Càrites de cadascuna de les Illes. 

És evident que aquesta qüestió no és suficient, jo crec que
hem de plantejar aquest concepte, no és suficient per què?,
perquè malauradament aquesta crisi sanitària i aquesta crisi
econòmica ens acompanyaran encara durant uns mesos,
esperem que siguin pocs, però ens acompanyaran durant uns
mesos, per tant, consideram que el Govern quan arribi el

moment haurà d’ampliar l’abast i també el pressupost
d’aquesta convocatòria d’ampliació de renda social garantida.

Com ja ha dit la consellera i altres portaveus també, podem
començar a plantejar comparatives amb diferents models,
podem començar a parlar d’Andalusia, però jo estic molt
orgullós de formar part d’una comunitat autònoma on la renda
social garantida no és una excepcionalitat sinó que provenia ja
d’una ordinarietat que va ser aprovada l’any 2016 i que ara, a
més, s’ha vist reforçada. Per tant, partim d’una base molt forta
que ara mateix l’estam reforçant.

El capítol segona concorda també, i nosaltres concordam
amb la seva necessitat, pel que fa a regular les condicions que
han de garantir la continuïtat dels serveis essencials,
principalment els centres d’atenció a la gent gran. Pensam que
les mesures adoptades pel nomenament o la contractació de
personal per afrontar l’emergència sanitària són
proporcionades perquè, a més, són prou justificades i així a
més també ho ha expressat la conselleria i així s’ha vist també
per part de tots els departaments del Govern de les Illes
Balears.

Era necessari, per tant, implantar mecanismes per al
nomenament o la contractació d’emergència de manera
immediata, en qualsevol de les distintes modalitats previstes
legalment d’aquest personal i que entenem que es respecten a
més els requisits establerts per a l’accés a la funció pública
atès que, un cop finalitzada la situació d’emergència, el
Govern haurà de donar publicitat de les actuacions que s’han
duit a terme a través dels canals ordinaris i també retrà
comptes als sindicats. 

Una altra pota dins l’arquitectura dissenyada per combatre
les problemàtiques generades per l’emergència social és
l’establerta en el capítol tercer del decret i que ve a donar
resposta a la situació excepcional esmentada i a la voluntat
també de portar liquiditat a les famílies beneficiàries dels
ajuts de lloguer d’una forma immediata. D’aquesta manera
pensam que l’instrument escollit pel decret d’habilitar el
conseller d’Habitatge per resoldre la concessió d’ajudes a
lloguer abans de la realització de les comprovacions
oportunes suposa un respir increïble a les famílies afectades.
Agilitar els procediments per a la concessió i el pagament de
les ajudes de lloguer estava establert ja en el Pla estatal
d’habitatge 2018-2021 i el que es fa també és donar
compliment al que s’establia en el Reial decret llei 11/2020
estatal. Estam, per tant, alineats amb una disposició estatal que
cerca exactament el mateix objectiu que les Illes: ajudar a les
famílies amb necessitats. 

El Govern ha donat una passa més en aquest sentit establint
mesures que flexibilitzen i agiliten el pagament d’aquestes
ajudes al lloguer de forma que tant la comprovació de
requisits com la fiscalització de les ajudes es puguin fer amb
posterioritat a la seva contractació. L’objectiu crec que és
claríssim: arribar el més aviat possible a les famílies que més
ho necessiten sense perdre l’òptica garantista i l’educació
estricte al dret que ha de tenir l’administració pública.
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Gràcies a aquests canvis normatius, des de la Conselleria
d’Habitatge s’han pogut aconseguit pagar ajudes encara
pendents de l’exercici 2018 i començar a pagar ja les ajudes
corresponents a l’exercici 2019 amb un mínim de cinc mesos
d’antelació de la data prevista. L’adaptació de la mesura, a
més, ha permès materialitzacions, que és el que deia abans
també de la renda social garantida, realitats constatables a dia
d’avui per a moltes famílies. Ha permès que més de 1.000
famílies rebin ajudes per valor d’1,6 milions d’euros i
permetrà que es pugui completar el pagament de les ajudes de
lloguer de l’any 2019 dins aquest mes de maig amb un import
pressupostat de més de 8 milions d’euros. 

Està molt bé que venguem tots aquí a reclamar més èmfasi,
més pressupost i més ajudes per a l’habitatge. El que no
podem fer després és, per un costat, votar en contra del Decret
de mesures urgents per a l’habitatge, que es va debatre en
aquesta mateixa cambra fa qüestió de dies, i  votar amb una
abstenció, mirant cap a un altre costat per part de VOX i per
part del Partit Popular, en el Congrés dels Diputats quan es
varen dur mesures urgents també per evitar desnonaments. 

Aleshores, nosaltres consideram que hem d’adoptar
solucions excepcionals justament per aquestes circumstàncies
excepcionals i a més amb una administració pública destinada
a la gestió que mai no hauria d’haver estat debilitada de la
manera que fou debilitada, sobretot en el Govern de José
Ramón Bauzá, ara eurodiputat per Ciudadanos. Ara la
necessitam a tota màquina, ho hem constatat, necessitam una
administració al cent per cent per poder fer des de la
rereguarda tota la tramitació necessària perquè els doblers que
avui aprovam, o que venim aprovant totes les mesures en
aquest parlament, arribin el més aviat possible a les persones
i famílies que més els necessiten. 

I recordam això, ho dic, perquè és fonamental per mantenir
una administració pública forta, un esquelet funcionarial
saludable que sigui capaç de resistir les necessitats de gestió
que ha obert una crisi com aquesta i que justament,
malauradament, no ha fet més que començar. Serveixi també
com una reflexió de futur quan s’apliquin retallades a la
contractació de personal de l’administració pública o es posi
en dubte la seva pròpia validesa. Recordem que ells són
l’engranatge per tal que el que aprovam i debatem aquí es
traslladi després als comptes corrents de les famílies que més
ho necessiten. 

En el capítol d’investigació evidentment les qüestions que
han estat exposades per part de la consellera ens indiquen que
justament el que necessitam és invertir en recerca. Invertir en
recerca és invertir en salut. Invertir en salut és invertir en vida. 

El 8 d’abril es va llançar aquesta convocatòria per part de
l’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears i amb un
dotació de 300.000 euros ja han arribat tres estudis i se
n’estan valorant d’altres. Els tres estudis ja valorats augmenten
una quantitat de 63.900 euros. A mi m’agradaria saber per part
del portaveu de Ciudadanos per què posa en dubte que es pugui
incloure un concepte d’investigació sobre les mesures de
millorar la protecció individual. Crec que qualsevol mesura

que es posi en investigació és una mesura que ajuda a
combatre el virus. 

I una reflexió també vull fer, a algú li sona de memòria el
CRIVIB, el Centre d’Investigació d’Infeccions Víriques de les
Illes Balears, desmantellat l’any 2013, que havia iniciat
precisament un estudi sobre virus o (...), justament el mateix
virus que ens ocupa avui de la COVID-19 i que fou
desmantellat l’any 2013. Vagin a mirar qui governava en aquell
any. Evidentment després, posteriorment, tots els esforços es
varen reunir novament a l’IDISBA, i avui actualment consta
d’un pressupost d’1.400.000 euros, el doble del que vàrem
trobar l’any 2015 quan va començar a governar el govern de
progrés.

Davant d’aquestes circumstàncies entendran que des del
Grup Socialista consideram que aquest decret llei encaixa
perfectament amb els nostres valors i amb la nostra tasca que
impulsam des de les institucions i des del Govern al qual
donam suport.

Si parlam de les previsions d’afectació econòmica, que
poden arribar a suposar una caiguda del 30% del PIB a les
Balears, qui és capaç, per tant, de no preveure mesures de
rescat a les persones? Tenim la sort que durant els darrers cinc
anys hem tengut un govern d’esquerres a les Balears que ha
apostat per un estat del benestar i que ha donat múscul a la
sanitat pública, als serveis socials i a l’habitatge, precisament
els tres mateixos puntals que són els que estan reflectits en
aquest decret llei. En el pressupost per a l’any 2020 es va
aprovar la major despesa social de la història de les Illes
Balears. Remuntem-nos, per tant, a veure què invertim i en què
invertim i a quines qüestions donam prioritat.

El passat primer de maig va ser de les poques ocasions, si
exceptuam la dictadura, en què els socialistes no vàrem poder
sortir al carrer a celebrar-lo. El confinament al qual milions
de persones de tot el món estan sotmeses actualment ha
transformat la nostra vida de manera radical i ha paralitzat
l’activitat productiva. La necessitat d’aprovació d’un estat
d’alarma ha provocat l’hivernació de la major part de les
activitats econòmiques, i és per aquest mateix motiu que s’ha
hagut de posar tota una sèrie d’instruments en marxa per evitar
que justament quedin enrere els mateixos. Veníem justament
d’una administració debilitada, una administració que amb el
govern del Partit Popular a Espanya havia executat baixades de
salaris, abusos de la temporalitat, etc. Veníem també d’un
sector públic debilitat però que ara veim que és completament
necessari fins i tot per tramitar to tes les ajudes que hem
debatut avui i que tan necessàries són per a les persones que
les necessiten. 

Per tant reiteram des del nostre grup el suport a aquest
decret llei, i també reforçar el concepte que des d’aquesta
cambra moltes vegades hem sentit -he sentit algunes vegades-
que per qüestions socials sempre ens posarem d’acord tots els
grups. Jo vull fer una reflexió: ens posam d’acord a l’hora de
cercar solucions i exigir a l’administració que prengui
accions, però no ens hem posat d’acord cada vegada que ha
governat la dreta en l’arquitectura que se necessita per poder
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posar en marxa aquestes accions. Demanaria, per tant, que ja
que tothom vota avui a favor aquest decret llei, la qual cosa em
congratula, m’hagués agradat no haver d’escoltar tantes
lliçons, perquè realment són d’una demagògia absoluta, e ls
mateixos que retallaven ara ens vénen a demanar amb unes
exigències gairebé impossibles de complir, però sobretot
m’agradaria acabar en positiu i demanar una reflexió als que
som avui en aquesta cambra: que per a les futures decisions
que seguim prenent en aquest parlament, ja sigui en aquesta
legislatura o en les que venguin, no desmantellem l’estat del
benestar, perquè és el que després necessitam per dur a terme
qüestions tan concretes però que afecten tan directament i tan
positivament la vida de les persones com és el Decret 6/2020
que avui aprovam.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. 

Ara estava previst un torn de rèpliques i contrarèpliques.
Tots els grups han participat en el torn a favor de la validació.
Jo l’únic que vull és demanar si qualque grup parlamentari
desitja intervenir per contradiccions o... donam per conclòs el
debat.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup volia fer una
intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò començam. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Volíem fer una intervenció perquè
volem aclarir una sèrie de qüestions, i a més volem demanar
una cosa que per a nosaltres és molt important, per al nostre
grup parlamentari, i no ho havia fet abans pensant que després
tendríem una segona intervenció, que és que volem que aquest
decret llei es tramiti com a projecte de llei. Creim que és
necessari, crec que tenim molt a aportar i crec que no pot ser
costum que cada vegada venguem aquí tots els partits polítics,
crec que fent un acte de responsabilitat donant suport a un
decret que creim que és necessari, i jo he estat molt crítica
quant al fet que és totalment insuficient, i faltaria més que des
del nostre grup no puguem dir que és molt insuficient, i
després diré per què crec que és insuficient, però creim que
és molt necessari i crec que estaria bé per primera vegada,
perquè no ho vàrem aconseguir amb el decret 4/2020, no ho
vàrem aconseguir amb el 5/2020, estaria molt bé que es
tramitàs com a projecte de llei. Per això creia important fer
aquesta intervenció.

Miri, abans a la meva primer intervenció des del nostre
grup parlamentari el que volíem era entrar en detall a cada un
dels articles i dir per què ens pareixia bé, per què ens pareixia
malament i quines eren les mancances que hi trobàvem.
Nosaltres no ens hem queixat, només faltaria, no ens hem
queixat que es posi la RESOGA, deim que és totalment
insuficient, i deim que el que s’hauria d’haver fet és, i he posat
d’exemple el que s’ha fet a la comunitat autònoma
d’Andalusia, una renda específica, amb una aportació
específica, i en aquest cas jo parlava de 10,5 milions. No he
dit que no hi hagi dues rendes, no; la persona que ho ha dit
aquí, en aquest moment, aquí, allà on jo som ara, quan
tramitàvem els pressuposts de l’any 2020, que en aquesta
comunitat autònoma hi arribaria a haver just una renda va ser
la consellera Fina Santiago. És a dir, aquesta comunitat
autònoma el que vol és, en lloc de tenir una renda mínima
d’inserció tramitada pels consells insulars de Mallorca, tenir
una única renda que és la renda social garantida. Això és el que
jo he dit, i he dit que el model de Balears és aquest, que ens ho
va dir aquí i ens ho va explicar la Sra. Consellera, i el model
d’altres comunitats autònomes és continuar ampliant la renda
mínima d’inserció que es té a totes les comunitats autònomes.
Això és el que he dit, això és el que he dit. I això és un model
o és l’altre, però no per això han de dir “no, és que nosaltres
som més socials que ningú”, no, les altres comunitats
autònomes també tenen rendes mínimes d’inserció.

Dit això, quant a la RESOGA hem dit que és insuficient i
hem dit que fa falta una renda. Nosaltres creim que dos mesos
és totalment insuficient i creim que com a mínim han de ser
sis mesos, i ho va dir el nostre partit polític fa més d’un mes.
Per això no podem estar en contra d’aquest punt.

En el tema del lloguer és importantíssim aclarir que no
parlam d’unes ajudes que serien súper necessàries i fan falta
ara, en aquest moment, específiques per la crisi provocada per
la COVID-19. No té res a veure amb les ajudes que ja
s’haurien d’haver pagat, l’extraordinària de 2018, que és la que
s’ha començat a pagar ara, i la de 2019, que ja s’hauria d’haver
pagat. No, hi ha moltes famílies que no han pogut pagar el
lloguer de l’abril, que no han pogut pagar, que ara aquest mes,
que som a dia 5, no poden pagar, que van els seus propietaris
i els diuen que han de pagar, i no s’ha establert un mecanisme
pel qual aquelles persones que han vist minvats els seus
ingressos o que encara no han cobrat els ERTO, perquè també
pareix que jo m’he inventat que hi ha gent que no ha cobrat els
ERTO, però és que és molta gent que no ha cobrat els ERTO.
De fet, ja els ho he dit, jo encara no en conec cap que hagi
cobrat; bé, ara ja conec l’home de la Sra. Garrido, però els he
de dir que avui sortia al Diario de Mallorca..., i  estic
contenta, i de veres que estic contenta, però li he de dir que
avui mateix en el Diario de Mallorca: “250 empleados fijos
discontinuos de Acciona del aeropuerto de Palma desde el
mes de marzo han cobrado este mes 40, 50 o 60 euros”, i un
sindicat específic es queixava del perquè a una comunitat
autònoma on hi ha tants fixos discontinus, on hi ha la
presidenta Francina Armengol, no havia posat uns mecanismes
perquè aquesta gent ja hagués cobrat, perquè les famílies
estaven en extrema vulnerabilitat. 250 d’Acciona avui al
Diario de Mallorca, si no es fien de jo.
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Quant a..., que pareix mentida que faci aquestes
intervencions si donam suport... És que només faltaria, és que
nosaltres sempre defensarem els interessos dels ciutadans, i
si hi ha una mesura bona que ens posen damunt la taula hi
donarem suport, però si creim que és insuficient i creim que
queda molt més per fer també ho direm. I vostès es queixen
del meu to?, per favor!, revisin els Diaris de Sessions de la
legislatura..., de la vuitena legislatura, de la vuitena legislatura,
i vegin les intervencions a favor de MÉS i del PSOE; quedaran
amb els pèls de punta.

A part d’això, a part d’això, vull tornar a anar a la cartera de
serveis. Sra. Consellera, em dirigesc a vostè directament. Hem
presentat una sèrie de PNL, amb propostes damunt la taula. Hi
ha una sèrie de serveis que en aquest moment s’han de revisar
més que mai. Hi ha famílies que tenen un o dos dels seus
familiars que anaven a un centre de dia i ara són a ca seva, i els
fills, tots dos, estan amb ERTO, no saben quan aniran a fer
feina, i els majors no saben quan tornaran al seu centre de dia.
En aquest moment no necessiten una persona que hi vagi una
hora el dilluns i una hora el dijous, necessiten tal vegada una
renda.

Per tant, és important revisar els PIA, el que li he dit abans,
una ajuda econòmica que, com vostè sap, depèn de
dependència. Per tant, ara és més important que mai revisar
molts de PIA. També és una demanda de molts de batlles que
volen que als seus ciutadans se’ls revisin tots aquells serveis
que se’ls ha minvat. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Ara correspon al Grup Parlamentari
Unidas Podemos, Sra. Martín. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Grup Parlamentari Ciudadanos, Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Només unes matisacions, que no he
tengut temps abans. Consellera, li volia fer una reflexió sobre
aquests col·lectius als quals la renda social precisament ha
ampliat perquè siguin nous perceptors i és que es té una acció
estratègica molt específica, són aquests col·lectius, aquestes
persones que formen part de col·lectius que malauradament
estan en una economia submergida i que reben ingressos que
no es poden ni quantificar ni en qualitat de per què han de
guanyar aquests ingressos i estan fora de prestacions.

Crec que és necessari ara mateix aquesta mesura
d’urgència atès que amb aquesta vulnerabilitat és molt major,
però sobretot li vull dir que nosaltres el que consideram i

l’exigim és que es recuperi aquesta gent dins els itineraris, que
faci un esforç passada aquesta crisi a recuperar la inserció
laboral i els itineraris perquè puguin deixar..., evidentment no
només pel pla de xoc contra la prostitució sinó fins i tot
contra aquesta contractació de persones que fan feina a la llar,
que són moltes i que són necessàries.

Moltes vegades precisament per manca d’incentius moltes
persones per fidelitzar a aquest col·lectiu, treballadores de
cura de persones i de la casa, els volen perquè no les volen
perdre, perquè té una fidelització, perquè són bons
treballadors i treballadores, i tal vegada en les mateixes
condicions demanen que ells siguin dins aquesta..., fora
d’aquests itineraris. Això per una banda.

Ens preocupa la fiscalització a posteriori, crec que s’haurà
de fer un esforç tant en recursos humans com de convenis
perquè es puguin justificar aquestes despeses atorgades a les
persones vulnerables.

Llavors volia dir, i faig una referència a una interpel·lació
que ha fet el Sr. Ferrer, nosaltres aquí el que hem demanat des
del primer...., no d’ara, des del primer moment, abans de la
COVID, és que es fes un inventari, una auditoria interna, li
vàrem plantejar a la consellera, de l’administració, tant de
recursos com d’organigrama. Vostès són legítims,
evidentment, d’aprovar un organigrama i nosaltres de criticar-
lo, i ja preveiem una recessió i una situació econòmica crítica
abans d’aquesta crisi que s’ha accelerat i que tendrà unes
conseqüències que encara no podem quantificar. 

No em parli vostè que..., o no ens fiqui a tots en el debat
perquè quan s’adreça vostè s’adreça sempre a l’oposició, fins
i tot a El Pi perquè ha fet cites a tots els grups de l’oposició,
que no duim línies propositives i constructives i que feim
demagògia. Nosaltres li hem plantejat aquesta auditoria
interna, i li tornam a plantejar, faci-la, és imprescindible.
Vostès sabran a qui han de cessar o a qui no han de cessar, a
qui li han demanat que se’n vagi a casa seva. Li vàrem plantejar
aquest fet a l’auditoria i li tornarem a dir a la consellera
d’Hisenda i a la consellera d’Administracions Públiques que
la facin. Estic parlant d’alts càrrecs i de personal assessor, no
estic parlant de treballadors públics. S’ha fet palès que és més
necessari incrementar-los, no només per tramitar sinó pel que
pugui ser una segona onada i una qualitat en el servei de les
prestacions públiques.

Nosaltres vàrem fer esmenes a la Llei de pressupostos,
que es varen desestimar, en la línia precisament d’investigació
i de recerca. Quan vostè ha fet la referència al tema d’EPI, per
què no? Quan he fet la menció de perquè no l’ha de
contemplar com a mesura, a més amb tres línies de redacció
aquest decret llei, és perquè és una mostra de cinisme atès el
que ha passat amb els EPI als treballadors i treballadores de
l’àmbit sanitari i sociosanitari. És denúncia rere denúncia. No
només de les associacions professionals i els agents socials
-a vegades agafam els agents socials quan ens interessen per
una cosa i ens donen suport, però quan critiquen ni els
esmentam-, sinó els col·legis professionals, i els mateixos
treballadors amb denúncies a inspecció de treball i a Fiscalia.
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Per això deia que em semblava inapropiat que un decret parli
de la investigació sobre els EPI. Li he dit, dediqui aquests
doblers a altres coses d’investigació, cap a medicaments o cap
altres tipus de pal·liatius en aquest sentit. A això em referia i
aquest és el contingut de la meva intervenció.

Nosaltres hem demanat un pla de xoc per a autònoms i
pimes, ha estat rebutjat. És a dir, és clar que hem fet proposta
i sempre hem dit que ha d’anar acompanyada d’una memòria
pressupostària. Aquí hi ha hagut algun grup parlamentari també
que ho ha dit, és que és evident, és que ho vàrem traslladar al
vicepresident i a dos consellers l’altre dia i ho direm a la
consellera en la seva compareixença, a la consellera d’Hisenda
i Pressuposts que ha demanat. 

És a dir, necessitam saber quin càlcul té el Govern de
minva d’ingressos prevists i quin finançament haurà de fer,
fins a quin punt s’haurà d’endeutar, haurà de demanar crèdit o
haurem d’exigir de bell nou al Govern central que faci el
pagament dels deutes que hi ha i que incrementi el tema del
pressupost.

Hem demanat, Sr. Ferrer, nosaltres... vàrem ser nosaltres
els que li vàrem proposar un comitè de seguiment de la crisi
entre partits polítics i el Govern. Li ho va proposar Ciutadans,
i no ho vàrem fer per denunciar-los en una roda de premsa en
sortir, sinó per traslladar immediatament i no esperar a un
debat o a una compareixença d’un conseller o la validació d’un
decret llei és precisament una capacitat... una línia propositiva.

Vostè ho sap (...) en aquesta línia i si vostè demana als
seus... als consellers d’aquest govern, Sr. Ferrer, quina ha estat
la nostra línia de contacte de proposicions no de llei o de
seguiment a les comissions on hem demanat compareixença
o ells mateixos han vengut, sabrà la capacitat propositiva del
nostre grup parlamentari. Nosaltres som a l’oposició i hem de
fer oposició. 

Crec que també dins aquesta lleialtat que vostès
esmentaven i en aquesta línia propositiva ha de fer un poquet
més de seguiment de quina ha estat la trajectòria dels grups,
d’alguns grups parlamentaris en aquesta cambra.

També vàrem dir a la consellera l’altre  dia que miri la
quantitat de preguntes parlamentàries que estan pendents de
resposta perquè implícitament hi ha una capacitat propositiva.
Quan nosaltres feim una pregunta estam traslladant una
proposta implícitament. Per tant, crec que queda més que
palesa aquesta... i avui és una altra oportunitat en les nostres
intervencions que també tenen molta proposta, aprofitant el
debat de validació del decret llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. El Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

No en farem ús, gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. El Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

No haremos uso, gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Grup Parlamentari El Pi, Sra.
Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No en farem ús, gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Grup Parlamentari Mixt, Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en farem ús, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista, Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, president. Jo, la veritat és que venia aquí a
contraposar models de gestió, ens podríem passar aquí
diverses hores i en continuaríem parlant. Contraposar
novament les explicacions que ha intentant donar novament la
portaveu del Partit Popular sobre Andalusia, què està fent, què
no està fent. 

Miri, el que es trasllada a la ciutadania i el que estan veient
tots és que Andalusia llevat de canviar l’escut de la comunitat
autònoma poca cosa ha fet. No ens vengui a dir aquí que el que
han fet ara és un ou de dos vermells, que han fet una gran renda
social perquè nosaltres veníem de l’any 2016 amb una renda
social, l’hem enfortida, hem ampliat els supòsits, hem davallat
l’edat dels perceptors perquè puguin acollir-s’hi.

Per tant, no ens doni lliçons. Vostès donin lliçons de
pizzes, d’entrepans que és el que reparteixen a Madrid,
reparteixen llàgrimes de cocodril a la Catedral de l’Almudena
i després acomiaden infermeres un cop acabada l’emergència
sanitària, els donen una coça i les tornen a la seva província
d’origen, justament perquè ara ja no les necessiten.

Del que no han parlat vostès justament...
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(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... és d’investigació. 

El representant de Ciudadanos ens acusa...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... el representant de Ciudadanos ens acusava de cinisme en la
qüestió de quins són els supòsits que es contemplen en les
subvencions per a investigació. És a dir, a mi no m’entra al
cap, i no som metge ni prou fer-hi, però els supòsits per a la
investigació  que s’han dotat, com deia abans, amb 600.000
euros, nous dissenys o millora d’EPI incloent l’increment de
la seva durabilitat i reutilització, posada a punt o millora de
test de diagnòstic ràpids o point of care, desenvolupament de
producte de desinfecció per a persones i superfícies,
desenvolupament d’aplicacions informàtiques, models i
mètodes d’anàlisi per combatre la malaltia, innovacions
farmacològiques, estratègiques terapèutiques i preventives
innovadores per reduir l’efecte de la malaltia COVID-19 i
altres activitats emmarcades dins l’àmbit de R+D+I.

Crec, per tant, que és un abast prou ampli i que si es fa una
línia de subvencions per investigar sobre EPI no el vulgui
traslladar, d’una manera completament esbojarrada, a la
qüestió de si han faltat o no han faltat, perquè això és un altre
debat que vostè ha volgut mesclar aquí, i això no és honest,
perquè vostè sempre predica l’honestedat i en aquest sentit no
és honest, tira per terra una tasca d’investigació, una tasca
d’investigació, justament, que volia recordar i vull reproduir
aquí les paraules de qui va ser el director del CRIVIB, del
Centre d’Investigació de les Malalties Víriques, que fou
desmantellat a l’any 2013, quan vostè era director general del
Govern de José Ramón Bauzá, i diu: “Vàrem fer una tasca de
formigueta i estàvem molt connectats a escala internacional
-comenta Serra Cobo, el director del CRIVIB-, el centre
balear va ser el representant espanyol en el projecte
Premèdics, de preparació, predicció i prevenció -escoltin bé-
de nous virus zoonòtics que passen dels animals a les
persones, com els SARS COV-2.”

Per tant, parlam d’investigació, d’un esforç investigador
que ha fet aquest govern, i tots aquests que s’omplen la boca
amb aquests temes pro-vida, haurien de recordar que
investigació és salut i que salut és vida. Per tant, no ens
venguin a tirar per terra aquest esforç ingent que es fa per part
de la conselleria i que, a més, serà dotat amb més recursos en
el cas que hi hagi més projectes que es presentin, que, com he
dit abans, n’hi ja d’altres que s’han presentat.

I finalment, l’anècdota del dia que jo no puc deixar de
contrarestar, vostè, senyor representant de VOX, ens acusa de
mover banderitas i vostè, a més, sembla que és molt aficionat
a veure pel·lícules de Hitler, no sé si només les pel·lícules
que tracten sobre aquest personatge, però dir-los que nosaltres
no en movem de banderetes, les banderetes les úniques
vegades que les he vistes com a emblema protector és quan les
enarboren vostès, se les posen a les mascaretes, però el que
hem discutit avui justament eren mesures; vostès les han

suportades, i ho agraesc, i torn dir el que he dit a la meva
primera intervenció, estaria bé que aquest consens que hem
vist avui, aquesta unanimitat, un tant impostada, perquè els he
hagut de recordar el que han fet també en el Congrés dels
Diputats quan els ha tocat votar qüestions similars a la que
hem dut aquí, com la violència domèstica masclista, com
també les qüestions dels desnonaments, per tant, amb aquesta
unanimitat, encara que sigui impostada, puguem després ser
capaços de mantenir fort el sistema sanitari, el sistema de la
dependència sense el qual no haguéssim estat capaços
d’afrontar aquesta crisi sanitària i econòmica.

Jo, no només com a ciutadà ni com a representant del meu
partit polític ni com a diputat, jo em duc les mans al cap
només de pensar què hauria estat dels ciutadans de les Illes
Balears amb el pressupost que va aprovar José Ramón Bauzá
a l’any 2015 i el pressupost que tenim aprovat a l’any 2020,
que es regirarà justament per donar sentit i per donar
cobertura a les necessitats que es pateixen d’aquesta crisi
sanitària i econòmica. Esper que facem tots aquesta reflexió
quan sortim d’aquí i deixem la confrontació, que és sana i que
és necessària, si no, no seria jo aquí confrontant els arguments
d’alguns diputats que els han vessat sobre aquesta tribuna, però
molt necessària sobretot per al benestar de la nostra societat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop conclòs el debat, hem de passar a la votació.

Sra. Font?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Hola!

EL SR. PRESIDENT:

Hola.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Em veu?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, i l’escolt, que és l’important.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Perfecte.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la primera votació, els record que, en virtut de
l’acord pres per la Mesa i la Junta de Portaveus, si alguna
persona havia emès un vot telemàtic i ara és present, jo li he
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de demanar el seu sentit del vot, perquè anul·la el vot
telemàtic.

Hi ha dues persones que es troben en aquesta situació: la
Sra. Font i la Sra. Martín. La Sra. Martín votarà presencialment
aquí a la votació.

Per tant, Sra. Font, li deman, respecte de si el Ple valida o
no el decret llei debatut, vota a favor?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí. A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Doncs ara procedim al vot
presencial, votam.

El vot presencial, hi ha hagut...

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

President, no sé si puc intervenir.

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Bé, simplement hi ha hagut una errada per la meva part,
simplement ho volia manifestar, ja està. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, constarà al Diari de Sessions, jo he de llegir la
votació que s’ha produït.

Vots presencials, hi ha 14 vots a favor, més 1 de la Sra.
Font, i 43 vots telemàtics, la qual cosa dóna 58 vots a favor i
hi ha un vot negatiu, que ja hem pogut escoltar la Sra. Martín.

Un cop validat el decret llei, he de demanar si algun grup
parlamentari desitja que es tramiti com a projecte de llei.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sí, des del Grup Parlamentari Popular ho demanam.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Com que hi ha el Grup Parlamentari Popular que
ho demana, a més d’altres grups que en la seva intervenció ja
ho han fet, en primer lloc, deman a la Sra. Font si vota a favor
o no de la tramitació com a projecte de llei.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No, en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Ara procedim a la votació aquí, votam.

Presencialment, hi ha 5 vots a favor, 8 presencials més el
de la Sra. Font, i 2 abstencions. De vots te lemàtics s’han
produït 17 vots a favor de la tramitació com a projecte de llei,
23 en contra i 3 abstencions. Per tant, el total de la votació
són 22 vots a favor, 32 en contra i 5 abstencions.

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

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Il les Balears. Palma


	I.1) Pregunta RGE núm. 8104/20, presentada pel diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a conseqüències econòmiques de la COVID-19.
	I.2) Pregunta RGE núm. 8101/20, presentada pel diputat Sr. Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a presència de traces de la COVID-19 en aigües residuals.
	I.3) Pregunta RGE núm. 8113/20, presentada pel diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transparència en la gestió de la crisi del coronavirus.
	I.4) Pregunta RGE núm. 8110/20, presentada per la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de conciliació per a les famílies durant el procés de desescalada.
	I.5) Pregunta RGE núm. 8112/20, presentada pel diputat Sr. Sebatià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de l’adquisició de material sanitari per part del Govern per fer front a la COVID-19.
	I.6) Pregunta RGE núm. 8111/20, presentada pel diputat Sr. Antoni Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció o eliminació d’imposts per afrontar la crisi econòmica derivada de la COVID-19.
	I.7) Pregunta RGE núm. 8100/20, presentada pel diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a escenaris de restabliment de les connexions.
	I.8) Pregunta RGE núm. 8107/20, presentada per la diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a poder de decisió que té el Govern en relació amb l’execució del Pla cap a una nova normalitat.
	I.9) Pregunta RGE núm. 8102/20, presentada pel diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a gestió de l’adquisició de mascaretes defectuoses destinades a ús de personal sanitari.
	I.10) Pregunta RGE núm. 8114/20, presentada pel diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de desconfinament.
	II. Compareixença urgent de la presidenta del Govern per retre compte dels efectes de la situació econòmica provocada per la pandèmia del coronavirus i les mesures que pensa adoptar per pal·liar la situació (escrit RGE núm. 6977/20, del Grup Parlamentari Popular).
	III. Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret Llei 6/2020, d’1 d’abril, pel qual s’estableixen mesures socials urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 i de foment de la investigació sanitària (escrit RGE núm. 5940/20, del Govern de les Illes Balears).

