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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. 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. 8228/20, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a organitzaci ó de
l’assistència sanitària un cop superada la crisi sanitària
provocada per la COVID-19.

Primera pregunta, RGE núm. 8228/20, relativa a
organització de l’assistència sanitària un cop superada la crisi
sanitària provocada per la COVID-19, 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. Senyores i senyors diputats,
l’arribada de la COVID-19 a les Balears ha suposat un canvi a
la vida de tots els ciutadans de les Illes Balears, i també un
canvi en la planificació de l’atenció sanitària a les nostres
illes. Durant el mes de març el Servei de Salut va reestructurar
l’atenció hospitalària, es va adaptar l’activitat quirúrgica i les
consultes externes.

Una vegada se superi la crisi sanitària provocada pel
coronavirus, Sra. Consellera, com té previst organitzar
l’assistència sanitària?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Gràcies, Sr. Diputat,
per la seva pregunta. És cert que en aquests moments encara
no podem perdre la perspectiva. No hem acabat amb aquesta
pandèmia, hem hagut, com vostè ha dit, de reorganitzar tots els
serveis sanitaris, i gràcies a l’esforç dels ciutadans d’aquestes
illes, i diria que també dels professionals, hem aconseguit
passar a una fase 1. Així només estan la meitat dels ciutadans
d’aquest país, per tant encara és una fase incipient, en què hem
de mantenir moltíssimes mesures de seguretat i hem de ser
molt prudents.

El virus encara és present entre nosaltres; hem hagut de
separar els circuits, aquests circuits es mantendran separats en
els centres de salut, de moment no podem fer-ho d’una altra
forma, els circuits diferenciats per a l’atenció  de malalties
infeccioses i per a l’atenció de la resta de malalties; també

diferenciació de circuits als hospitals d’aguts, i el que és molt
important és que l’Atenció Primària requereix moltíssim més
personal amb aquests circuits diferenciats. Tenim les UVAC,
les unitats volants d’atenció al coronavirus, que les hem de
mantenir, i també a partir d’ahir, justament, es comencen a fer
proves PCR a domicili a pacients lleus, per tant també suposa
una gran quantitat de recursos que s’han de destinar als
domicilis per part d’Atenció Primària.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, tots hem fet
esforços en aquesta pandèmia, per fer front a aquesta
pandèmia, però malauradament els missatges que ens arriben
de la gestió durant la crisi sanitària no són positius. La
setmana passada la presidenta Armengol es va assegurar que
no es retallarien serveis ni tampoc drets, però la realitat de la
seva reorganització és totalment distinta. 

No tenen previst crear la base del 061 a Formentera, un
servei dotat amb 300.000 euros en el pressupost. A Ferreries,
Menorca, no tendran servei d’ambulància. A Mallorca
eliminen dues ambulàncies bàsiques estivals, igual que a Sant
Joan de Labritja. La realitat és que no ha esperat ni a finalitzar
l’estat d’alarma per aplicar les retallades, com és el cas del
dispositiu Delta per a Eivissa i Formentera, que es va retirar el
passat dia 1 de maig, dispositiu que SIMEBAL i SATSE li han
dit que torni a posar en marxa, almanco fins que finalitzi la
pandèmia.

La realitat és que hi ha unitats bàsiques de salut tancades:
Selva, Caimari, S’Horta, Cas Concos, Calonge, Alqueria,
Llombards, Montuïri, Sant Rafel, Santa Agnès, Sant Mateu,
Puig d’en Valls. Aquesta és la realitat, Sra. Consellera. La
realitat és que el Servei de Salut està desbordat, no sabem com
organitzar l’assistència sanitària quan hagi passat la pandèmia.
Sra. Consellera, necessitam un pla integral, coordinat i efectiu
per reprendre l’activitat; un pla per tornar simplement a la
normalitat i per fer front a les escandaloses llistes d’espera
que patíem abans de l’arribada del coronavirus i que
desgraciadament ara s’incrementaran.

Des del Partit Popular li proposam que elabori un pla de
xoc sanitari post-COVID, conjuntament amb les propostes de
les organitzacions sindicals i professionals, un pla dotat de
mitjans econòmics i professionals necessaris per garantir
l’assistència sanitària de qualitat per a totes les Illes Balears. 

Sra. Consellera, li ho he dit ja en un parell d’ocasions en
aquesta pandèmia: ni nosaltres ni el sector sanitari no som
l’enemic; deixin-se ajudar i comencin a fer feina en aquest
sentit.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. El pla està fet, es va presentar, per
cert per part del director general del Servei de Salut, com
s’aniria recuperant aquesta activitat; s’ha recuperat un 30%,
aproximadament. Gràcies a l’esforç dels professionals s’ha
pogut mantenir l’activitat urgent preferent i l’atenció als
pacients COVID. S’està començant a atendre també ja de
manera més presencial els pacients crònics i majors de 65
anys en els centres de salut. 

És cert que hi ha unitats bàsiques que estan obertes amb un
administratiu, sense professionals sanitaris, i sé que genera
dificultats per a alguns ciutadans dels municipis, però
l’atenció està garantida. Tenen un centre de salut de
referència, tenen professionals de referència. Perquè es faci
una idea, en aquesta comunitat autònoma l’Hospital de Son
Espases ha fet vuit trasplantaments renals, pacients que estan
summament contents d’haver pogut gaudir, per exemple,
d’aquest trasplantament quan no s’està fent pràcticament a cap
hospital de la resta d’Espanya. S’estan mantenint aquests
circuits diferenciats i s’està recuperant l’activitat ordinària.

Ja li dic que el pla està fet, està presentat, s’estan fent
reunions permanents amb els sindicats, i estic seguríssima, Sr.
Diputat, que amb la seva ajuda i amb la de tots, i sobretot amb
la dels professionals, recuperarem l’activitat sanitària
ordinària amb la màxima seguretat. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.2) Pregunta RGE núm. 8229/20, presentada pel
diputat Sr. Sebasti à Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inici de temporada pel
que fa a seguretat i  emergències a les nostres costes. 

Segona pregunta, RGE núm. 8229/20, relativa a inici de
temporada pel que fa a seguretat i emergències a les nostres
costes, que formula el diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Bon dia a tots. Bon dia, consellera
d’Administracions Públiques. Sra. Castro, tots sabem que les
a Illes Balears estam vivint una situació duríssima i, dins les
Illes, els nostres ajuntaments, els nostres pobles i els nostres
veïnats. Per això avui només li faré una sèrie de reflexions que
acabaran amb una demanda, amb un plantejament totalment
constructiu. Crec que, més en aquests moments, les

institucions supramunicipals hem de ser sensibles a les
institucions com els ajuntaments. 

En aquest sentit el Partit Popular ja ha presentat en aquests
darrers dos mesos una sèrie, una bateria de propostes. En
algunes el Govern ja ha vingut a les nostres, com per exemple
quan demanàvem a la Conselleria de Sanitat que ens passassin
la informació de la situació de coronavirus per municipis
perquè els nostres batlles poguessin fer una millor gestió, i en
algunes encara no, però jo confii que hi venguin en propers
dies, com per exemple la sol·licitud al govern Sánchez que els
ajuntaments puguin administrar els seus doblers amb total
autonomia per rellançar les economies locals.

També en aquest sentit li faré un plantejament que és
competència de la seva conselleria. En aquests moments
estaríem començant a ple rendiment la temporada turística,
per desgràcia i com a paradoxa els aeroports encara estan
tancats, no arriben els turistes, la immensa majoria d’hotels
encara estan tancats, gairebé fins ahir o fins a dia d’avui no
hem pogut anar a les segones residències a vorera de la mar,
els que tenen una barca particular no la podien emprar, el bany
a les platges estava prohibit, els  xibius estan desmuntats
encara a dia d’avui i amb les hamaques els ajuntaments encara
no saben com ho podran fer amb condicions de seguretat. 

Tot això repercutirà de manera molt important en una
disminució d’ingressos. En canvi, els pobres ajuntaments
encara han de mantenir les seves despeses i en aquest sentit hi
ha per exemple les despeses de socorrista que jo crec que
vostè ha deixat una miqueta la responsabilitat damunt el terrat
dels batlles. Avui les platges estan buides de banyistes i de
turistes, però estan plenes de socorristes. Crec que gastar en
socorrisme durant el mes de maig ha estat com tirar els
doblers a la mar. 

Per això el nostre plantejament, consellera, és que vostè
faci una instrucció més concreta que les que han fet
darrerament amb una reducció concreta i real de la necessitat
de socorristes dels nostres ajuntaments i que també es puguin
fer càrrec i puguin assumir la despesa que han assumit els
ajuntaments durant el mes de maig, que la pugui assumir el
Govern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula la consellera
d’Administracions Públiques i Modernització.

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

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Sagreras, bon dia a
tothom. En primer lugar quiero agradecerles su ofrecimiento
a colaborar porque creo que en esto estamos todos de
acuerdo, tenemos un objetivo común que es conseguir la
seguridad en las playas. Fue sido un objetivo la temporada
pasada, esta temporada y todas. Creo que es un objetivo que
además usted como alcalde que fue de un municipio costero
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sabe la dificultad que tiene. Agradezco su tono y sé que tanto
usted como el resto de partidos que están aquí presentes nos
ayudarán a conseguir que nuestras playas sean seguras.

Como usted dice esta es una temporada atípica. Hemos
empezado la temporada de forma muy diferente a como se
empezaba los años.... el 1 de mayo de cada año.

Usted sabe que se han llevado a cabo distintas
instrucciones y que hay una relación permanente tanto con la
FELIB como con los municipios costaners  por parte de la
Dirección General de Emergencias y también directamente
por parte de los técnicos, tanto en la Dirección General de
Emergencias como de los municipios porque lo que
pretendemos evidentemente es que los planes de
autoprotección que tiene aprobado cada ayuntamiento en una
condición normal se adapten a la nueva realidad que tenemos.

Quiero agradecer no solamente el trabajo de nuestros
técnicos de la dirección general, sino de todos los municipios
que están haciendo una gran labor para adaptar con una
velocidad increíble los planes que tenían previstos para cada
año para que, cuando las playas estaban llenas en julio y agosto
de otros años, se adapten a la realidad.

Tenemos dos circunstancias: tenemos que ser capaces de
garantizar la seguridad en las playas como cada año y además
tenemos que ser capaces de afrontar la crisis sanitaria y por lo
tanto no solo tenemos los riesgos habituales que teníamos en
una playa, sino los riesgos que ahora tendremos derivados de
la pandemia.

Creo que..., el año pasado tuvimos un dato muy positivo
que fue el descenso en un 47% de la mortalidad en nuestras
playas y de eso nos tenemos que felicitar todos, el Govern, los
ayuntamientos y los ciudadanos. Creo que si fuimos capaces
de hacerlo en condiciones de normalidad este año también en
una situación tan excepcional como la que nos encontramos
tenemos que ser capaces de redimensionar los planes de
autoprotección de los ayuntamientos para conseguir un
objetivo en el que creo que todos estamos de acuerdo que es
que nuestras playas sean de la máxima calidad y con la mayor
seguridad posible. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

I.3) Pregunta RGE núm. 8230/20, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari  Popular, relativa a protocol per a la
tornada segura a les aules dia 25 de maig.

Tercera pregunta, RGE núm. 8230/20, relativa a protocol
per a la tornada segura a les aules dia 25 de maig, 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, Sr. March, aquesta setmana
hi ha hagut polèmica per la tornada a les escoles dia 25 de
maig, una tornada selectiva prevista per vostè només per a
alguns nins, sense consensuar amb professors ni amb pares. 

Fa cinc anys que vostè diu que tenim autonomia educativa
a Balears, que els centres tenen autonomia de centres, però ara
amb l’excusa de Sánchez s’empara en ell per imposar sense
negociar.

Aquest parlament sap que ha aprovat una proposta del Grup
Parlamentari Popular on se li demana que reforci l’educació,
que reforci el sistema digital, que prengui mesures de
conciliació per a totes les famílies, classes de reforç, ... ara
també li demanam seguretat.

Quin és el seu protocol de seguretat previst per a la
tornada a les escoles? 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 per la seva pregunta. Miri, la setmana passada
des que es varen conèixer les fases del procés de desescalada
a l’àmbit de tot l’Estat, la Conselleria d’Educació, juntament
amb la Conselleria d’Afers Socials i la Conselleria de Salut,
vàrem elaborar un esborrany de protocol de desescalada
escolar.

La setmana passada vàrem tenir reunions amb tota la
comunitat educativa, vàrem negociar amb tota la comunitat
educativa -escolti, Sra. Riera-, amb tota la comunitat
educativa, famílies, directors de centres, sindicats de la
pública i tota la concertada, en base a dues qüestions que a
nosaltres ens interessaven: per una part, conèixer la seva
posició respecte del retorn a l’activitat educativa malgrat sigui
de forma selectiva en funció de passar o no a la fase 2, que
això és un tema important, i també demanar-los aportacions
per tal de millorar aquest protocol que tenim, aquest
esborrany de protocol que tenim.

Crec que les reunions va ser molt interessants, varen ser
prou útils, varen ser prou positives perquè ja la Conselleria
d’Educació tenia clar, tenia dubtes reals que la tornada de 0-6
fos possible per raons sanitàries i  d’altres tipus, i així ho
vàrem manifestar.

Per tant, dijous, aquest dijous tenim una conferència
sectorial d’Educació amb la ministra i totes les comunitats
autònomes de l’Estat on aquesta conselleria defensarà, per una
part, no retornar a les classes de 0-6 i per altra banda també
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intentar d’alguna manera que hi hagi la màxima coordinació en
tots els nivells... a nivell de tot l’Estat.

Pensam que aquesta és una proposta que ve avalada per la
comunitat educativa i aquesta serà la posició de la Conselleria
d’Educació en relació amb 0-6 anys.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. March, fa quinze dies que va
notificar vostè el protocol que havien de fer i  la comunitat
educativa es queixa que ho ha fet sense consensuar, sense
negociar, sense oferir garanties sanitàries als pares, això està
penjat a la seva web, no és aquesta setmana, ara ha reculat i ara
negocia.

Miri, davant les queixes de la imposició ara vostè diu que
resoldrà Madrid dijous, quin és el seu criteri? Ha tengut dos
mesos per pensar vostè Sr. March, vostè és el conseller
d’Educació de Balears, no és el conseller de Madrid. Vostè ha
de resoldre els problemes de Balears, ha de resoldre les
queixes que hi ha a Balears, si no, per què volem un conseller
d’Educació. Hi ha comunitats autònomes que sí han resolt, els
sindicats li diuen que és competència seva, que no és
competència de Sánchez, Sánchez presenta un pla i vostè ha de
fer unes directrius per a les escoles, negociades i
consensuades, el que no ha fet fa quinze dies i ara improvisa
i torna enrere?

Sr. March, garanties sanitàries, els centres, tots, necessiten
un pla de prevenció, la pública i la concertada, quines ajudes
ha donat a la concertada per a aquest pla de prevenció per
poder obrir? Cap ajuda, cap ajuda econòmica, Sr. March. 

Ens demanam, hi haurà mascaretes per a to ts?, hi haurà
desinfectant?, hi haurà guants per a tots?, seran segurs?, seran
suficients? Quin control faran als nins que tornin? Quines
proves faran als professors? Hauran de tornar tots
obligatòriament? Falten deu dies per a dia 25, falta molt
poquet, les famílies no ho tocarien saber ja? Vostè ara
improvisa i ha de canviar segons el que diguin en el ministeri
dijous que ve? Vostè és el conseller d’aquí.

Miri, fins ara els nins de 0-6 se suposava que havien de
tornar voluntàriament com a mesura de conciliació, els nins
menors de 2 anys no poden dur mascareta perquè s’asfixiarien,
de 2 a 6 anys no se saben posar les mascaretes, juguen,
s’embruten, es toquen. Quin protocol ha ofert a les famílies?
Ara canviarà dijous a les famílies la previsió que tenen, i què
faran? 

Miri, vostè inverteixi en seguretat, és la proposta que li
feim des del Partit Popular, perquè si no, la responsabilitat
serà seva. Gràcies, Sr. President.

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, per sort no som conseller
d’Educació de Madrid, perquè amb la presidenta que tenen hi
ha per tornar bojos totalment...

(Alguns aplaudiments)

Per tant, jo li diria dues coses. En primer lloc, aquí aquest
protocol s’està negociant, Sra. Riera, la Conselleria
d’Educació, juntament amb la d’Afers Socials i la Conselleria
de Salut, ha elaborat un esborrany de protocol, que s’està
negociant i estam acceptant les aportacions de tothom. Vostè
creu que realment es pot fer un protocol sense tenir una
proposta concreta? Nosaltres hem fet una proposta concreta,
seriosa, que realment tothom està fent aportacions, ja pot
presentar papers, i nosaltres farem les coses d’una forma
adequada, seriosa i rigorosa. Nosaltres defensarem les nostres
competències. Digui quina competència jo no he exercit?
Digui-la, digui quina competència no he exercit, digui-.la!,
perquè vostè parla de... Les competències les he exercides una
rere l’altra i les exerciré fins el darrer dia, cosa que realment
es demostra cada dia.

Moltes gràcies, Sra. Riera i li puc assegurar que...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, el seu temps s'ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 8231/20, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per pal·liar la
crisi provocada per la COVID-19 en matèria d’habitatge. 

EL SR. PRESIDENT:

Quarta pregunta, RGE núm. 8231/20, relativa a mesures
per pal·liar la crisi provocada per la COVID-19 en matèria
d’habitatge, que formula la diputada Sra. Margalida Durán i
Cladera del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup voldria saber quines
són les mesures extraordinàries i urgents que té previstes el
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Govern de les Illes Balears per pal·liar la crisi provocada per
la COVID-19 en matèria d’habitatge.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Té la paraula el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Durán, la proposta és
treballar de manera conjunta amb el Govern d’Espanya, açò va
de fer feina, de treballar de manera conjunta en plantejaments
molt diferents i amb una idea bàsica, independentment de la
situació en la qual es trobi qualsevol persona, aquesta crisi
sanitària i també econòmica no pot suposar una pèrdua de
l’habitatge per part de cap persona, ni una, i aquí és allà on hem
centrat tots els nostres esforços. A partir d’aquí amb una idea
molt clara, queda prohibit qualsevol desnonament en situació
d’alarma i a partir d’aquí propostes molt clares. 

En matèria de lloguer, aquelles famílies que estan en
lloguer, la primera qüestió de totes és si acaben contractes de
lloguer en aquests moments, queden prorrogats directament
sis mesos més, exactament en les mateixes condicions. Però
és que a més a més hi ha una línia de microcrèdits on
directament a interès zero, la qual cosa permet és que es
puguin pagar els lloguers i es puguin retornar a deu anys vista.
Però a més a més hem agilitat el pagament de les ajudes al
lloguer, el que ha provocat que en sis setmanes estiguem
pagant en aquests moments les ajudes que hi havia i que dins
aquest mes de maig es pugui treure la convocatòria de 2020 i
que en aquest any hi hagi abonats 20 milions d’euros. A la
vegada també hi ha l’obligació dels grans tenidors, açò és, el
fet que han de rebaixar a la meitat el lloguer que els grans
tenidors tenen amb la gent i hem eximit del pagament del
lloguer els inquilins, tota la gent de l’IBAVI.

Açò quant a lloguer, perquè a la part de les hipoteques
també hi ha mesures. La més important: el fet que si tens una
hipoteca tens directament una moratòria sense interessos de
les tres properes mensualitats, no només per a habitatge, sinó
també per a locals comercials. I a partir d’aquí a més a més un
esforç de màxima informació i màxima transparència. Hem
habilitat un telèfon d’habitatge, més de 15.000 persones ha
estat ateses aquest mes i tenim pàgina web també d’habitatge
i guia d’habitatge per donar la màxima informació. Açò ho
hem fet aquestes darreres sis setmanes.

Per tant, plantejaments, actuacions que persegueixen
precisament donar una resposta a aquella gent que ho està
passant malament. Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, dimarts passat es va
validar el Decret 6/2020, de dia 1 d’abril, que entre altres
mesures li donava el mandat a vostè, el conseller d’Habitatge,
per agilitar la tramitació i el pagament dels ajuts de lloguer
corresponents a la convocatòria extraordinària de 2018 i
l’ordinària del 2019, com també a impulsar la convocatòria
ordinària de l’any 2020. 

És a dir, va fer falta un decret perquè la setmana passada,
dia 4 de maig, es comencessin a pagar els ajuts extraordinaris
de l’any 2018. I amb aquests famosos 20 milions d’euros que
vostè ha dit que es pagaran enguany, ha de dir la veritat. És a
dir, està comptant ajudes extraordinàries del 2018, 2019 i
l’ordinària que supòs que obriran, quan abans millor, el 2020.
Queda dir que a dia d’avui encara no s’ha publicat la
convocatòria ordinària 2020.

Pandèmia, estat d’alarma i dos mesos després a Balears
tenim 72.000 persones a l’atur i 140.000 persones afectades
per un ERTO. El que ha provocat que moltes famílies el mes
d’abril i el mes de maig no hagin pogut pagar el seu lloguer o
s’han posat a la cua per anar a cercar una borsa de menjar per
a ells o per als seus fills.

Després d’una legislatura, Sr. Conseller, i vostè ho sap,
perduda en matèria d’habitatge, que de l’únic que pot treure pit
és d’una llei, que al final han hagut de fer un decret llei, el
3/2020 d’enguany, el principal problema de les més de
240.000 persones que estan en risc d’exclusió social és el
preu del seu habitatge, ja sigui de compra o de lloguer, sent els
lloguers de Balears els més cars d’Espanya. I mentre, la
setmana passada vostès, el PSOE, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca i Podem, varen votar en contra, varen rebutjar una
proposta del Partit Popular de 25 milions d’euros per a ajudes
tant per amortitzacions de crèdit, com per a lloguer, quan a la
resta de comunitats autònomes ja, Sr. Conseller, ja, han
aprovat ajudes extraordinàries per a lloguer COVID-19,
Andalusia 13,5 milions d’euros la comunitat autònoma ajuda
extraordinària, o la Generalitat Valenciana 16,5 milions.

Sr. Conseller, li deman que em digui la veritat, sense la
retòrica demagògica habitual a què vostè ens té avesats i sense
l' “y tu más”, digui'ns quan fa comptes publicar la convocatòria
ordinària del 2020, quan fan comptes publicar una
convocatòria extraordinària, i no em serveix que vostè em
parli de microcrèdits, de només sis mesos de lloguer arran del
Reial Decret 11/2020 de l’Estat, que ja ho sé, perquè el que
necessiten ara aquests ciutadans que tenen un ERTO són
ajudes econòmiques ja, també per a les seves amortitzacions
de crèdit...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. El seu temps ha acabat. Gràcies, Sra.
Durán. Té la paraula el conseller de Mobilitat.
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EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies Sr. President. La veritat, la veritat és que
els ciutadans demanen que s’aturin els desnonaments, la veritat
és que obligam els grans tenidors a cobrar la meitat del
lloguer, la veritat és que demanam que els bancs ajornin el
cobrament de les seves mensualitats de les hipoteques, la
veritat és que demanam que agilitem al màxim i que paguem
com ho estam fent ara, en una convocatòria que ja li  he dit
abans que el mes de maig, ara, sortirà. La veritat és que
demanen que es condoni el lloguer als pisos de l’habitatge. Tot
açò és la veritat, açò és el que ens demanen els ciutadans i açò
és el que estam fent. Llàstima que vostè encara no se n’hagi
assabentat.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

 I.5) Pregunta RGE núm. 8223/20, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i  Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a simultaneïtat de l’ensenyament
presencial i  en línia.

Cinquena pregunta, RGE núm. 8223/20, relativa a
simultaneïtat de l’ensenyament presencial i en línia, que
formula el diputat Josep Castells i Baró, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Diputat Castells. Sr.
Castells?

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia,
Sr. Conseller. El passat 28 d’abril el Govern va públic
l’anomenat Pla per a la transició cap a la nova normalitat. És
un pla que de forma molt vaga, de forma molt esquemàtica
estableix com es desenvoluparan les diferents activitats a
cadascuna de les fases de la desescalada.

És un document que no és normatiu, això és molt
important tenir-ho en compte, és a dir, és el Govern, els
ministeris i les comunitats autònomes els que han d’anar
implementant aquest esquema que es preveu en aquest pla.

A partir d’aquí, fa uns dies amb un zel encomiable la
conselleria va treure un esborrany sobre com es produiria
aquesta desescalada a fase 2 als centres educatius de Balears.
Dic amb un zel encomiable perquè probablement la principal
virtut que ha tengut aquest esborrany és que tota la comunitat
educativa balear se n’adoni que és inviable el que preveu
aquest pla estatal. 

Vostè en resposta a la Sra. Riera ha dit, més o manco, en
quina posició està vostè en aquests moments respecte de
l’educació 0-6. Jo li demanaria com veu vostè en aquests

moments tota aquesta qüestió i quina és la posició de la
conselleria respecte de la resta d’etapes educatives.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. 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, Sr. President, diputats, diputades. Sr.
Castells, gràcies per la seva pregunta telemàtica i llunyana. Em
pensava que la pregunta era de l’educació telemàtica i tot això,
però li respondré el que vostè m’ha demanat. 

És a dir, jo ja ho he dit abans, tenim un protocol, un
esborrany de protocol, el qual, en funció de les interfases,
fases que es produiran en funció de la situació de la pandèmia,
vull dir, teòricament es parla del 25 de maig, però dependrà de
la situació per passar de la fase 1 a la fase 2 . Nosaltres la
primera fase ja hem començat, ha fet que comenci el procés
de desinfecció dels centres educatius, els equips directius ja
han anat i realment s’està preparant tot el que significarà
l’escolarització telemàtica. 

Respecte de la fase 2 de qualque manera ja hem dit una
mica quina és la nostra posició respecte de 0 a 6 anys. I
respecte dels altres nivells educatius, sobretot el tema de
batxillerat i ESO, pensam que és possible dur a terme alguns
tipus de tutories individualitzades i prèvia cita o tutories en
grup en funció de les possibilitats i del que els alumnes puguin
plantejar. 

Pensam que això s’ha de fer amb totes la garanties
sanitàries, e l nostre objectiu sempre seran les garanties
sanitàries i la setmana que ve nosaltres pensam tornar a fer una
altra ronda de reunions amb les comunitats educatives, amb
tots els sectors educatius, per tal de saber, per una part,
nosaltres ja direm quina ha estat la posició de la conferencia
sectorial i plantejar quines són les esmenes i reflexions
respecte d’aquest esborrany, que serà cada vegada millorat en
funció de les aportacions que es puguin fer. 

Per tant, cap a la normalitat que seria el pròxim curs, la
nova normalitat o la normalitat que tots voldríem estarà en
funció de la situació de la pandèmia, però ja estam preparant
el curs 20-21 en tots els aspectes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Gràcies per la seva resposta, Sr.
Conseller. Jo abans he dit que em semblava que s’havia
demostrat que era inviable el que preveu el Pla per a la
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transició cap a la nova normalitat en fase 2 per al sistema
educatiu perquè per exemple, entre altres mesures, preveu
aquesta (...) per atendre fins el 50% dels alumnes, amb
assistència voluntària. De manera que els centres es poden
veure obligats a tenir preparat el cent per cent dels seus
efectius per atendre com a màxim el 50% dels alumnes. Això
al preu de deixar de fer l’atenció on line que s’ha posat en
marxa de forma tan treballosa en els últims mesos. Tot això
sense tenir en compte evidentment els protocols d’higiene, de
seguretat, de distància social... la qual cosa fa que tot aquest
programa gairebé aniria dins l’àmbit de la ficció del que
realment és possible fer en un sistema educatiu.

Jo li transmetria o li traslladaria des del nostre grup la
petició que en aquesta Conferència sectorial d’educació no es
deixin entabanar per cants de sirena teòrics, perquè el paper ho
aguanta tot, i traslladin la dificultat real de, tocant de peus en
terra, portar el que preveu aquest pla a la realitat i que facin
entendre, primer al ministeri, després al Govern central, que
el sistema educatiu no pot ser la solució a totes les
disfuncions que crea aquesta crisi, perquè no està preparat per
a això.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula el conseller d’Educació. 

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

Moltes gràcies, Sr. Castells. Tenc una coincidència total
amb vostè. Evidentment, a la Conferència sectorial direm el
que nosaltres pensam, no ens deixarem entabanar per ningú, ni
per cap aspecte ni per cap persona del ministeri. Defensarem
la nostra posició de forma clara, d’acord amb aquesta
negociació amb la comunitat educativa, pensam que no és pot
fer si no hi ha unes condicions sanitàries i  pensam que les
coses s’han de fer de forma adequada, però pensam que és
important dir de forma consensuada quina és la posició de
totes les comunitats  autònomes, perquè n’hi ha que juguen
més a una situació política que a una situació realment
pedagògica i sanitària. 

Pensam que amb aquesta tema no s’ha de jugar. Pensam
que el tema de la pandèmia és un tema molt seriós. Pensam
que realment algunes manifestacions d’altres comunitats
autònomes demostren un nivell de lleugeresa realment
impressionant.

Nosaltres durem la posició que hem pactat amb la
comunitat educativa i realment plantejarem totes aquelles
qüestions que és necessari tenir en compte si volem una
obertura cap a aquesta nova normalitat, que serà complexa. El
curs 20-21, ja ho he dit moltes vegades, no serà un curs
normal, ens estam preparant per això i per això també
demanam tota la complicitat de la comunitat educativa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 8222/20, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del  G rup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a finançament de
l’habitatge social.

Sisena pregunta, RGE núm. 8222/20, relativa a
finançament de l’habitatge social, que formula el diputat Marc
Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té
la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Diputades i diputats, bon dia. Bon dia,
Sr. Conseller. Les conseqüències econòmiques de la COVID-
19 afecten clarament les polítiques d’habitatge de les nostres
illes.

Com planteja el Govern finançar la construcció de nou
habitatge social sabent que en el 2020 no hi haurà
pràcticament recaptació de l’impost de turisme sostenible?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, aquest govern fa feina,
eh?, perquè aquest estiu hi hagi el màxim moviment de turisme
possible. Per tant, l’actitud que ens pertoca és fer el màxim i,
per tant, en aquest aspecte també evidentment aspiram que hi
hagi aquesta part de recaptació. 

En qualsevol cas, és cert, la crisi sanitària té com a
conseqüència una crisi econòmica, una baixada d’ingressos i,
per tant, això ens obliga necessàriament a fer un
replantejament pressupostari. En aquest aspecte crec que hem
de ser responsables i ho hem de saber explicar així. Açò vol
dir... i demana priorització, prioritzar vol dir definir i també
descartar. En aquest sentit com a govern estam fent feina amb
això. Jo li puc dir com a conseller de Mobilitat i d’Habitatge
el fet que entenc que és necessari i imprescindible  dins
aquesta priorització seguir apostant per l’agenda pública.
Aquesta és la voluntat que li dic ara com a conseller. En aquest
sentit evidentment feim feina. 

Jo aquí m’agradaria poder-li demanar a vostè, no creu vostè
també que dins de les prioritzacions, sabent que suposaran
apostar i descartar algunes coses, és necessari que l’habitatge
formi part d’aquesta priorització en matèria d’inversió?

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, Sr. Conseller. La resposta del meu grup
parlamentari evidentment és sí, és necessària la construcció
de nou habitatge social, i no només del nostre grup
parlamentari. En el Pla autonòmic de reactivació a l’eix 6 se
cita "l’activació econòmica a curt termini obliga a posar en
marxa immediatament el sector de la construcció", i també es
diu "en col·laboració també amb la iniciativa privada per
potenciar i incrementar el parc d’habitatge protegit alhora que
es facilitin els tràmits per a la seva construcció`". Això és un
document consensuat entre tots els partits que formen el
Govern.

Sr. Conseller, la setmana passada el sector de la
construcció balear li va presentar una proposta per impulsar la
construcció d’habitatge social i assequible amb 2.000 milions
d’euros d’inversió, una proposta que demana, entre d’altres
coses, agilitar la gestió urbanística dels sòls urbanitzables. Ha
passat una setmana i ningú del Govern no s’ha posat en
contacte amb ells. 

Sr. Conseller, ja no podrà comptar amb els recursos que
provenen de l’impost de turisme sostenible, el 50% del seu
pressupost de nova construcció. Ho ha dit, s’hauran de
replantejar els pressupostos, idò, a què espera, Sr. Pons, per
posar en marxa ja el sector de la construcció i incrementar el
parc d’habitatge social i assequible? De fet és el que vostès
proposen. O és que el pla de reactivació serà com un
document, el document que es va consensuar amb el REB que
al fina va quedar en paper banyat. 

Sr. Pons, la col·laboració públicoprivada és bàsica per
reactivar la nostra economia. En benefici de tots, faci el que
ha de fer, valori la proposta dels constructors i promotors de
les Illes Balears, perquè un percentatge important del que es
construirà serà de protecció oficial i això significarà més
HPO, i realment necessitem habitatge social, ja!

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Jo vull posar en valor el
plantejament del que suposa prioritzar habitatge i que en açò
anem de la mà, perquè, en certa manera, també suposa que hi
hagi altres descarts, per tant, està molt bé que en açò
coincidim i per tant siguem madurs.

A partir d’aquí, continuam, jo li vull dir què hem fet fins
ara en aquests moments: 9 habitatges ja acabats, 218 en
construcció, 67 més adjudicats, 155 en licitació. En aquests
moments ens trobam amb 449 habitatges, amb un procediment
diferent; té vostè la planificació, dins aquest any l’objectiu és
mantenir aquest nivell d’inversió així com ho teníem plantejat.

Els constructors han fet propostes, les estam estudiant i,
com a govern, vostè veurà, i tendré l’oportunitat de poder-li
explicar, mesures que van lligades a l’agilitació administrativa,
a afavorir precisament to t el que suposa un cert dinamisme
amb una sèrie de criteris, sí, en aquest sentit, com a govern, hi
treballam.

Volem que, efectivament, açò es pugui posar en marxa i
que ho puguem veure i en poc temps estic convençut que
tindré l’oportunitat de poder-los-ho explicar amb tot grau de
deteniment.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 8224/20, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a impuls d’una
regulació que permeti el canvi d’ús dels hotels obsolets.

Setena pregunta, RGE núm. 8224/20, relativa a impuls
d’una regulació que permeti el canvi d’ús dels hotels obsolets,
que formula el diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula
el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. En
general, les Illes Balears tenen una planta hotelera excel·lent
i durant els darrers anys el sector privat ha fet un esforç
inversor molt important de modernització, d’equipaments
complementaris de la seva oferta i, per tant, crec que tots
podem estar raonablement satisfets de com s’han fet les
coses, i això ha estat fruit de diverses mesures, però una de les
principals ha estat la modernització turística, la disposició
addicional quarta de la Llei de turisme, i disposicions
anteriors que es varen aprovar amb el segon pacte de progrés,
això és així

Però, és ver, també, que hi ha una petita part de la nostra
oferta hotelera que ha quedat obsoleta, una petita part; i
aquesta petita part el desitjable seria que s’eliminàs, que
desaparegués del mercat, aquesta petita part. Per fer-ho
possible necessitam tenir mecanismes que puguin conduir que
aquests hotels obsolets passin a altres usos urbanístics, perquè
els mecanismes actuals no han funcionat i aquests hotels han
continuat en funcionament.
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Per tant, demanam al Govern si, arran d’aquesta crisi i
arran de la necessitat que tenim d’habitatge de protecció
pública o d’habitatge a preu taxat, pensen impulsar una
regulació que permeti que aquests hotels obsolets puguin
canviar d’ús urbanístic.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Melià,
per la seva pregunta i també per la seva proposta sobre
qüestions de tirar endavant, de com reconstruïm la nostra
comunitat autònoma, com reconstruïm la part econòmica de
la nostra activitat econòmic després d’aquesta crisi de la
COVID. Avui fa aquesta proposta, ahir va presentar tot un
paquet d’iniciativa per part d’El Pi, que jo li agraesc i que, sens
dubte, nosaltres, des del Govern, estudiarem amb deteniment
totes i cadascuna de les propostes dels grups parlamentaris
sobre aquest pacte de reactivació econòmica que treballam
entre tots i entre totes.

Vostè feia dues referències que jo compartesc, una és la
necessitat que hem parlat, i ara el conseller d’Habitatge ho
explicava a la pregunta anterior, sobre la necessitat
d’incrementar el parc d’habitatge públic a la nostra comunitat
autònoma; és vera que en aquesta legislatura es fa una feina
intensa sobre la construcció de nou habitatge públic, i en
aquest moment tenim 449 habitatges en licitació i, per tant, en
construcció, anam avançant pel bon camí, hem de recordar que
tenim un parc públic només de 1.800 habitatges de protecció
oficial a les nostres Illes.

I després feia referència a una altra qüestió important, el
sector econòmic que més estira de les nostres Illes és i
continua essent el sector serveis i molt lligat al tema del
turisme, i compartesc amb vostè, sens dubte, que hem treballat
durant molts anys per un turisme de qualitat, no per un turisme
de quantitat, que s’han modernitzat moltíssimes
infraestructures d’allotjament. I compartesc també amb vostè
que tot allò que és obsolet en el nostre turisme, que no
encaixa dins aquest model turístic de sostenibilitat, hem de
cercar fórmules, una de les que nosaltres vàrem plantejar, com
vostè sap, és arran del decret llei d’excessos, era tirar
endarrera tot un cert turisme lligat a una forma de fer que no
ens dóna aquest plus de qualitat que volem defensar des de les
Illes Balears.

En tot, li ho repetesc, estudiarem totes les propostes que
venguin de tots els grups parlamentaris i les seves també.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Com diuen a la televisió
paso palabra, he tengut aquesta sensació, ja m’ho dirà, ja ho
estudiarà, ja ho veurem, ja ho veurem, com diuen en bon
mallorquí; però, en realitat, no ens ha concretat res.

El problema de la seva política d’habitatge, li ho vàrem
explicar amb la convalidació del decret llei que varen fer, és
que només aposten pel parc públic d’habitatge, i nosaltres
estam d’acord que s’incrementi el parc públic d’habitatge,
però, juntament amb això, hem de donar oportunitat al sector
privat també a fer habitatge de protecció públic i habitatge de
preu taxat, i els  hotels obsolets són una oportunitat per al
sector privat, perquè, evidentment, l’administració no estarà
en condicions de comprar aquests edificis i, per tant, no seran
públics. Per tant, hem de cercar altres fórmules.

I el decret llei d’excessos, em sembla molt bé que l’hagin
fet, però al final no provoca que hi hagi un canvi d’aquests
hotels obsolets i desapareguin del mercat, que és el gran
objectiu que vostès haurien de marcar i que haurien de definir.

Nosaltres els convidam a fer feina en aquesta línia, perquè
pensam que és una necessitat i que ara tenim una oportunitat
excel·lent, és el moment adequat per fer-ho.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. 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. Melià. Quant al decret
llei, li feia referència al tema del decret llei d’excessos, és la
necessitat de la millora del nostre model turístic, i crec que
això ho vàrem compartir, hi vàrem estar d’acord i és una bona
línia de treball, i, efectivament, jo li he dit, hi ha una part
d’allotjament turístic que està obsolet i que hauríem de cercar
fórmules, i que nosaltres plantejam algunes mesures.

Li vull dir també que nosaltres, com a govern, i en el
decret llei d’habitatge es plantejaven algunes iniciatives sobre
com podem incentivar també la possibilitat de construcció
d’habitatge de protecció oficial a preu taxat, amb promotors
privats a les nostres illes, i nosaltres un dels plantejaments que
tenim damunt la taula, igual que el tema del cooperativisme
entorn de l’habitatge de protecció oficial.

Repetir-li que estudiam totes les propostes perquè som
conscients que s’ha de fer una normativa per agilitar la
inversió pública i privada a les nostres illes. Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Presidenta.

I.8) Pregunta RGE núm. 8233/20, presentada per la
diputada Sra. Patrí ci a Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a reestructuració dels
pressuposts.

Vuitena pregunta, RGE núm. 8233/20, relativa a
reestructuració dels pressuposts, que formula la diputada Sra.
Patrícia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos.
Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Sra. Presidenta, ¿va a presentar, junto
a la reformulación de los presupuestos, un plan de
reestructuración para la administración pública?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. 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. Guasp, per la seva
pregunta, i enllaç amb el que parlàvem abans amb el Sr. Melià,
nosaltres, com a govern, vostè sap perfectament que treballam
en un pla de reactivació econòmica de les nostres illes, un pla
de reactivació econòmica que suposa iniciatives per poder
aprofundir en la millora del nostre sector econòmic principal,
que és el sector turístic; també en l’acceleració d’altres
sectors econòmics fonamentals per a les nostres illes, ara
parlàvem del tema de la construcció, però sobretot parlam del
tema de les energies renovables, parlam de l’economia blava,
parlam de l’economia circular, parlam de temes lligats a
innovació i a tecnologia els quals són absolutament
fonamentals en aquests moments i, sens dubte, també tot el
que fa referència als incentius al sector primari.

Tot això suposarà, sense cap mena de dubte, Sra. Guasp, un
replantejament del nostre pressupost el qual aprovàrem aquí
el desembre del 2019 i que, efectivament, la crisi de la
COVID se n’ha endut en molta part també les prioritats
polítiques que s’han de restablir en aquests moments, i una, i
vostè entendrà perfectament que la més important és atendre
la part sanitària de la contenció de la pandèmia, del
restabliment de la desescalada també en l’atenció sanitària de
les nostres illes i de tenir molt ben preparades les situacions
per si de cas hi hagués un rebrot. Tot això és el que
plantejarem en el pla de reactivació econòmica.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Mire, Sra. Presidenta, la primera decisión del Govern
debería ser corregir el agujero de las cuentas públicas, porque
todas las medidas de recuperación y de reactivación
económica a las que usted hace referencia requieren un
importante esfuerzo presupuestario.

Mire, se desploman los ingresos, se desploma la inversión
pública y se dispara el gasto público y va a seguir al alza. Es
iluso pensar en ayuda financiera sin un plan de ajuste y ante
esta dificultad y difícil coyuntura económica financiera y
presupuestaria, y para garantizar la sostenibilidad de nuestro
estado de bienestar debemos emprender e impulsar un plan de
ajuste ambicioso y urgente que contemple también la
reestructuración y el adelgazamiento de la administración
pública mastodóntica que usted inició esta legislatura, y
también la del sector público.

Porque, bueno, no me va a negar que hay 191 altos cargos
en su gobierno, que esto supone para los ciudadanos 10,5
millones de euros al año; en este dobierno, que ya le digo, ya
le dijimos a principios de legislatura que estaba
sobredimensionado, con un 20% más de altos cargos, un 50%
más de asesores, porque ustedes conciben la administración
pública como una agencia de colocación, y esto se ha acabado.

Además, hay que eliminar duplicidades, las subvenciones
también ideológicas, en definitiva, eliminar todo el gasto
superfluo, liberar recursos y destinar ese dinero a lo
realmente importante. Le planteamos una reducción del 50%
de altos cargos y asesores y crear así un fondo de
contingencia contra los efectos devastadores de la COVID-19
en Baleares, porque no deben subir los impuestos para cuadrar
las cuentas, hay otro tipo de plan y de reajustes que son
necesarios.

En este momento creemos que la administración debe
ajustarse el cinturón, como así lo  están haciendo los
ciudadanos, los autónomos, los 141.000 trabajadores que
están en ERTE hoy en las Islas Baleares, no podemos
mantenernos en esta burbuja política del Parlamento, y salgan
ustedes del Govern, salgamos nosotros de este Parlamento.

Sra. Armengol, estoy convencida de que usted también está
de acuerdo con esto, ¿más reestructurar y adelgazar la
administración, sí o no?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la presidenta del Govern.
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Sra. Guasp, ara seria molt fàcil
contestar-li , tot això que m’explica a mi ho conti als seus
companys de Ciutadans a les comunitats autònomes on
governen, que crec que van en direcció absolutament contrària
al que vostè m’acaba de plantejar aquí, però no ho faré.

La qüestió és molt complicada i és molt complexa,
nosaltres plantejam un pla de reactivació econòmica, li ho
repetesc, on volem que hi participi el seu grup polític, on jo li
agraesc moltíssim totes les propostes que han fet, que són
propostes molt constructives que estudiam i que estic
convençuda, Sra. Guasp, que juntes arribarem a acords i que
podrem tirar endavant solucions necessàries per als ciutadans
d’aquestes Illes. També té el nostre compromís, Sra. Guasp,
que treballam intensament en com remodelam el pressupost
per fer front a les necessitats urgents que té aquesta comunitat
autònoma i que són, com vostè explicava bé, molt complexes,
i van lligades a la precarietat que viuen i viuran moltíssimes
persones, desgraciadament, a les nostres Illes.

Després, la consellera d’Hisenda té una compareixença
específica en què podrà donar molts més detalls sobre la
situació de possible previsió de caiguda d’ingressos del nostre
pressupost i de com podem reconformar els comptes públics,
però, és clau, necessitam fons europeus, necessitam suport el
Govern d’Espanya, perquè tot sols no en sortim, Sra. Guasp;
ho fem amb els consells insulars i amb els ajuntaments amb
màxima eficiència i aquest és el compromís que té des del
Govern de les Illes Balears, treballarem junts i juntes per
trobar les millors solucions.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.9) Pregunta RGE núm. 8225/20, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del  Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a valoració
de la fase 1 del pla de desconfinament.

Novena pregunta, RGE núm. 8225/20, relativa a valoració
de la fase 1 del pla de desconfinament, que formula el diputat
Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares. Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, ¿cómo valora la
fase 1 del plan de desconfinamiento y qué medidas tiene
previstas aplicar?

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. 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. Campos. Com he dit
moltes vegades, li ho repetesc, dins la prudència que hem de
mantenir perquè el virus segueix entre nosaltres, el virus
segueix contagiant i el virus segueix matant, per tant és molt
important aquest missatge, primer, de responsabilitat de la
població i sobretot responsabilitat per tenir cura sobretot dels
més vulnerables, les persones majors i  les persones amb
malalties cròniques, dins aquest missatge de prudència i de
responsabilitat, com a govern valoram molt positivament que
les Illes Balears hagin passat a fase 1 aquest dilluns. Això vol
dir que la ciutadania d’aquestes illes ha estat hiperresponsable,
que hem fet les coses ben fetes i que el personal sanitari ha
estat excel·lent a l’hora de contenir la nostra pandèmia.

Per tant, valoram molt positivament aquesta entrada i crec
que ahir vaig poder tenir una videoconferència amb el sector
de restauració i amb el sector del sector, que eren les grans
activitats econòmiques que ahir obrien i la seva valoració
també va ser molt positiva.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Efectivamente, yo, cuando le pido valoración de la fase 1,
me refiero a la valoración de los efectos sobre el tejido
productivo y empresarial del que vive la gente, esa que dicen
que no van a dejar atrás. Y la realidad es que las cifras no son
nada buenas, Sra. Armengol.

Según la patronal AFEDECO, las aperturas de los
comercios han oscilado entre un 30 y un 50%, con un elevado
porcentaje que ya no abrirá sus negocios, PIME, autónomos,
trabajadores obligados a parar sin alternativa por el mismo
gobierno que no ha querido pagarles las nóminas o
compensarles en el caso de los autónomos.

Como ya dijimos, una de las consecuencias de este estado
de alarma, convertido en estado de abuso, es la destrucción de
empleo. Mientras, usted y su gobierno no da ejemplo y no
reduce estructura administrativa ni cargos políticos. Fíjese lo
que están sosteniendo esos ciudadanos que se han quedado sin
empleo, esos autónomos que siguen pagando impuestos, esas
familias que no llegan a final de mes, por ejemplo, en el
presupuesto de este año: para el sacrosanto catalán, 3 millones
de euros; para la memoria histérica, 1.400.000; para la
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transparencia de su gobierno, que brilla por su ausencia,
850.000 euros; para la llamada soberanía alimentaria,
180.000; para el Centro Baleares Europa otro 1 .100.000
euros; para la Oficina Anticorrupción, que ha presentado ante
Fiscalía en un año un caso, 1 millón de euros; el cambio
climático, otro millón; para propaganda de su gobierno,
1.900.000 euros, y hablando de propaganda, 32 millones al
año para la televisión pública menos vista.

Así, hasta 60 millones anuales en presupuesto puramente
ideológico de un gobierno balear que consta de 11
consejerías, 47 direcciones generales, 3 delegados y 2
secretarios autónomos.

Y aún hay más que añadir, ¿sabe cuántas empresas públicas,
consorcios, institutos, entes o fundaciones sostenemos? 56.

Podría destinar los millones de euros que cuestan tantos
cargos o cargas políticas a ayudas directas para las familias
que lo necesitan. Estas son las medidas que, si gobernáramos
nosotros, llevaríamos a cabo por nuestros trabajadores y su
protección social.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.

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

Moltíssimes gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Campos,
ahir entràrem en fase 1 i entràrem bé a Mallorca, a Menorca
i a Eivissa, Formentera ja fa una setmana que hi va entrar, som
dels primers d’Espanya que ho hem pogut fer de forma
completa, això vol dir que la nostra ciutadania ha fet les coses
molt ben fetes i que n’hem d’estar agraïts i contents.

Segona qüestió, ahir mateixa jo vaig tenir reunió directa,
Sr. Campos, amb la patronal, amb PIMEM i CAEB de
restauració i de comerç de cada una de les illes, també els dos
sindicats, Comissions i UGT, per valorar com anava la fase 1.
I sap la valoració que em varen fer a mi, Sr. Campos? Que
estaven contents del treball que havien fet, colze a colze, el
Govern de les Illes Balears amb la patronal, per tancar junts
els protocols de seguretat laboral que hem fet en aquesta
comunitat autònoma i que hem treballat intensament, que,
efectivament, comencen a obrir, ahir començaven a obrir. I a
més, estaven molt contents, i tots ho varen manifestar, de la
protecció que els han donat els ERTO, que és el mecanisme
que a nivell espanyol s’ha fet, i que nosaltres valoram
superpositivament, de poder protegir els llocs dels
treballadors i treballadores i que ara quedin mantinguts
almanco fins al 30 de juny, de la flexibilitat que tenen, que
alguns han pogut obrir, sí, han pogut amb un treballador i
l’altre mantenir-lo a l’ERTO, per agafar confiança i agafar
esperança i, a mesura que s’obri l’activitat econòmica, la gent
pugui tornar als seus llocs de treball. I vàrem poder contestar

alguns dubtes, algunes qüestions que no acaben de funcionar
bé, i en aquesta línia de treball continuam nosaltres fent feina
des del Govern de les Illes Balears, treballant amb els
sindicats, treballant amb els empresaris i treballant amb els
sectors socials.

Miri, Sr. Campos, ahir jo vaig ser molt feliç, perquè vaig
veure dins la mirada de les persones, dins la mirada d’aquest
petit comerciant que podia obrir després de dos mesos, una
autèntica felicitat, i també molta gent que va sentir emoció de
poder tornar veure la seva família, jo almanco vull que la
societat gaudeixi d’això, malgrat vostè.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.10) Pregunta RGE núm. 8232/20, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a efectivitat de les
peticions formulades per la presidenta al Govern central
i a la Unió Europea per pal·liar els efectes de la COVID-
19.

Desena pregunta, RGE núm. 8232/20, relativa a efectivitat
de les peticions formulades per la presidenta al Govern central
i a la Unió Europea per pal·liar els efectes de la COVID-19 a
les Illes Balears, 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, permeti’m
que primer de tot avui faci un esment especial als infermers i
les infermeres que celebren el Dia Internacional d’Infermeria.
Crec que avui a més té més importància que mai, donada la
situació  que tenim, i des d’aquí vull traslladar a aquests
professionals la nostra gratitud, el nostre afecte i
reconeixement per tota la seva tasca. Crec que són sentiments
compartits per tota la cambra.

(Alguns aplaudiments)

Sra. Armengol, vostè està fent tota una sèrie de
reclamacions al Govern d’Espanya i a la Unió Europea, i ens
agradaria saber a veure quina efectivitat han tengut fins ara
aquestes reclamacions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la presidenta del
Govern.
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company. Òbviament
com a Govern de les Illes Balears ens sumam a aquesta
felicitació que feia vostè en el Dia Internacional de la
Infermeria, a més l’any 2020, que és un any específic que s’ha
dedicat als infermers i les infermeres, que tan bon servei fan
aquí i arreu del món.

Segona qüestió. Òbviament, i ho hem comentat moltes
vegades, Sr. Company, d’aquesta situació de crisi econòmica
que es derivarà d’una situació d’una crisi sanitària no en
sortirem tots sols; per tant necessitam, i en això crec que
estam d’acord, tant reforços i fons específics de la Unió
Europea com fons específics del Govern espanyol. Des de les
Illes Balears hem anat fent tota una sèrie de plantejaments que
hem anat pactant a la Mesa de Diàleg Social sobre les
reivindicacions que havíem de fer al Govern d’Espanya i que
havíem de fer a la Unió Europea. Jo mateixa vaig cursar una
carta a la presidenta de la Comissió Europea per explicar-li
totes aquestes qüestions que nosaltres veiem des de les Illes
Balears. 

Ahir mateix vaig participar en una videoconferència amb la
ministra Reyes Maroto i el president de Canàries; avui
capvespre tenc una videoconferència específica amb la
ministra Reyes Maroto, i una de les qüestions que havíem
plantejat des de les Illes Balears, i després a la rèplica li podré
contar algunes coses si vostè no ho recorda, una de les
qüestions important era el pla específic de turisme, que ella
ahir mateix es va comprometre a fer un pla específic de
turisme amb recursos espanyols, amb recursos de la Unió
Europea, i amb una aportació específica a les Illes Balears,
que crec que és una bona notícia per a tots i per a totes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Gràcies, Sra. Armengol. No, jo record moltes coses; vostè
no perquè em negava la nostra reunió que vostè volia obrir els
aeroports. Els aeroports lo último que deberá abrir,
Armengol, dia 12 d’abril. “Armengol reclama al Estado
mantener el cierre de puertos y aeropuertos el máximo
tiempo posible”, dia 19 d’abril. Diari de Mallorca, dia 24
d’abril: “Aeropuertos y puertos deben ser los últimos en
abrir”, etc. 

Però miri, Sra. Armengol, alguna cosa no funciona entre
vostè i en Pedro Sánchez, perquè des que governen els seus a
Madrid les coses van molt malament per a les Illes Balears. Li
posaré un parell d’exemples, els que em permet el temps.

Règim especial de les Illes Balears. S’ha demostrat que va
ser realment un frau, una cosa preelectoral que vostè
necessitava però que després d’un any no ha duit absolutament
res, perquè falta dotació pressupostària i la part de fiscalitat,
una cosa que li oferia en Mariano Rajoy i que vostè no va voler
agafar en el seu moment, i així ens va ara.

Miri, Madrid ens va llevar 78 milions d’euros de l’IVA de
la liquidació de 2017, i a vostè  ja li sembla bé o ha estat
callant o anant amb el volum mínim de reivindicació. Vostè va
demanar que Menorca i Eivissa entrassin a la fase 1 una
setmana abans, i li varen donar carabasses una altra vegada. Ara
s’estan repartint 16.000 milions d’euros entre les comunitats
autònomes per fer front a la crisi, i Balears surt molt
perjudicada, i vostè, amb el volum de reivindicació també al
mínim. Li varen fer un afront també amb els ERTO de turisme;
es va haver d’assabentar vostè, i la resta d’Espanya, pel que va
dir la representant de Coalició Canària. En definitiva, moltes
coses, Sra. Armengol, que es van acumulant i que no tenc
temps de dir.

Per això, Sra. Armengol, jo avui, davant totes aqueixes
demandes fallides seves davant Madrid, que demostren el seu
poc pes i la seva poca influència, li torn oferir la col·laboració
i el suport del Partit Popular de Balears per fer un front comú
davant Madrid per poder aconseguir d’una vegada per totes que
en Sánchez i el seu govern deixin de maltractar les Illes
Balears, i que d’una vegada per totes ens facin arribar el que és
ben just i necessari a la nostra comunitat autònoma. En això
ens tendrà sempre devora, Sra. Armengol.

Moltes gràcies.

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 Socías):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company. Li agaf la
paraula: sempre que defensem coses interessants per a aquesta
comunitat autònoma, i justes, el Govern de les Illes Balears hi
serà, i si hi és el Partit Popular devora, fantàsticament bé, i
anirem junts allà on sigui necessari per reclamar els
interessos d’aquesta comunitat autònoma, com hem fet
sempre.

Ara li recordaré una sèrie de qüestions que nosaltres hem
reclamat des del principi de l’estat d’alarma i que s’han anat
podent negociar amb el Govern d’Espanya. Vàrem demanar
tancar ports i aeroports de forma immediata i ho vàrem
aconseguir. Vàrem demanar fer controls sanitaris específics
des de la comunitat autònoma, i només ho fa Canàries i
Baleares a tot Espanya, els altres no fan res, i ho vàrem
aconseguir. Que tancassin totes les activitats que no fossin
sectors essencials i ho vàrem aconseguir. Prestacions i
subsidis extraordinaris per als autònoms, 29.000 de les Illes
Balears que ja els cobren. Agilitar els ERTO primer de tot i
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després allargar-los, ara ja estan garantits fins al 30 de juny i
seguirem lluitant perquè es puguin allargar més temps, i el
compromís del president del Govern d’Espanya de diumenge
aquest passat va ser que així es faria si fos necessari. Que els
fixos discontinus estiguin protegits i ja hi estan fins al mes de
desembre. Que Formentera pogués entrar en fase de
desescalada, que la desescalada fos asimètrica i es va
aconseguir, ara estam en fase 1. 

Sr. Company, que hi hagués un fons no reemborsable de
16.000 milions d’euros; això s’ha d’aprovar per decret llei en
el Congrés de Diputats; s’estan renegociant els criteris de
repartiment perquè així ho vaig sol·licitar diumenge al
president Pedro Sánchez. Esper tenir el Partit Popular al meu
costat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

II. Compareixença de la consellera d’Hisenda i
Relacions Exteriors per informar sobre la situació dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2020, en la nova situació de crisi
derivada de la pandèmia de la COVID-19 (escrit RGE
núm. 6137/20, del Grup Parlamentari Mixt).

Passam al segon punt de l’ordre del dia, que consisteix en
la compareixença de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors per informar sobre la situació dels pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2020, en la nova situació de crisi derivada de la pandèmia
de la COVID-19.

Correspon començar amb la intervenció de la consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors.

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyors diputats i senyores
diputades. Comparesc avui davant aquesta cambra per exposar
la situació i les actuacions del Govern en relació amb els
pressuposts generals de la comunitat autònoma per al 2020, i
les mesures que estam prenent davant aquest nou escenari que
afrontam a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, i de
la crisi social i econòmica global que ha generat aquesta
emergència sanitària, a petició de compareixença del Grup
Mixt formulada per la diputada de Gent per Formentera.
Agraesc aquesta oportunitat per compartir i debatre amb els
grups polítics en aquests moments.

Vull dedicar les meves primeres paraules a transmetre el
nostre condol i suport, en el meu nom i en el de tot l’equip de
la conselleria, a les famílies i els amics de totes les persones
que han perdut la vida, i a les que estan lluitant en aquests

moments per aquesta malaltia terrible que tant està canviant
les nostres vides, els nostres hàbits, i que hem de superar.

Ens trobam davant una situació greu i inèdita, aquí, al
conjunt de l’Estat i al nostre entorn, i hem de treure el millor
de tots nosaltres. Des d’aquesta responsabilitat encaram
aquest moment greu, que requereix de la màxima implicació
i de responsabilitat de tothom, a totes els nivells i a tots els
àmbits, tant des de les administracions públiques com des de
la societat en el seu conjunt, des d’agents socials i econòmics,
dels mateixos grups polítics, de tots. En primer lloc, des de
les administracions públiques.

En aquest sentit vull destacar el paper tan important que
tenen i tendran els serveis públics essencials. És el moment de
valorar i ratificar el compromís amb la fortalesa del sector
públic, que es fa més que mai necessari i indispensable en tots
els àmbits. Vull també reconèixer la bona resposta dels
nostres professionals i del sistema sanitari malgrat les
dificultats que implica una situació tan complexa com la que
vivim, un agraïment que trasllado també al personal d’altres
serveis essencials, que estan tenint una resposta encomiable,
i a tota la ciutadania, a la gent, per assumir aquestes
restriccions sense precedents de la seva vida quotidiana i
actuar amb responsabilitat.

Vivim dies que ens tornen a demostrar que els  serveis
públics són un bé a protegir, i que la nostra obligació és
preservar aquesta fortalesa de l’estat del benestar per garantir
la igualtat d’oportunitats; aquesta ha estat l’aposta del Govern
des del primer dia i així s’ha fet aquests darrers anys.

 És el nostre punt de partida de la crisi de la COVID-19, un
punt de partida que va ser fruit de l’aposta política i del bon
cicle econòmic dels darrers anys i que també es va reflectir
als comptes del 2020 que varen preparar i aprovar l’any passat
en un escenari ben diferent de moderació  del creixement
econòmic i en el qual vàrem ratificar el nostre compromís de
mantenir i fins i tot incrementar el pressupost destinat als
serveis públics fonamentals.

Aquesta aposta s’ha traduït en els darrers anys en fites
importants que cal tenir presents. La passada legislatura a les
Balears ja vàrem arribar a assolir la mitjana autonòmica en
despesa social per habitant. També en les estadístiques de
despesa sanitària per habitant ens hem situat al nivell de la
mitjana autonòmica. 

És a dir, malgrat les mancances del sistema de finançament
autonòmic s’ha aconseguit gràcies a la priorització i al
compromís arribar a la mitjana de les comunitats autònomes
del que es destina a sanitat, educació i protecció social, la
base de l’estat del benestar que ha esdevingut vital en aquesta
pandèmia.

De fet, les Illes Balears ha passat de ser la comunitat amb
una menor despesa per càpita en serveis públics fonamentals
el 2012 a situar-se fins i tot lleugerament per sobre de la
mitjana.
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I ho dic perquè en aquests moments és important
manifestar que aquest govern manté i mantindrà més ferm que
mai el compromís en els serveis públics essencials i la
igualtat d’oportunitats per afavorir la cohesió  social com a
principal mesura per contribuir a la contenció de la crisi
social i a la mateixa recuperació.

La nostra prioritat i  la nostra obligació ha estat des del
primer moment atendre l’emergència sanitària, en tots els
moments. Hem reforçat els serveis assistencials i les nostres
capacitats sanitàries, l’atenció primària i domiciliària. Hem fet
compres de material sanitari i hem habilitat nous espais, entre
d’altres.

Una vegada que hem començat a superar aquesta fase més
crítica de la pandèmia estam apostant per una qüestió clau: la
inversió a garantir la seguretat sanitària, controlar la pandèmia
i reforçar la capacitat clínica que ens permetrà caminar cap a
la reactivació econòmica.

En el context actual la seguretat sanitària és la millor eina
per reactivar i recuperar l’economia de les Illes Balears.

A més, era i és la nostra obligació atendre totes les
urgències socials i econòmiques que ha generat la crisi
sanitària amb dos objectius més immediats: contribuir al
sosteniment de les rendes de les famílies i  donar suport al
teixit productiu, i tot això, com és lògic, tensiona el
pressupost, hi ha més despeses que s’han produït de manera
sobrevinguda, i s’hi produiran, i a la vegada hi ha menys
ingressos dels previstos degut a l’aturada de l’economia.

Fins ara ja hem pres mesures urgents de gran impacte
social que s’emmarquen en aquest pla d’acció que tenim en
marxa. Una de les principals mesures ja activades són els
acords socials per a la protecció d’uns 200.000 treballadors
a les Balears i la negociació permanent amb el Govern
d’Espanya per a l’allargament de les prestacions dels ERTO
més enllà de l’estat d’alarma.

A més hem aconseguit també la inclusió dels col·lectius
dels fixos discontinus a les prestacions de prestacions
d’ERTO. En aquest àmbit -i és important- és l’acord que hem
fet amb els SEPI i les entitats financeres per agilitar els
pagaments de les prestacions dins el mes de maig i que la
banca avanci aquests abonaments als casos en què sigui
necessari per evitar que els treballadors hagin d’esperar cobrar
fins a la següent nòmina.

Apostar pels ERTO evita acomiadaments i resulta clau amb
l’objectiu de protegir els treballadors i les mateixes empreses
de les quals formen part per tal de sostenir el teixit productiu
durant aquesta aturada obligada, inevitable i en aquest context.

A més d’aquestes mesures d’impacte en l’àmbit laboral des
del primer moment hem desplegat mesures urgents de
protecció social per ampliar l’abast d’aquestes ajudes.

Hem ampliat la renda social garantida per a incloure-hi
més perfils i que arribi a més gent. Aquesta prestació per la

qual va apostar el Govern en la passada legislatura s’ha ampliat
per arribar de moment a 8.000 nous beneficiaris, un 55% més,
que sumen un total de 22.000.

També hem ampliat perquè arribi a més gent la renda
mínima d’inserció, de manera que aquesta prestació
gestionada pels consells insulars incorpori també les persones
que hagin quedat en situació de vulnerabilitat econòmica a
causa de la pandèmia.

Una altra mesura urgent i necessària ha estat la creació de
les targetes per a famílies amb beques menjador que arriba a
6.152 infants i per a les famílies que no disposaven de beca
menjador i que hem detectat que es troben amb dificultats
econòmiques hem activat la distribució de targetes
prepagament amb 100 euros cadascuna.

Garantim i hem ampliat les ajudes a les escoletes amb una
línia extraordinària. I això suposa més recursos tant per a les
escoletes públiques com per a les privades de la xarxa
complementària per tal que es pugui continuar mantenint el
servei amb garantia i recursos una vegada que acabi l’estat
d’alarma.

Així mateix adaptam l’aposta educativa amb un reforç i
esforç per continuar amb l’ensenyament de qualitat en les
circumstàncies actuals i fer possible l’educació telemàtica a
través de la compra de dispositius digitals i altres equipaments
juntament amb el desplegament del Pla de digitalització.

D’altra banda, també hem agilitat les ajudes i hem ampliat
les mesures en relació amb el lloguers i l’accés a l’habitatge,
hem resolt el pagament d’ajudes de lloguer per 9  milions
aquest mes i hem obert un altre línia urgent de 9 milions més.

Hem desplegat nous mecanismes de protecció i per
garantir l’habitatge com l’abstenció dels pagaments dels
habitatges socials de l’IBAVI per als  treballadors afectats i
l’ajornament per pagar lloguers. Tot això -com ha dit e l
conseller- de manera complementària a les mesures estatals
com són les moratòries d’hipoteques, els microcrèdits per
pagar lloguers i altres mesures per evitar desnonaments o per
rebaixar els preus del lloguer en el cas dels habitatges de grans
tenidors.

A més, una altra mesura important des del punt de vista
social, però també econòmic és el manteniment en tot el seu
abast dels concerts socials, essencials davant d’aquesta crisi
de la mateixa manera que hem mantingut els concerts
educatius sense cap tipus de restricció 

Per part de les empreses que fan feina amb l’administració
i el sector públic autonòmic hem protegit els salaris i els
contractes del seu personal i hem assumit aquest cost de
personal malgrat les suspensions temporals derivades de
l’estat d’alarma.

Per a aquestes empreses també hem habilitat un sistema de
bestretes prèvies a les justificacions per rebre les
indemnitzacions de manera que el Govern pot fer abonaments
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per anticipat per evitar que la durada d’aquests procediments
perjudiqui la seva liquiditat.

És a dir, en relació amb els concerts amb les entitats del
tercer sector o amb les empreses contractistes de la
comunitat autònoma hem pres mesures per garantir la seva
continuïtat i per protegir l’ocupació.

Contribuir a la viabilitat empresarial i al manteniment del
lloc de feina és un repte fonamental pel qual es prenen
diverses mesures. Així, s’ha creat la línia extraordinària de
liquiditat que hem posat en marxa entre el Govern i la societat
de garantia recíproca ISBA en  ajuda de petites i mitjanes
empreses i autònoms per facilitar el seu accés al crèdit i
contribuir a la seva pervivència.

A través d’aquesta línia facilitam un finançament de 100
milions d’euros amb pòlisses i arribarem almenys a 200
milions per afavorir l’accés i injectar liquiditat a les PIME i
als autònoms afectats pels efectes de la COVID en un moment
de màxima necessitat d’ingressos.

És a més la nostra intenció continuar potenciant aquesta
línia i poder augmentar el risc que suporta l’ISBA i també
participar a comptar amb l’ajuda dels consells insulars.
Aquesta línia que ara arriba al límit de la capacitat de risc que
té ISBA facilita finançament amb condicions avantatjoses per
l’efecte multiplicador de l’acció del Govern ja que les
operacions acceptades queden avalades en un cent per cent i
el Govern assumeix el pagament dels interessos, per tant el
client no ha de pagar interessos, i les comissions dels avals.

A través d’aquesta línia amb ISBA, que s’adreça a tots els
sectors, a més hem habilitat un sistema específic per facilitar
al sector agrícola, ramader, alimentari i pesquer l’accés al
crèdit. 

Així mateix mantenim les dues línies anuals del Govern i
ISBA per facilitar l’accés a 50 milions més per a inversions,
la línia ordinària que proporciona 40 milions de finançament
i la línia adreçada al sector industrial de 10 milions.

En total, i de moment, a través de les línies d’ISBA
mobilitzam 250 milions d’euros de nova liquiditat per a PIME
i autònoms.

Fins ara prop de 700 PIME i autònoms ja tenen aprovada
l’operació de crèdit per part d’ISBA, amb un suport del Govern
per rebre liquiditat, una injecció de 73 milions i, a més,
s’aplica una altra mesura per ajudar a PIME i autònoms, que
són els ajornaments en els pagaments de deute de crèdits
d’anteriors línies. Ja s’han aprovat 215 operacions
d’ajornament per import de 25,2 milions. 

I vull aprofitar per reconèixer la tasca tan valuosa i l’esforç
enorme que s’està fent des d’ISBA i des de la conselleria des
del primer dia, per donar resposta, tenint en compte que en
circumstàncies normals es gestionen 800 operacions a l’any.

L’acció del Govern i ISBA afavoreix una via de
finançament a PIME i autònoms que reforça i complementa
l’acció pública de l’Estat a través de l’ICO, amb la qual el
Govern d’Espanya mobilitza fins a 10.000 milions d’euros,
dels quals ja se n’han aprovat tres trams de 20.000 cada un.
Vull recordar també que l’Estat ha aprovat per als autònoms
una prestació extraordinària per al cessament d’activitat, quan
s’hagin vist afectats pel tancament del negoci o tenguin una
reducció de la facturació d’almenys un 75%. Això aporta
ingressos a 29.700 autònoms a les Illes Balears.

Entre les primeres mesures adreçades a sectors específics,
i també és un sector que té molts d’autònoms, també vull
destacar el pla de xoc per al sector primari, a més de les línies
d’ajuda i suport a la producció i a la comercialització dels
productes del sector agrari ramader i pesquer, es tracta de
millores en la cadena de subministrament d’aliments, suport
directe a productors i zones rurals i major flexibilitat en
l’aplicació de la Política Agrària Comuna. 

Així mateix, s’estan posant en marxa línies d’ajuda per
reactivar el sector de la indústria i el comerç en matèria
d’inversions, en digitalització i modernització i incentivar els
agents econòmics per tal d’emprendre la reconstrucció de
l’economia balear. En aquest sentit, el Govern ha posat en
marxa una consulta per identificar empreses locals, que puguin
proveir material de protecció per als professionals del Servei
de Salut i qualsevol altre material per al tractament i la
prevenció de la COVID. Ja hem rebut prop de 140 tones de
material sanitari a través de les adquisicions pròpies i les fetes
pel Ministeri de Sanitat en el mercat internacional. Amb
aquesta iniciativa afavorim la reactivació del teixit productiu
i l’impuls de la indústria de les Illes, així com la reducció de
la dependència dels productors estrangers.

En l’àmbit tributari, per facilitar liquiditat als ciutadans i
empreses per mitigar els efectes de la pandèmia, vàrem
aprovar un decret llei que permet ajornar, sense pagaments
d’interessos, el pagament dels deutes tributaris, una
condonació dels interessos i que amplia els terminis de
declaració de diversos impostos. I hem eximit de les taxes
portuàries les navilieres que operen als ports de les Illes
Balears, per contribuir a facilitar l’arribada de les mercaderies
a les illes, un servei essencial.

Com ja hem explicat en relació amb l’impost sobre estades
turístiques, adaptarem la seva aplicació a la realitat actual. La
majoria dels establiments tributen pel sistema d’estimació
objectiva, a través dels mòduls, pels quals anticipen un
pagament del 50% el setembre i fan una liquidació definitiva
el mes de gener de l’any següent. Els mòduls es calculen en
funció de l’ocupació d’anys anteriors i, òbviament, en aquest
moment han quedat absolutament desfasats. D’acord amb el
que preveu la normativa, reduirem els mòduls i suprimirem el
pagament a compte també de setembre, perquè ningú no hagi
de pagar per compte d’un turista que no hagi vengut. 

Les mesures fiscals, com la resta, complementen les
mesures estatals que en aquest àmbit també permeten donar
major liquiditat, especialment a PIME i autònoms.
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En el context actual inesperat, ha canviat substancialment
el que teníem l’any passat a l’hora de preparar i aprovar els
pressuposts, tant pel que fa a les despeses, ja que com és
evident augmenten, com les previsions d’ingressos, ja que la
paralització econòmica per la pandèmia i l’estat d’alarma, té
un impacte negatiu en l’economia i en conseqüència provoca
una davallada dels ingressos de la CAIB. 

Com saben, les previsions macroeconòmiques de la
Conselleria de Model Econòmic, Treball i Turisme, ens situen
davant una davallada històrica del PIB, la magnitud de la qual
dependrà de l’evolució en els propers mesos, dins un context
incert i molt canviant. Si parlam d’un escenari de caiguda del
PIB del 30% el 2020, suposaria una caiguda dels ingressos de
més de 500 milions d’euros enguany, principalment per la
menor recaptació de tributs cedits i propis. Vull que prenguin
aquesta xifra com el que és, una estimació si hi ha una caiguda
tan important com és un 30% del PIB. Tota la feina privada i
pública va encaminada que aquesta situació no es produeixi.

Per la part de les despeses a dia d’avui -i també és una
estimació- tenim un compromís de nova despesa vinculada a
la COVID de més de 300 milions d’euros per al 2020.
D’aquesta nova despesa el gruix, 240 milions, correspon a les
estimacions d’increment de despesa sanitària, degut a
l’atenció a l’emergència, al control de la pandèmia, l’augment
de la capacitat c línica i el manteniment de la seguretat
sanitària necessària per a la recuperació econòmica d’aquestes
illes. La resta correspon a les mesures ja adoptades.

A més, és evident que part del pressupost s’ha de
reconfigurar per fer front a curt termini a les altres mesures
d’ajuda i estímul efectives i selectives, que es prendran per
recuperar el nostre sistema social i econòmic. Des del Govern
preparam aquesta feina de reorientació del nostre pressupost,
però també crec que hem de ser conscients que parlam de
mesures i iniciatives que han de mobilitzar milers de milions
entre les diverses administracions. 

L’impacte va més enllà del nostre pressupost. Una de les
mesures de major impacte en el nostre territori i que hem
reclamat des de fa temps és l’allargament de les condicions
dels ERTO, claus per protegir a milers de treballadors i que
suposarà uns 1.200 milions d’euros de cost per a l’Estat
només en aquesta comunitat. 

Tampoc no podem obviar el nou ingrés mínim vital que el
Govern d’Espanya té previst aprovar aquest mes i amb el qual
es trasllada al conjunt de l’Estat el model de renda social
garantida de les Illes Balears, creada la passada legislatura. 

També hem de tenir en compte la reclamació conjunta que
estan fent de la mà dels consells insulars i els ajuntaments
amb la FELIB, per aconseguir alliberar els recursos propis de
les entitats  locals, provinents d’anys anteriors, per poder
sumar esforços i que puguin disposar d’aquests doblers per fer
front als efectes de la pandèmia i de la reconstrucció social i
econòmica en el seu àmbit d’actuació. Aquesta és la clau:
sumar i fer feina plegats, des de totes les administracions i des
de tots els sectors, públic i privat. 

Aquesta també és l’estratègia que hem activat per treballar
en el desplegament d’un gran pacte social per a la reactivació
i la transformació social i econòmica de les Illes Balears, una
actuació per posar les bases d’un ampli conjunt de mesures
coordinada i participada per diverses administracions, agents
socials i econòmics, oberta també als partits polítics i que ha
de servir de palanca per rellançar la nostra economia, tant des
de les mateixes administracions públiques, com des del sector
privat. 

Vull deixar clar que les noves previsions d’ingressos i
despeses en el pressupost no alteren el nostre compromís de
no escatimar recursos per fer front a les necessitats sanitàries,
socials i econòmiques derivades de la pandèmia. Preservar la
despesa social necessària en el manteniment dels pilars de
l’estat del benestar és clau. 

La mesura del Govern amb major pes en el pressupost i
fonamental a curt i mig termini és mantenir e l nivell de
despesa i l’abast i la qualitat dels serveis públics fonamentals
que prestam a la ciutadania. D’aquesta manera garantim drets,
com és la nostra obligació i contribuïm a la reactivació social
i econòmica, que també és la nostra obligació. Perquè es facin
una idea, la despesa dels serveis públics essencials representa
un 13% del PIB de les Illes Balears, només a la sanitat amb la
nova situació el 2020 hi destinarem més de 2.000 milions
d’euros, una despesa fonamental per garantir la seguretat i la
capacitat sanitària necessària, com deia, per reactivar el
sistema social i econòmic. La despesa en protecció social
enguany també s’incrementarà, la que executa el Govern i la
que executen els consells insulars, el finançament dels quals
també hem de garantir, malgrat la caiguda dels ingressos de la
comunitat autònoma.

Les institucions insulars són també una peça clau del
nostre sistema del benestar i, a més, estam desplegant els seus
plans respectius de reactivació econòmica a cada illa, només
en protecció social entre Govern i consells estan prevists més
de 400 milions d’euros de recursos autonòmics.

La despesa en educació haurà d’atendre l’adaptació a la
nova realitat post COVID per continuar amb l’ensenyament de
qualitat en condicions de seguretat sanitària. 

I si abans les polítiques públiques d’ocupació eren
importants, ara esdevindran claus per a l’estabilitat i futur del
teixit productiu. En paral·lel treballam les mesures per
fomentar la inversió pública i impulsar la inversió privada i la
reactivació dels sectors estratègics.

En definitiva, les administracions autonòmiques som
agents claus en la recuperació econòmica. Coneixem la
realitat del territori, podem optimitzar recursos i per
contribuir de forma efectiva en aquest procés de recuperació
hem de comptar amb un marc de sostenibilitat financera a mig
i a llarg termini. 

De forma específica, les Balears haurien de ser una de les
comunitats on l’esforç inversor sigui més decidit per part de
l’Estat a causa de dos factors com són la virulència de
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l’impacte econòmic en el sector serveis i turístic  i  la seva
importància en el nostre PIB, i el continuat infrafinançament
estatal i el dèficit en matèria d’inversions públiques que pateix
la nostra comunitat. Sempre hem estat una comunitat
autònoma solidària i aportadora i ara és temps de rebre una
especial protecció. 

Haurem de comptar, i comptam, amb fons extraordinaris
de l’Estat per finançar les actuacions públiques encaminades
a mitigar les conseqüències de la COVID-19. En això també
estam treballant des del primer moment i el Govern de l’Estat
ja ha fet passes importants en aquesta direcció, de fet, ja hem
rebut 14 milions d’aquests fons estatals extraordinaris. I vull
reconèixer aquesta feina davant d’una situació d’aquesta
magnitud, però també consideram que han d’anar molt més
enllà, seran necessàries més passes en la fase de recuperació
econòmica. 

Aquesta darrera setmana el Govern d’Espanya ha anunciat
la creació, com havíem demanat, d’un fons extraordinari per
a les comunitats, un fons de 16.000 milions d’euros, una
aportació necessària que pal·liarà la situació pressupostària,
però que no atén suficientment les nostres necessitats ni per
a despeses reals ni per a baixada d’ingressos. 

Per això hem demanat un replantejament de la distribució
dels criteris del repartiment del fons. Des de les Illes Balears,
i crec que tots hem de sumar esforços, defensam que la
distribució de qualsevol fons tengui més en compte el major
impacte de la crisi econòmica que es preveu a comunitats com
la nostra i que hem tengut major control de la pandèmia. 

Creim que el fons dedicat a compensar la caiguda
d’ingressos, dotat amb només 5 .000 milions d’euros, ha de
tenir més pes, i que el fons sanitari de 10.000 ha de servir per
cobrir realment les despeses sanitàries per controlar la
pandèmia. Em refereixo a les compres de material sanitari o
a tota la feina preventiva i organitzativa, és a dir, a la despesa
general per protegir la població a través del reforç de l’atenció
primària i l’atenció domiciliària, que en molts de casos evita
arribar als hospitals i a les UCI. 

De la mateixa manera, cal avançar un pla especial per
protegir el sector servei i el turístic enfocat especialment a la
nostra comunitat. Hem de pensar que si estam demanant a
Europa nous fons i eines per finançar els costos derivats de la
pandèmia, el Govern d’Espanya també ens ha de facilitar més
instruments i més marge de maniobra per compensar
l’impacte que estan assumint les comunitats. 

Totes les administracions han d’estar a l’alçada. Davant
d’aquest escenari afrontam nous reptes que necessàriament
passaran per avançar cap a una major inversió pública que
aconsegueixi rellançar i diversificar l’economia balear. 

Aquest govern entén que la resposta per encarar la pròxima
etapa de recuperació econòmica i social ha d’atendre les
singularitats de cada territori i el nostre punt de partida. No és
el mateix una comunitat ben finançada històricament que les

comunitats que arrossegam un dèficit en finançament i en
inversions estatals de manera crònica. 

Tots aquests reptes i actuacions estratègiques que hem
d’afrontar a partir d’ara ens necessiten a tots, en tots els
sentits. Mentre arriben més transferències, el compromís del
Govern de la comunitat autònoma és d’esgotar els seus límits
financers per pal·liar el patiment i afavorir la recuperació.
Crec que és clau avançar i reforçar la col·laboració i la
coordinació entre institucions i sectors estratègics per ser
més eficaços cadascú dins les seves competències o el seu
àmbit d’actuació. 

De la mateixa manera en clau política -vaig acabant-, és el
moment de sumar, de fer esforços per ser constructius i
apropar postures. 

És un moment excepcional que vivim, que requereix i ens
exigeix a tots aquesta responsabilitat, alçada de mires i
generositat. Crec sincerament que aquest és el camí.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Començam ara les
intervencions dels grups parlamentaris . En primer lloc, es
produirà la intervenció del Grup Parlamentari Mixt. Crec
que... Sra. Tur? Bon dia.

LA SRA. TUR I MARÍ:

Bon dia, em senten?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur?

LA SRA. TUR I MARÍ:

Bon dia.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur?

LA SRA. TUR I MARÍ:

Hola, bon dia.

EL SR. PRESIDENT:

Ara!, bon dia. 

LA SRA. TUR I MARÍ:

Ara sí?
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EL SR. PRESIDENT:

Ara sí, sembla.

LA SRA. TUR I MARÍ:

Perfecte. Gràcies, Sr. President, moltes gràcies. Bé,
començaré la meva intervenció. En primer lloc, vull donar les
gràcies a la Sra. Sánchez per haver comparegut a aquest
parlament i perquè, com ella sap molt bé i la resta de grups
també, des del Grup Mixt consideràvem que era una
compareixença que no podia admetre més demora perquè de
la seva àrea depenen les grans decisions econòmiques d’aquest
govern i consegüentment, evidentment, hi ha moltes altres
decisions que no es poden prendre en funció de com actuï la
Conselleria d’Hisenda, que es poden prendre o que no es
poden prendre.

Bé, jo volia començar reconeixent aquest esforç ingent
que s’està fent des de la Conselleria d’Hisenda, perquè s’està
treballant evidentment a molts de nivells, a un nivell de
relacions amb l’Estat per tal d’adequar els fons que puguin
arribar per part de l’Estat a les nostres necessitats i
especificitats; i també evidentment dins l’àmbit de
coordinació per part del Govern i dins l’àmbit de coordinació
amb els consells insulars, FELIB, etc., així com amb altres
sector econòmics, agents socials i d’altres. Per tant, vull posar
per endavant aquesta feina que crec que estan fent i que estan
fent molt bé i que en general ens porta crec que a una sortida
d’aquesta crisi sanitària i econòmica més ràpida del que seria
en una altra situació.

Tot i així, és cert que seguim en una situació molt crítica,
molt greu. I el primer que hauria de dir és que, clar, després
d’escoltar la seva intervenció, Sra. Sánchez, la primera gran
pregunta que segurament es pot formular qualsevol dels
diputats i diputades és de quina xifra exactament parlam quan
tenim en compte que es va aprovar un pressupost autonòmic
per més de 5.000 milions i que no sabem a dia d’avui d’aquests
5.000 milions quina part està ja compromesa o quina part està
executada. És a dir, quina seria la foto en xifres a dia d’avui?,
quant de pressupost ens queda?, per dir-ho d’una manera
col·loquial i senzilla, no?, quin pressupost ens queda a dia
d’avui una vegada haver fet aquest traspàs de fons que ha hagut
de fer addicional a la Conselleria de Salut, a Benestar Social,
ajuts per a lloguer, etc., i tota la quantitat d’ajuts que s’han
donat fins ara.

Quan vostè va aprovar..., quan vostè va exposar el projecte
de pressuposts a finals de desembre, perdó, el mes de
novembre concretament, en seu de la Comissió d’Hisenda va
parlar de les grans xifres que conformaven aquest projecte de
pressuposts per a 2020 i es referia a ells com uns pressuposts
que havien de portar estabilitat, confiança i credibilitat davant
d’un panorama d’incertesa econòmica a nivell nacional i
internacional. I era cert i  és cert. I ara a això s’hi afegeix
aquesta crisi sanitària que ho trastocat i trasbalsat
absolutament tot.

Vostè va dir també en aquest pressupost que incrementava
un 34% la inversió en polítiques socials, es referia
concretament a salut, educació , serveis socials, ocupació i
habitatge, un 34% més respecte de l’any 2015, que és el
primer any en què va governar l’actual pacte, i aquesta
evidentment era una gran mesura; ara veim que fins i tot amb
aquest 34% d’increment acumulat, ni tan sols amb això, no
arribam a fer front a aquest desastre econòmic que tenim al
damunt.

Però també és cert, Sra. Consellera, que els pressupostos
tenen dues cares, i no es pot obviar que el deute de 8 .827
milions que vostè mateixa va dir que arrossegava la nostra
comunitat a finals de 2019, i tenint en compte que d’aquests
un 27% són per pagar deute acumulat dins l’any 2020, és a dir,
1.621 milions d’euros només per pagar deute acumulat, clar,
fa pensar que la disponibilitat econòmica, tenint en compte
aquests factors i tot el desastre sanitari que, com he dit, tenim
al damunt, tenim una situació molt fràgil i que pot
comprometre la liquiditat d’aquesta comunitat si no arribam
a un punt en què tenguem, primer, aportacions majors per part
de l’Estat i de fons europeus, que després en parlarem; i, dos,
si no arribam a un escenari en què d’alguna manera puguem...
puguem endeutar-nos més, que d’això també vostè n’ha parlat
d’alguna manera i que també n’ha parlat en algun comunicat de
premsa.

Per tant el deute que la nostra comunitat arrossega, en
aquest cas també per part de l’Estat cap a les Balears, és un
deute acumulat per impagament de bona part del sistema de
finançament autonòmic, de convenis i acords formalitzats i no
liquidats, 120 milions d’euros per carreteres, 10 milions
d’euros per inversions de ferrocarrils, inversions hidràuliques
que no arriben, i d’altres inversions estatutàries per valor de
centenars de milions d’euros que ens aboquen a perpetuar un
deute insostenible i que va en detriment de la millora dels
serveis que procuren el que coneixem com estat del benestar
i que tots volem.

A aquest escenari hem de sumar també el sotrac de la
pandèmia, com he dit anteriorment, i que de fet és el que ha
motivat que el meu grup demanés la seva compareixença
davant el ple ja fa més d’un mes. I avui no ens trobam aquí per
parlar de sotrac sanitari, que indiscutiblement és el més
dramàtic i el que ens genera més dolor, però ens trobam aquí
perquè des del moment en què es va decretar l’estat d’alarma
el passat mes de març el Govern fins ara no havia considerat
oportú donar explicacions en seu parlamentària de la situació
econòmica en què estan quedant els pressupostos autonòmics
que vàrem aprovar entre tots el passat mes de desembre. I, Sra.
Sánchez, si vostè  en aquell moment ens demanava suport i
col·laboració a tots els grups parlamentaris, volem pensar que
aquest suport i col·laboració són ara tant o més necessaris, i
no poden demanar aquest suport si no informen amb
transparència i puntualitat de l’estat dels nostres comptes, i jo
li agrairia molt -i ara faig un parèntesi- que quan faci vostè la
seva següent intervenció, en la mesura que li sigui possible,
ens doni xifres, Sra. Consellera, ens doni xifres; no només
mesures que el Govern ha posat en marxa o que té previst
posar en marxa, moltes de les quals ja coneixíem perquè
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vostès les han repetit en nombrosíssimes ocasions, tant als
mitjans de comunicació com en compareixences de la
presidenta Armengol, com en compareixences d’altres
consellers. Les mesures que vostès fins aleshores han posat
en marxa ja les coneixem i, no sé la resta de grups, el meu,
almenys, les valora molt positivament; però clar, ens agradaria
que ens doni xifres, Sra. Consellera.

Continuo. La primera gran pregunta, a banda d’aquesta, és
si a hores d’ara, per tant, ja hem exhaurit el pressupost i quines
quantitats queden disponibles a dia d’avui. Ens haurem
d’endeutar més si no aconseguim els fons que en teoria han
d’arribar per part de l’Estat? Ja han fet una previsió de quant
més ens haurem d’endeutar a curt termini? 

Fins aleshores també han donat informació puntual sobre
mesures puntuals, i valoram molt positivament aquestes
mesures de caire social i de suport a empreses i autònoms que
s’han aprovat per part del Govern, les subscrivim
completament. Però també és cert que trobam a faltar més
transversalitat i planificació a l’hora d’aprovar certes mesures,
i li pos un exemple: ens demanam, Sra. Sánchez, per quin
motiu no han acordat un pla d’incentius fiscals, de
bonificacions o de subvencions (...) totes les àrees en què
tenen competències, perquè avui coneixem pels mitjans que
vostès han tancat la convocatòria d’ajuts i inversions al sector
agrícola per manca de liquiditat, però per altra banda la
presidenta Armengol a la seva darrera compareixença va parlar
d’un pla de xoc de 2,5 milions d’euros que la Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació posaria en marxa de forma
imminent i que vostè ha tornat a portar a col·lació. Com
s’entén?, per una banda tancam una línia d’ajuts i per altra
banda n’obrim una altra? Jo crec que aquí, davant un sector que
és tan vulnerable econòmicament, crec que convendria aclarir
aquesta qüestió.

Per altra banda no sabem si aprovaran mesures
econòmiques extraordinàries que afectin l’àmbit educatiu més
enllà de les beques menjador o del repartiment de dispositius
electrònics per fer seguiment... seguiment des de casa de les
classes. M’estic  referint ja a temes com per exemple les
beques per desplaçaments d’estudiants; beques per residència
fora del lloc habitual, fora del domicili habitual de residència
d’estudiants que han de sortir a fora...; tot aquest tipus de
beques perquè, de fet, hi ha molts estudiants que es poden
veure en la situació que arribi el setembre i les seves famílies
no els puguin ajudar econòmicament per anar a estudiar fora
de ca seva.

M’estic referint també a mesures adreçades a incentivar a
gran escala la transició energètica que aquest govern es va
comprometre a liderar.

Pel que fa a sector cultural, comerç, indústria d’aquestes
illes, que vostè acaba també..., als quals vostè també ha fet
referència, no ha entrat en els detalls, entenc que és perquè
vostès hi treballen, però crec que és urgent que vostès ja ho
donin a conèixer, perquè tant la indústria cultural com la resta
d’indústries, com el comerç, segurament necessiten una
atenció molt especialitzada i molt específica, i per tant crec

que aquí és urgent que també vostès donin a conèixer quin pla
tenen.

També hauria d’explicar, Sra. Sánchez, quin pla té el govern
en relació amb l’ITS, i m’explicaré: pensen vostès cedir a les
pressions dels grups que aprofiten aquesta crisi sanitària per
seguir demanant la supressió d’aquesta figura? Nosaltres
pensam que és molt correcte flexibilitzar els terminis de
liquidació, hi estam totalment d’acord, però igualment pensam
que l’ITS, ara més que mai, segueix essent un instrument al
servei del nostre benestar i que contribueix a potenciar altres
sectors diversificant la nostra economia. Per tant la vigència
i l’esperit de l’ITS són ara més necessaris que mai, i crec que
el Govern ha de ser molt clar respecte de si pensa fer
modificacions en relació amb aquesta impost.

En un altre ordre d’assumptes, Sra. Consellera, ens
agradaria saber a quines inversions autonòmiques han
renunciat, i també m’explicaré. És absolutament indispensable
que vostès siguin transparents i clars, perquè fa unes setmanes
ens assabentàvem que la Conselleria de Salut havia desistit de
la inversió per fer possible la implantació d’una base del 061
a Formentera, tot i haver estat aprovada en el pressupost
autonòmic. Per això ens demanam quantes inversions
estratègiques, aprovades en pressupost, pensen ajornar o
suprimir; i, sobretot, si vostès segueixen apel·lant al
federalisme interior i a la descentralització competencial, no
troba que aquestes decisions s’haurien de consensuar amb
cadascun dels governs insulars abans de prendre-les?

També ens interessa saber què passarà amb el finançament
dels consells insulars. Pel que ha explicat sembla que es
mantindran les partides consignades en el pressupost per al
2020, però ens pot confirmar absolutament que aquestes
partides es mantenen i que s’abonaran als consells insulars?,
i fins i tot si es preveu que hi hagi algun increment d’aquestes
partides? Quan parla també d’aconseguir que els ens locals
insulars puguin disposar dels seus romanents per fer front a la
despesa extraordinària que suporten a causa de la pandèmia,
creu que podran fer-ho?, i , sobretot, podran fer-ho per la
totalitat dels romanents que cadascuna d’elles té? Com
avancen les negociacions amb l’Estat en aquest sentit?

Vaig acabant. Sra. Consellera, volem saber també què
passarà amb els fons europeus que vostès reben i que havien
de renegociar per al període 2021-2027. Vostès estan ara
executant un pressupost que s’acaba, que s’acaba per a
l’exercici 2020 i que ve de l’any 2014, un període 2014-2020
que s’acaba i que per tant ens ha permès disposar de 263
milions. Què passa amb la renegociació que estan vostès fent
per renovar aquests fons FEDER, els fons socials, etc., etc., de
cara a l’exercici 2021-2017?

I unes darreres preguntes. Demanaran vostès...?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur... Sra. Tur, hauria d’acabar, per favor.
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LA SRA. TUR I RIBAS:

Acab, sí, era la darrera pregunta, perquè em reservaré per
a l’altre torn de rèplica. Demanaran vostès una revisió del
tipus d’IVA per afavorir els sectors més vulnerables com ara
el cultural?

I ja està, Sra. Sánchez, ja seguiré després, en tot cas.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Continuam amb el Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, bon dia
a tothom. Bon dia, consellera, i benvinguda a aquesta cambra
representativa de la voluntat dels ciutadans d’aquestes illes per
debatre sobre un tema d’especial rellevància, com és l’impacte
que tendrà, ja està tenint de fet, aquesta crisi econòmica sobre
la política pressupostària de la comunitat autònoma no només
l’any 2020, sinó també en els exercicis futurs.

Per tal de debatre  aquesta important qüestió, Sra.
Consellera, considero necessari donar resposta a una sèrie de
qüestions que vostè ha obviat, almenys parcialment.

En primer lloc, hem de respondre a la pregunta següent: en
quines condicions afrontam aquesta crisi, són unes condicions
òptimes? La resposta és molt senzilla. Tancàrem 2019 amb un
dèficit de 168 milions d’euros, un 0,5% del PIB, incomplint
l’objectiu marcat, un deute de 8.863 milions d’euros, el major
de la història i segurament incomplint també l’objectiu que
vostè tenia al principi de l’exercici i segurament també
incomplint també -com dic- la regla de la despesa.

Vostè, Sra. Sánchez, va incomplir tots els objectius i per
això afrontam aquesta crisi amb unes pèssimes condicions que
es tradueixen en un reduït marge pressupostari fruit de
l’herència Armengol.

I és que la Sra. Armengol va tenir la passada legislatura i
concretament el 2019 un comportament molt propi dels
governs d’esquerres basat en una visió de cigarra o cigala i
mai de formiga, i quan arriba l’hivern en forma de crisi el
menjar és molt escàs.

Tot i això, vostè, Sra. Consellera, perdó, tot..., sí, vostès,
Sra. Consellera i Sra. Armengol, sempre tendran l’excusa que
el Sr. Sánchez és fins i tot més incomplidor que vostès i és
capaç de disparar el dèficit del 2019 i incomplir  to ts  els
compromisos amb Brussel·les quan encara hi havia
creixement econòmic i ara que ve una brutal crisi tots són
plors i demandes de solidaritat davant els nostres socis
europeus.

En segon lloc ens hem de preguntar quines conseqüències
pressupostàries tendrà aquesta crisi econòmica per a la

comunitat autònoma de les Illes Balears tant al 2020 com als
exercicis futurs.  A dia d’avui vostè ens diu -és el que acaba de
fer- que resulta molt complexa fer aquesta estimació. De fet,
ens diu “sí, són 500 milions avall, 300 amunt”, ja ens ho
aclarirà, ara li demanaré que ens ho aclareixi. Però és evident
que la crisi provocarà una enorme caiguda d’ingressos
tributaris, això és una obvietat, que transformarà la previsió
que vostè va fer al pressupost en paper mullat.

En aquest sentit és obvi que caurà la recaptació de l’impost
de transmissions patrimonials, vostè va pressupostar 604
milions d’euros al primer trimestre i vostè ha recaptat 133
milions d’euros. Ens agradaria que ens fes una previsió de
tancament quant a l'impost de transmissions patrimonials si no
li sap greu.

Per altra banda, l’impost sobre estades turístiques, vostè va
pressupostar 128 milions d’euros, ens agradaria que ens
aclarís amb quin import pensa que... que tancarà l’exercici i no
ens compti per favor els 26 milions d’euros que ja ha recaptat
que corresponen a l’any 2019.

Dels 85 milions d’euros del cànon de sanejament d’aigües,
quants en recaptarà, Sra. Consellera?, al tancament.

Dels 150 milions d’euros de transferències de l’Estat
corresponents al conveni de carreteres i altres convenis ens
pot dir quan es cobraran aquests convenis?

És cert que el Govern central ha mantingut i fins i tot
incrementat lleugerament les bestretes a compte del sistema
de finançament i, per tant, si el Sr. Sánchez no dur Espanya a
la suspensió de pagaments durant el 2020 la comunitat
autònoma ingressarà aproximadament el que vostè  va
pressupostar.

En qualsevol cas ja sap vostè, Sra. Consellera, la diferència
entre bestretes a compte i liquidació definitiva del sistema de
finançament que es farà l’any 2022 amb una reducció que
podria ser estratosfèrica si es compleixen les previsions.

Pareix també que si el Sr. Sánchez no du Espanya a la
suspensió de pagaments enviarà a les comunitats autònomes
16.000 milions d’euros. Ens pot informar, Sra. Consellera, de
quin import arribarà a les Illes Balears? Vostè ha citat abans
14 milions d’euros, no deuen ser 14 catorze milions d’euros
dels 6.000 milions d’euros que ha repartit ja el Sr. Sánchez
perquè si no, si fossin 14 milions d’euros que ens toquen de
6.000... apaga y vámonos perquè aniríem ben arreglats.

Amb tot, vostè..., li ho vàrem dir l’altre dia de fet en una
PNL: aposti per la insularitat i aposti per fons que permetin
compensar l’impacte econòmic que tendrà sobre el sector
privat d’aquestes illes quant als 16.000 milions d’euros perquè
si no, anam malament. Això sí, vostè ens ha informat abans -és
important tenir-ho en compte- que 500 milions d’euros avall
d’ingressos, 300 milions d’euros amunt de despesa. Si no vaig
errat això són 800 milions d’euros de dèficit, només vinculat
a COVID, 800 milions d’euros... no és una quantia gens
negligible, eh?
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En tot cas, ja li ho he dit, és evident que cauran en picat els
ingressos de la comunitat autònoma el 2020 i també el 2021
i també el 2022. Arriba el moment de ser extraordinàriament
escrupolosos en les polítiques de despesa. Sempre és
necessari actuar amb els màxims nivell d’eficiència a l’hora de
gastar, però ara és més necessari que mai que cada euros de
despesa tengui un objectiu clar que no és altra que sortir
d’aquesta terrible  crisi econòmica i social i preservar el
nostre estat de benestar.

Des del Partit Popular li hem exigit que per al 2020
implementi un pla de rescat per a autònoms, PIME i famílies
que eviti la destrucció massiva del teixit productiu d’aquestes
illes i la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies.

Tota la bancada de l’esquerra, tots, que apel·len
constantment al consens i al pacte han votat en contra de totes
les propostes del Partit Popular, però continuarem exigint
mesures que evitin que la crisi sigui llarga i dolorosa, però al
mateix temps que exigim mesures per al 2020 els exigim
també que no gastin ni un sol euro que no sigui absolutament
necessari, preservin el nostre estat de benestar, sí, però sense
gastar ni un euro més del necessari.

I li dic una cosa, Sra. Consellera, la superestructura de
càrrecs de confiança i “enxufats” que vostè, que vostès tenen
a dia d’avui és una despesa perfectament prescindible. Es pot
governar perfectament...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... perfectament amb 7 conselleries, 31 direccions generals i
la meitat dels assessors que vostès tenen, i li ho dic  amb
coneixement de causa. I també són prescindibles una bona part
de les subvencions que reben abundantment els seus
col·lectius afins.

En tercer lloc, i ja per acabar, ens hem de preguntar si
vostès han après alguna cosa de les crisis passades. Li he de
reconèixer que som bastant escèptic, i  després de la seva
intervenció encara ho som més, i crec sincerament que vostès
ni han après ni han entès res del que va passar a l’anterior crisi
econòmica. Per això avui convé que ho tornem a explicar per
tal que ho tinguin ben en compte.

Miri, entre 2009 i 2011 els ingressos de la comunitat
autònoma caigueren 1.000 milions d’euros. El Sr. Antich,
fidel a les polítiques que sempre han predicat des de
l’esquerra, va gastar a mans plenes any rere any...

(Se sent una veu de fons que diu; “uro!”)

... obviant la brutal caiguda d’ingressos que els  he esmentat
prèviament. El 2008 el forat va ser de 901 milions d’euros; el
2009, 855 milions d’euros; el 2010, 1.310 milions d’euros,
i el 2011, 1.313 milions d’euros. 

El 2008 i el 2009 el Sr. Manera va endeutar el suficient la
comunitat autònoma perquè no hi hagués tensions
extraordinàries de tresoreria. El 2010 començaren els deutes

massius a proveïdors i a tot tipus d’entitats, i el juny del 2011
la comunitat autònoma devia 1.600 milions d’euros no als
bancs, no, no, sinó a tothom, devia 1.600 milions d’euros a
tothom.

Els proveïdors de material sanitari a ib-salut amenaçaven
a tallar subministres; les farmàcies es trobaven a punt de
col·lapse i amenaçaven a cobrar els medicaments als malalts;
els centres de persones amb discapacitat havien arribat a una
situació de desesperació absoluta; les empreses proveïdores
de la comunitat autònoma havien acomiadat milers de
treballadors i els pagaments de les nòmines dels empleats
públics perillaven mes a mes.

El Sr. Manera no va aturar mai de gastar massivament, però
dia 5 de maig del 2011, a disset dies de les eleccions, ens
anunciava en una entrevista que Balears haurà d’amortitzar 700
llocs de treball públic cada any; i no estranya en absolut que ho
digués perquè la comunitat autònoma estava literalment
fallida. El Sr. Zapatero ja havia congelat les pensions i retallat
un 5% els sous dels funcionaris un any abans, 12 de maig del
2010, però el Sr. Antich preferí dur a la fallida aquesta
comunitat autònoma.

I efectivament, aixecar una situació de fallida tècnica va
obligar el Govern del Partit Popular tant en l’àmbit estatal
com en l’àmbit autonòmic a prendre mesures mai vistes, tant
de reducció de despesa com d’increment d’ingressos tenint en
compte una premissa que vostès mai no han entès -mai no han
entès-: l’estat de benestar només és sostenible amb una
economia forta, si no hi ha creixement econòmic ni vostès ni
ningú no pot garantir l’estat de benestar, i això sí, vostès s’han
passat nou anys parlant d’"austericidi", de les retallades del
Partit Popular i que els governs d’esquerres no retallaran.

Estan segurs que no retallaran? Faran com el Sr. Antich i
el Sr. Zapatero i tornaran dur  la comunitat autònoma i l’Estat
en el seu conjunt a fallida?, posant en risc l’estat de benestar
mentre anuncien a crits que el volen preservar?

Estic segur que vostè, Sra. Consellera, és ben conscient
del gran repte i l’enorme responsabilitat que té a dia d’avui,
però són conscients la Sra. Armengol i la resta dels seus
companys del Consell de Govern?

(Remor de veus)

Estic convençut que ara sortiran a la tribuna la Sra. Martín,
el Sr. Ensenyat i la Sra. Truyols i ens diran, no retallarem, no
retallarem, no farem el que va fer el Partit Popular, però saben
perfectament que estan mentint, ho saben perfectament, que
estan mentint, i estan mentint a la ciutadania d’aquestes illes.
Com també mentí el Sr. Zapatero abans d’agafar les tisores en
el mes de maig de 2010, també ho sabia el Sr. Zapatero. El
maig de 2010, clac. O el Sr. Antich abans de dur a la fallida
aquesta comunitat autònoma, també ho sabia que la duria a la
fallida. O el Sr. Tsipras i el Sr. Varufakis a Grècia abans
d’aplicar brutals retallades de l’estat de benestar.
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Sra. Consellera, no cometi els errors que els seus
companys de partit cometeren en el passat. Digui sempre la
veritat a la ciutadania d’aquestes illes. No gasti ni un euro del
pressupost que no vagi encaminat a sortir d’aquesta terrible
crisi. Salvaguardi l’estat de benestar que amb molt d’esforç
hem aconseguit i faci el favor de no dur novament a la fallida
aquesta comunitat autònoma, com feren els seus antecessors.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sr. Sagreras, no em posa de mal humor, em sap greu. Jo els
sent, com que ja són previsibles i és el de sempre, tothom al
carrer, no servim per a res l’esquerra... i la veritat és que sí.
No, no, no m’amargarà el dia, que vol que li digui.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, anem per feines que la societat necessita que ens
posem a fer feina i tenim una compareixença important de la
consellera d’Hisenda en el dia d’avui.

A les Illes Balears sortirem de la crisi sanitària,
econòmica i social provocada per la COVID, el PP no s’ha
assabentat, però estam enmig d’una pandèmia i tenim
necessitats molt importants que són sobrevingudes i que no
eren esperades i que no es podien planificar.

En sortirem, però hem de ser reivindicatius des de les Illes
perquè, com bé ha dit la consellera, és una comunitat
infrafinançada i que té moltes mancances. Llavors, el que hem
de fer és fer inversions acurades i adients. 

La comunitat autònoma, però per si mateixa no podrà fer
front a totes les despeses sobrevingudes, però sí amb les
sinergies amb els municipis, els consells insulars, el Govern
estatal i per descomptat amb Europa. 

Els superàvits dels municipis s’han de poder alliberar per
atendre qui més ho necessita. Evidentment també ens cal el
REB i un model nou de finançament autonòmic. Hem d’anar
més enllà, estam en temps complicats i hem de tenir solucions
imaginatives i valentes.

Cal evitar que augmentin les desigualtats i es generi més
pobresa deixant gent enrere, com va passar a la crisi de 2008,
que sí que ens recordam, tenim molt bona memòria a Unides
Podem de tot el que va passar. 

Hem de sortir endavant amb una justícia social enfortida
on les cures siguin valorades. En aquestes setmanes s’ha vist
la seva necessitat i la importància de l’aportació que feim les

dones a la subsistència de les famílies. La crisi sanitària de la
COVID no ens ha de fer oblidar que estam en una situació
d’emergència climàtica, que vivim a un territori fràgil i que la
cura del territori i les persones ha de servir de base d’una nova
economia on l’equilibri amb la natura permeti la sostenibilitat
de les activitats econòmiques, un nou model de societat més
horitzontal i sostenible caracteritzat per la cogovernança amb
els sectors socials.

A les eleccions europees de 2014 Podem va concórrer
amb la proposta de la renda bàsica, es va generar una gran
polseguera. Ens deien, on anau? Idò, anàvem on s’ha d’anar, a
garantir el dret a l’assistència, a posar la vida en el centre .
Intent rere intent no hem defallit en el nostre objectiu. El
març de l’any passat vàrem presentar davant del Congrés dels
Diputats la proposició de llei sobre garantia de suficiència
d’ingressos i d’aquí a poques setmanes el Govern estatal
posarà finalment en marxa la renda mínima vital. 

Cal protegir la vida de les persones. Nosaltres ho tenim
ben clar, i el Govern balear també. No se’ns ocorre demanar
al Ministeri de Sanitat passar a la fase 1  sense complir els
requisits a uns documents fora signatura de la responsable de
salut pública. 

Els serveis públics ens estan protegint dels efectes de la
pandèmia. Avui és el Dia Internacional de la Infermeria i són
professionals evidentment importants. Quan la dreta parla de
retallar els serveis públics hem de pensar quins serveis públics
volen retallar, perquè està clar que nosaltres els defensam i els
defensam tots, uns serveis públics de qualitat que funcionin i
que siguin potents. 

S’imaginen que hagués passat en el nostre país sense un
sistema sanitari públic?, si el criteri per ingressar a un hospital
hagués estat els dígits del compte corrent?, si els pacients que
han ingressat a una UCI haguessin hagut prèviament de
demostrar que podien pagar cada sèrum, cada fàrmac, cada
atenció?

La COVID està afectant molts sectors de l’economia,
sembla que la caiguda del PIB per efecte directe de l’aturada
productiva seria entorn d'un 10% a les Illes Balears. Per fer-
nos una idea del que suposa aquesta reducció a la producció,
l’any 2009, el pitjor any de la crisi anterior, el PIB va caure un
3,9%.

Afrontam com a resultat agregat una reducció del PIB,
com ha dit la consellera, aproximadament d’un 30% durant
l’any 2020. Aquestes xifres variaran en funció de les mesures
sanitàries, les reaccions de les famílies i les empreses a
aquesta nova situació i sobretot en funció de la política
econòmica que emprenguem. Que ja els dic que no és la de les
retallades, els confirm el que vostès estaven dient.

Per això, ara més que mai hem de destacar la importància
del sector públic en dues línies essencials: redistribuir la
riquesa existent i multiplicar el potencial productiu per
compensar les pèrdues existents. 
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És el moment de reformular el model econòmic que
durant massa anys ha maltractat el territori i les persones que
l’habiten i transitar cap a formes de producció més
sostenibles, tal com reclamen diversos col·lectius socials i
constitueixen els fonaments de les polítiques econòmiques
redistributives i d’impuls al consum que defensam.

Cal que el sector públic ajudi a compensar la caiguda del
consum familiar amb compra pública i facilitant liquiditat a les
empreses, com hem fet ja, per exemple, amb les línies
d’ajudes a la producció de la llet a Menorca. 

La redistribució de la riquesa cap a les classes
treballadores permetrà dinamitzar l’economia de les nostres
illes. Mentre que els beneficis de les grans empreses sovint
s’empren a inversions i a projectes forans, els ingressos dels
treballadors, autònoms i PIME es gasten en el mateix territori
dinamitzant l’economia local a través de cercles virtuosos de
consum. La gent ho ha vist clar i aquests dies hem vist un munt
d’iniciatives de compra i de suport als comerços locals, als
productors de la nostra terra. Aquestes iniciatives han de
continuar perquè d’aquesta crisi en sortirem plegats.

A més d’ajudar al consum si volem potenciar l’economia
hem de crear ocupació, tanta com es pugui, frenar la
destrucció d’aquests llocs de feina i protegir els més
vulnerables del te ixit productiu des del diàleg social. Hi ha
hagut tota una sèrie d’iniciatives i ahir mateix vàrem presentar
al Govern estatal una mesura més encaminada a l’escut social
perquè els ERTO de força major romanguin fins al 30 de juny,
però no ens hem de conformar, la nostra terra necessita que
s’ampliïn, que s’allarguin a causa del nostre sistema productiu.

Hem de posar en valor tot el que està fent aquest govern
d’esquerres, que està fent molt bona feina. Hi ha més d’1
milió d’autònoms que reben per primera vegada una prestació
estatal, els ERTO seguiran exempts de cotitzar a la seguretat
social, es prohibeix l’acomiadament per mor de la COVID-19,
es dóna protecció a treballadores en estat precari com són les
treballadores de la llar i les cuidadores de persones
dependents. 

És un moment on el sector privat evidentment té dificultats
per invertir i moltes empreses es veuen arrossegades per la
competència. Hem de posar el sector públic a coordinar els
esforços per no deixar a ningú enrere. Cal un sector públic
fort, no feble. Aprenguem d’Europa on el pes del sector públic
a les seves economies és de mitjana 6 punts superior al nostre
país. 

El compromís d’Unides Podem és garantir els recursos
suficients que assegurin l’accessibilitat i la qualitat dels
serveis i de les polítiques públiques amb una contribució
progressiva en què pagui més qui més té, les grans empreses,
els grups financers, els fons d’inversió, etc.

Em semblen coherents i donam suport, Sra. Consellera, a
les mesures fiscals i econòmiques que s’han pres a les Illes
Balears: les línies de finançament -que vostè ha comentat-,
des de l’ISBA; l’exempció de taxes i canons municipals i

autonòmics a l’obertura i reobertura d’establiments pel Reial
decret 463/20, per a comerços minoristes; les línies d’aval
ICO que garantiran el 80% dels nous préstecs i renovacions
d’operacions sol·licitades per autònoms i PIME; ajudes a
empreses industrials; ajudes a comerços; l’adaptació -com bé
ha dit-, de l’impost de turisme sostenible perquè els
establiments no hagin d’avançar en el mes de setembre el que
no han ingressat, i per suposat, suport a les famílies amb
agilitació dels ajuts al lloguer; accés a l’habitatge, 9 milions
d’euros; una altra línia urgent de 9 milions d’euros; la creació
de targetes per a famílies amb beques menjador perquè els
infants de moltes famílies encara no tenen per menjar a la
nostra terra, a una comunitat rica com la nostra.

És important ressaltar que en cap cas no s’ha d’ajudar a
empreses que no ajuden al manteniment dels serveis públics.
La setmana passada es va aprovar un nou pla d’ajudes i aval
ICO per 20.000 milions d’euros, més de la meitat dels quals
aniran destinats a PIME i autònoms i s’ha inclòs que les
empreses que s’hagin d’acollir a aquesta línia d’ajudes hagin
d’estar radicades a Espanya, el que evita que es puguin
beneficiar a empreses en paradisos fiscals. Només faltaria
ajudar qui defrauda els seus conciutadans. 

De la mateixa manera aquí a les Illes Balears hem registrat
una PNL conjunta amb MÉS per Mallorca i el PSIB, per
reclamar que les nostres illes quedin fora de les ajudes per la
crisi de la COVID-19, ja siguin préstecs o avals, a empreses
registrades a paradisos fiscals, o amb operacions vinculades
a societats en aquests països. Els recursos públics han d’anar
als autònoms, PIME i altres empreses que ho necessiten i han
estat responsables i solidàries, a aquestes hem d’ajudar.

I ja per acabar, ben igual que no s’ha d’ajudar qui no ajuda,
cal donar suport a qui més ho necessita. Des del Govern de
l’Estat s’ha habilitat un fons extraordinari de 16.000 milions
d’euros per a les comunitats autònomes, és una mesura
positiva, que reconeixem i pensam que és molt interessant,
que l’adopta un govern d’esquerres, a les dretes no les hem
vist donar un cop de mà, ells sempre apliquen retallades. 

La justíc ia no és tractar tothom igual, sinó distribuir en
funció de les necessitats. Des d’Unides Podem consideram
que el finançament que s’ha determinat per a les nostres illes
és insuficient. La nostra comunitat és una de les més
colpejades per la crisi de la COVID-19, pel greu cop al sector
turístic i és innegable que calen més recursos per part de
l’Estat. 

Hem fet un esforç important, hem assumit despeses
sobrevingudes per ajudar a la gent, autònoms, PIME i
empreses. Hem estat i tornarem ser un motor econòmic
d’Espanya, ara ens calen recursos per agafar impuls i per
aquest motiu serem reivindicatius amb el Govern central.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Martín. Correspon ara al Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Sra. Consellera, para afrontar esta
devastadora crisis económica derivada de la pandemia del
coronavirus, urgen medidas extraordinarias que estén a la
altura de su magnitud, alivio fiscal, ayudas a nuestras
empresas, PIME, microempresas y autónomos, para salvar
empleos; y también un plan de ajuste, porque esta crisis afecta
de lleno a nuestra cuentas públicas. 

Por supuesto que ustedes no son los responsables, como
así se justificaba la Sra. Martín, pero ustedes sí que son los
responsables de gestionar esta crisis. No cuela ya sacar el
comodín de los recortes de años anteriores, porque Grecia y
Portugal nos están dando una lección en la gestión de la crisis.
El problema es evidente que ha sido de gestión, gestión que
nos puede llevar a nuevos récords, como el de prestaciones
abonadas, 5 .200.000 españoles reciben prestaciones
actualmente, récord que por cierto sacaba pecho la ministra de
Trabajo, muy poco afortunada. Tanto el Gobierno como el
Govern deben trabajar para que los ERTE no se conviertan en
ERE. Vamos camino de récord respecto con nuestros países
vecinos de la Unión Europea, efectivamente, récord en la
caída del PIB y en Baleares las previsiones de caída del PIB
son ya de un 36%, más del triple que en el resto de España. 

Consellera, la pregunta es ¿qué medidas, qué planes van a
impulsar para reducir esta caída, qué está haciendo el Govern
para estimular la economía?, porque no nos ha quedado
demasiado claro. Récord en incremento de déficit y de deuda,
un déficit por encima del 10%, que sitúa España al borde del
rescate europeo. 

Tras dos años de incapacidad política para aprobar unos
presupuestos, el Gobierno central se dedicó a aumentar los
números rojos, rompiendo en 2019 con la tendencia positiva,
en lo que a corrección de déficit público se refiere. ¿Y cuál es
ahora la situación? Pues que tenemos menos músculo fiscal
para hacer frente a las devastadoras consecuencias
económicas de esta crisis y en un momento donde se deberían
poder bajar los impuestos o dar cobertura a los cierres de
negocios y desempleo, no pueden hacerlo. Cuando no gastas
más de lo que tienes, ahorras en épocas de bonanza y tienes
más margen fiscal para afrontar malas épocas, como ha hecho
Alemania para ayudar a uno de los sectores más afectados con
su rebaja del IVA en el sector de la hostelería. O sin irnos
fuera de España, Andalucía, tanto como les gusta a ustedes
hablar de los gobiernos donde cogobierna mi partido, pues sí,
Andalucía este último año y medio tienen ya superávit, porque
han conseguido sepultar el déficit de 800 millones de euros
que tenían con la Sra. Susana Díaz de su partido.

Reconózcalo consellera, esta crisis nos ha llegado con los
deberes sin hacer. Y ante la magnitud de la crisis esta semana
conocíamos el informe de la AIReF, cuyas previsiones son

más negativas de las que hacen los gobiernos autonómicos y
el Gobierno central. La AIReF considera que los ingresos
están inflados en el plan enviado por el Gobierno a la
Comisión Europea y que la situación es aún peor y estamos -
como digo- más cerca del rescate. La AIReF también asegura
que el 30% de trabajadores que ahora mismo están acogidos
a un ERTE no volverán a recuperar su empleo.

Miren, y a la representante de Podemos, esto no va de si la
crisis la van a pagar los trabajadores o las empresas, porque la
crisis la vamos a pagar todos, todos los ciudadanos de España
y todos los ciudadanos de Baleares. 

También me refiero al Gobierno central, que parece estar
ajeno a cómo se desploman los mercados bursátiles, cómo se
engrosa la lista del paro. Con su retórica antiempresa que han
adoptado los últimos días y mientras siguen nombrando altos
cargos en los ministerios inútiles, como el de Consumo. 

Se lo dije a la presidenta la semana pasada, la insolvencia
del Gobierno nacional lastran la economía y la recuperación
de nuestras islas. Y sí, se lo voy a decir claro, nos preocupa la
animadversión confesa de sus socios de gobierno por el
empresariado. Explíquenles a sus socios que no existe ningún
país, ni ninguna comunidad autónoma en la que puedan salir
adelante, si a las empresas de su comunidad autónoma no les
va bien, porque el estado del bienestar se levanta sobre los
hombros de un sector privado, competitivo y con expectativas
de futuro, que la mejor política social no es la de repartir
subsidios una vez ya se han perdido los empleos, sino que hay
que evitar que se pierdan esos empleos y porque además será
menor el gasto social que haya que soportar.

Usted sabe bien que es así, consellera, se lo dijo
Ciudadanos en el Congreso a la ministra de Economía, “el
Gobierno tiene elegir si quiere seguir subvencionando el paro
o subvencionando el empleo”. Hay que ayudar a nuestras
empresas, nuestras PIME, nuestros autónomos,
microempresas, son ellos los que van a levantar a pulso
nuestra comunidad autónoma. No les pongan más trabas, más
obstáculos para mantenerse y salvar sus negocios y salvar, por
tanto, los empleos. 

No necesitan más endeudamiento, el problema ya no es
sólo hacer frente con liquidez a los costes, tasas, impuestos,
cuotas, recibos, seguros, ... sino la capacidad de digerirlos. Se
han cerrado o cesado muchos negocios estos últimos meses,
porque se lo han impedido los ingresos y nadie les ha
protegido de los gastos. ¿Y ustedes qué se han limitado a
hacer? Usted lo ha explicado bien, han retrasado el pago de los
impuestos, que no eliminarlos ni condonarlos y encima la
solución del Gobierno y de esta comunidad autónoma han sido
créditos ICO y línea de créditos ISBA. 

Desde Ciudadanos propusimos un paquete de medidas para
ayudar a los más de 90.000 autónomos de estas islas, pero fue
votado en contra por todos los partidos que conforman el
Gobierno. Seguiremos exigiendo un plan de reactivación
económica, que contemple un plan de ayudas reales para
nuestros 90.000 autónomos, que acrediten pérdidas del 30%
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de sus ingresos, porque el 75% es inviable. Desde Ciudadanos
le exigimos lealtad con los autónomos, su línea de crédito
ISBA es completamente insuficiente y dejen de sacar pecho,
porque tres de cada cuatro autónomos admite ya estar en
apuros. 

En cuanto al sector turismo, proponemos cancelar las tasas
turísticas de ámbito local y regional, el aplazamiento de los
pagos de la Seguridad Social, así como la liquidación y el pago
del IVA para la cadena de valor del sector turístico sin
intereses. También bajar el impuesto turístico al 4%, ¿lo van
a solicitar desde Baleares, consellera, como sí se ha hecho
desde otras comunidades autónomas? También eliminar el
impuesto de turismo sostenible para hacer Baleares más
competitiva y el aplazamiento del 50% del importe de las
tarifas aeroportuarias.

El hundimiento económico es ya una realidad e impacta de
lleno en las cuentas públicas. Y esta crisis, y ante este
escenario, nos lleva a una reformulación urgente de los
presupuestos, insisto, la coyuntura económica es más que
preocupante, con un desplome de ingresos, un desplome de la
inversión pública y un gasto público completamente disparado.

Y no podemos olvidar que partíamos de unos presupuestos
que ya estaban con unos ingresos completamente inflados e
irreales, como le advertimos desde mi grupo parlamentario.
Por ejemplo, el presupuesto para vivienda social estaba basado
en el 50% en los fondos de la recaudación del ITS, ¿con qué
financiación van ustedes a financiar la vivienda social, con qué
fondos y con qué financiación contamos?

Y ya basta de seguir, pues, con los brazos cruzados
esperando que Madrid, o ahora se han unido a esperar que la
Unión Europea arregle el tema de financiación. Ustedes saben
muy bien que el fondo de ayuda no reembolsable para las
comunidades autónomas que ha anunciado a bombo y platillo
el Sr. Sánchez es completamente insuficiente, si todo sale
bien y en los criterios de reparto, finalmente, se tiene en
cuenta los nefastos efectos económicos que va a tener en
Baleares esta crisis, como digo, si se tiene en cuenta vamos a
recibir, como máximo, 400 millones de euros. Les recuerdo
que el presupuesto de la CAIB para 2020 es de 4.500 millones
de euros, por tanto, 400 millones de euros es completamente
insuficiente para paliar este desfase presupuestario.

También le digo, es iluso pensar en ayuda financiera sin
poner en marcha un plan de ajuste, un plan de ajuste, que ya se
lo he trasladado hoy a la presidenta, que tiene que llevar
aparejado un plan de reestructuración y de reducción de la
administración pública, porque también la administración,
también el govern, también los políticos debemos apretarnos
el cinturón ante esta crisis.

Consellera, le voy a preguntar, por último, una pregunta
que no me contestó la presidenta la semana pasada: ¿va a
incautar Hacienda el superávit acumulado por los
ayuntamientos, como ha dejado entrever la ministra Montero?
¿Va a permitir su govern que el Gobierno central eche mano
de la hucha de los ayuntamientos?

Y termino ya, consellera, por supuesto que desde
Ciudadanos le tendemos la mano para reformular unos
presupuestos, unos presupuestos reales que estén a la altura de
la emergencia social y económica que viven y van a vivir las
Islas Baleares, y de cómo actuemos en esta crisis dependerá
el futuro próximo y a medio plazo de Baleares, tenemos que
tenerlo muy en cuenta.

Después de escuchar a la representante de Podemos hoy
aquí, estoy convencida, Sra. Consellera, de que ustedes saben
que están más cerca de nuestras propuestas que las de sus
socios.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President, diputats, diputades. Bé, està clar
que el pressupost del 2020, just que vàrem aprovar fa sis
mesos, per a nosaltres, per a MÉS per Mallorca, continuen
essent uns pressuposts que consoliden polítiques
progressistes i igualitàries, però, malgrat l’infrafinançament
i la falta d’aplicació d’un règim especial just. Eren uns
pressuposts elaborats en temps de dificultats, amb moltes
hores de feina, d’esforç, d’anàlisi i reflexió, i amb aquesta
COVID-19 aquest esforç s’ha multiplicat encara més del cent
per cent just en poques setmanes, i jo aquí estic segura, i vull
donar les gràcies a tothom que ho ha fet possible, en aquest
cas part de l’administració, perquè és del que parlam.

Sabem que serà el 2020 quan patirem la baixada de
recaptació real d’ingressos del sistema de finançament
autonòmic, que inclou..., vull dir que serà el 2022 quan
patirem la baixada de recaptació real d’ingressos del sistema
de finançament autonòmic, que inclou el 50% de l’IRPF, de
l’IVA i dels imposts especials, perquè es liquida cada dos
anys, ja ho ha dit el Sr. Costa, i amb això estam tots d’acord,
i que representa, precisament, el 70% dels ingressos no
financers del nostre pressupost, per tant, ho hem de tenir en
compte. I que també la baixada d’ingressos propis, que són un
25% aproximadament dels recursos no financers del
pressupost d’aquesta comunitat autònoma, doncs també es
veuran afectats i que, evidentment, afectaran els pressuposts
del 2021.

Però els pressuposts no només quadren números i partides
pressupostàries, parlen de com es vol fer política, parlen de
seguir construint un projecte al servei de la gent, i en aquest
context, des de MÉS per Mallorca, tenim el convenciment que
si en el debat de pressuposts del 2020 i de les diferents
opcions polítiques ja va ser com a mínim aclaridor, ara, quasi
sis mesos després, immersos en una crisi sanitària
sobrevinguda de dimensions catastròfiques, sanitàries, socials
i econòmiques, sobretot a les nostres illes, amb un model
econòmic molt vulnerable, les accions per fer front a la crisi
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han mostrat ben clar quines són les prioritats del Govern:
primer, tenir cura de la salut; segon, una decidida xarxa de
suport social; i tercer, avançar amb actuacions laborals i
econòmiques contundents per mantenir 200.000 llocs de feina
i sostenir les petites i mitjanes empreses i els autònoms.

Els objectius finals no han canviat en aquest pressupost
públic ni han de canviar, el pressupost del govern de la nostra
comunitat autònoma ha de continuar actuant com a palanca per
traslladar la millora econòmica a tots els sectors de la
societat, i això la COVID-19 no ho ha de canviar; per
aconseguir una societat més igualitària, amb majors
oportunitats per a tothom, major progrés i cohesió social i que
reparteixi millor la riquesa que es genera a les Illes Balears.

La gestió del Govern durant aquesta crisi ha demostrat que
l’augment continuat del pressupost social ha estat fonamental
i que aquesta és la línia que s’ha de continuar, l’esforç de
reduir el diferencial de despesa en termes per càpita de les
polítiques socials de les Illes Balears respecte de la mitjana
estatal ha possibilitat fer front a la crisi de forma àgil,
eficient, valenta i decidida. Perquè l’accés per a tothom a la
sanitat universal, l’eliminació del copagament sanitari i blindar
els serveis públics no ha estat una despesa supèrflua, no ho ha
estat ni ho és; defensar el feminisme, la memòria històrica,
les polítiques d’igualtat i la nostra cultura i la nostra llengua
no és una despesa supèrflua, i nosaltres continuam aquí, siguin
uns pressuposts o siguin uns altres.

Els pressuposts del 2020 varen consolidar les polítiques
socials, salut, d’educació, de serveis socials, d’ocupació i
habitatge, amb una despesa social del 70,5% del total de la
despesa no financera. En conseqüència, MÉS per Mallorca, en
aquest nou context sanitari, social i  econòmic, i amb
responsabilitat amb aquesta terra, seguirà donant suport, com
ho ha fet fins ara, als ajusts necessaris a la realitat de la crisi
i quan sigui necessari, amb mesures pressupostàries socials i
econòmiques que incorporin millores, escoltant la societat i
esperant que els partits també facin oposició constructiva amb
propostes concretes.

Som ben conscients que per fer front als efectes d’aquesta
crisi sanitària és imprescindible que l’Estat deixi de ser injust
amb la gent d’aquestes illes i sigui corresponsable d’unes illes
que durant molts i molts d’anys han estat grans aportadores
netes a les butxaques estatals, recordam que es calculen quasi
5.000 milions d’euros de deute estatal a causa de
l’infrafinançament, que continuam sense un vertader règim
especial en marxa, que en tema d’inversions encara no hem
vist un duro, i això és cert, i que el règim especial fiscal dorm
dins un calaix, quan ara és més necessari que mai per
compensar a les nostres empreses la seva insularitat i els seus
sobrecosts.

Aquest és el bessó i el vertader debat, fins al 2020 hem
estat la segona comunitat que més aporta a l’Estat i, en canvi,
la novena a l’hora de rebre; ara, el 2020, quan el paisatge
econòmic és desolador per a nosaltres, ens toca rebre la
compensació que ens toca.

Un altre punt important en matèria pressupostària a nivell
de comunitat autònoma és la necessitat urgent de modificar la
llei d’estabilitat pressupostària, la llei Montoro, aprovada pel
Partit Popular; el Govern estatal no pot continuar ajornant la
seva modificació i ha de deixar als ajuntaments utilitzar els
romanents i els superàvits, uns 500 milions d’euros a les
nostres illes, ben necessaris per fer front a la crisi de la
COVID. I, evidentment, nosaltres estarem al costat dels
ajuntaments perquè aquests 500 milions d’euros són dels
ajuntaments i no són de l’administració de l’estat.

Des de MÉS per Mallorca reclamam que les inversions
que venguin de l’Estat es facin en coordinació i participació de
cadascun dels governs autonòmics, tenguin en compte la
despesa i les actuacions engegades per fer front a la crisi,
malgrat les dificultats. La corresponsabilitat fiscal que sempre
ha aportat les Illes, l’infrafinançament, l’esforç que hem fet en
sanitat i en polítiques socials i l’impacte específic que aquesta
crisi tendrà en el nostre territori.

En el cas d’aquests 16.000 milions d’euros no retornables
dels quals fa propaganda en aquest moment l’Estat, coincidim
amb la seva insuficiència, i també volem que tengui criteris de
repartiment justs els quals, per ara, sembla que no ho són, i
aquí sí que el Govern ens tendrà al seu costat; esperem que
totes les altres forces que tenen representació a nivell del
Congrés facin el mateix.

A la vegada, quan hem viscut de manera dramàtica la
vulnerabilitat de la nostra economia de serveis, amb un molt
poc valor afegit, hem de ser conscients d’això, en aquests
moments tenim molt poc valor afegit a la nostra economia,
amb quasi 150.000 ERTO i 70.000, aproximadament,
acomiadaments, és el moment d’avançar-nos a nous escenaris
i, precisament, aquest és el principal repte: reactivar el
dinamisme econòmic, corregir els desequilibris socials i
donar un impuls decidit cap a la diversificació del nostre
model econòmic i incidir a nivell empresarial i social en
l’educació, la formació, la recerca, el desenvolupament
tecnològic, el coneixement i la innovació.

La setmana passada, aquí mateix, vàrem aprovar, per
unanimitat, una proposta d’El Pi, la qual des de MÉS per
Mallorca vàrem esmenar i crec que, unànimement, vàrem estar
d’acord que si hi havia d’haver un pla d’inversió pública fos de
forma coordinada i consensuada amb cada comunitat
autònoma, d’acord amb les seves singularitats i que dins les
seves prioritats també inclogués les mesures de diversificació
del model econòmic.

Perquè MÉS per Mallorca sempre ha defensat, i molt
abans de la COVID-19, que la inversió a les Illes per part de
l’Estat s’ha d’incrementar; ara bé, ja ho vàrem dir, no volem
una inversió a qualsevol preu ni un pla d’obra pública pur i dur,
ni un pla només enfocat a la construcció, al ciment i a l’asfalt,
volem inversions que de veres s’enfoquin cap a una economia
sostenible. Ja fa quasi deu anys que es parla d’economia
sostenible, deu anys quasi de la llei estatal i és ja ben hora de
prendre mesures seriosament i que no només siguin lleis que
serveixen de maquillatge i per lluir.
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Per sortir de la crisi del 2008 el turisme va ser un factor
positiu, però ara no podem tornar caure en la nefasta gestió
pública que va deixar enrera tanta gent i que va augmentar
l’índex de pobresa i desigualtat, perquè, Sr. Costa, vostè ha dit
que ho varen fer beníssim, però jo li vull recordar que cada dia
durant aquella crisi hi havia, a nivell de l’Estat espanyol, més
de 500 desnonaments, a nivell de tota la crisi es varen
desnonar més de 170.000 famílies de les seves cases, i vostès
què van fer? Només varen salvar els bancs, aquesta va ser la
seva proposta, sí, sí, tota la gent que va perdre les cases...

(Remor de veus)

... és culpa seva, és clar que sí, fins i tot ara els bancs
reconeixen que aplicar aquella llei hipotecària en aquell
moment va ser un desastre, va ser un desastre, però la varen
aplicar vostès, i  varen consentir tots aquests desnonaments
durant tota la crisi. I això és culpa del Partit Popular, tota
aquesta gent que va (...) , no ens posi d’exemple la seva
actuació davant la crisi.

En aquesta pandèmia la nostra dependència del turisme és
un factor negatiu i  ens ha fet conscients de la nostra
vulnerabilitat econòmica estructural. I sí, compartim que es
necessita un pla específic turístic per a les nostres Illes
Balears, per sortir el més aviat possible de la crisi econòmic,
però des de MÉS per Mallorca creiem que no ens podem tapar
el cap, el turisme que ve exigirà seguretat sanitària,
alimentària i mediambiental, i moltes de les infraestructures
actuals s’hauran de repensar. Aquesta crisi ens ha posat davant
el mirall de la fragilitat de la nostra economia, volem
recuperar l’activitat però hem de reforçar la nostra base
estructural econòmica amb estímuls econòmics a sectors que
s’han vist reforçats en aquesta crisi, com són els tecnològics,
les telecomunicacions, les energies renovables i el sector
alimentari.

Seria un error basar la reconstrucció o la reactivació
econòmica només en plans per al turisme i la construcció, és
el moment de plantejar plans i estratègies paral·leles al mateix
nivell d’esforç, coordinades i compatibles, però no
supeditades una a l’altra, en base a millorar la qualificació
laboral, la recerca, la innovació, l’educació, la formació, el
sistemes de cures, l’agenda verda, la transició energètica i el
desenvolupament tecnològic i digital; seria un error no pensar
que la crisi climàtica, si no hi posam fre, ens durà a una
situació sanitària, ambiental, social i econòmica encara més
greu de la que vivim avui, perquè serà irreversible. Seria un
error que no ens podem permetre caure en la frase de sempre:
ara no és el moment; que, en realitat, vol dir: mai no és el
moment. Seria un error pensar que això no es pot repetir i que
tot continuarà com abans i per a sempre.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Vicepresidenta Primera substitueix el Sr.
President en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Campomar. Es el turno del Grupo
Parlamentario  VOX-Actua Baleares, tiene la palabra el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. A ver, Sra. Consellera, yo
creo que estamos ante el peor escenario económico de la
historia de España desde que tenemos datos fiables
económicos, el profesor Tamames, en su libro de referencia
Estructura económica de España, cifraba la caída del PIB
durante nuestra Guerra Civil en un 16%; usted misma ha
subido a esta tribuna a hablarnos de un 30.

Para ponernos en contexto, la Sra. Lagarde nos habla de
entre un 9  y un 15% de bajada del PIB en la zona euro; el
propio Banco de España, siempre favorable a las tesis del
Gobierno, habla de un 13,6. Pero si vamos por sectores, el
turismo, que representa un 15% del PIB, las propias
patronales hablan de una caída del 82%, eso supone un 12,3;
la automoción, que es un 10% del PIB, una caída del 30%, un
3% del PIB; el comercio, otro 10%, 80.000 negocios que ya
no abrirán; 200.000 parados más, otro 2%; la construcción,
calcula una caída entre el 20 y el 40% de las ventas sobre todo
en el sector industrial y comercial, un 2% más. Vamos
sumando, estamos por encima del 19% y, por desgracia, en
estas islas será muy superior, cercano al doble, muy por
encima de ese 30% que usted estima.

Y luego no digan que no podía preverse o que no se les
advirtió, nosotros lo estamos advirtiendo.

Le quiero recordar, Sra. Consellera, esa historia que todos
ustedes conocen, la de Robin Hood, aquel que robaba a los
ricos para dárselo a los pobres: había un malvado, que era el
chérif de Nottingham, que iba por las aldeas recaudando y no
le importaba que hubiera habido malas cosechas, daba lo
mismo, ellos recaudaban; ustedes siempre se han sentido
identificados con Robin Hood, pero es que, en realidad, son el
chérif de Nottingham, ustedes siguen empeñados en recaudar,
en recaudar, en recaudar..., para hacer lo que ha dicho la Sra.
Martín, redistribuir la riqueza. No, Sra. Martín, eso es
redistribuir la miseria, que es a lo que vamos, es a lo que
vamos.

Porque, y permítame que ahora me centre en un tema que
a su gobierno le interesa muchísimo, y estoy convencido de
que si su gobierno lo hace es porque debe ser una de las
preocupaciones fundamentales de los ciudadanos, porque a la
hora de hablar de recortes, de la necesidad de la contención
del gasto, vamos a hablar, ya digo, de un tema que siempre es
para ustedes fundamental, prioritario y que siempre está
presente, la Guerra Civil; nos hemos enterado, recientemente,
de que la Secretaría Autonómica de la Memoria Democrática
ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de la Generalitat de
Catalunya para hacer exámenes de ADN a los familiares del
desembarco de Bayo que cayeron en el desembarco de
Portocristo para que puedan enterrar dignamente a sus
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muertos, una operación que, por cierto, no tuvo otro  hecho
destacable que el asesinato de unos 100 ibicencos inocentes,
¿de verdad nos vamos a gastar en estos momentos un solo
euro en hacer pruebas de ADN a familiares de fallecidos hace
80 años, cuando no tenemos tests para hacer tests masivos a
toda la población?

Empiece usted a eliminar y puede empezar por la
Secretaría Autonómica de Memoria Democrática.

Pero podemos seguir con otras, la Dirección General de
Soberanía Alimentaria, durante esta crisis no ha conseguido
que ni el 20% del producto agrícola que hay en los lineales de
los supermercados sea de producción local; no ha conseguido
ni siquiera gestionar los excedentes para entregarlos a las
ONG. Si no sirve absolutamente para nada, ¿para qué la
tenemos que seguir sosteniendo?

Pero hay más. Tenemos a la consellera incompetente, y
ojo, no me refiera a que la consellera no tenga habilidades o
inteligencia, me refiero a que es la consellera incompetente
porque cada vez que sube a esta tribuna la Sra. Santiago es para
decirnos que no es competente de nada: no es competente en
el IMAS, no es competente en la protección de menores, no
es competente en las residencias, no es competente en nada.
Si no es competente en nada, hagan ustedes una dirección
general, agréguenlo a Sanidad, y una conselleria que nos
eliminamos y un gasto que reducimos, porque si no reduce
usted el gasto, dígame esta carta de los Reyes Magos que
suben aquí a vendernos cómo la va a pagar.

Porque la triste realidad es que nosotros hemos tenido
estudios y hemos estimado que la caída no será de 500
millones, en la recaudación; superará los 820 millones -si
quiere le pasaré nuestras cuentas-, eso contando que el Estado
nos pague lo que nos debe. Y si a eso sumamos el necesario
aumento de las ayudas y los gastos en sanidad, nos iremos por
encima de los 1.200 millones siendo optimistas. Usted misma
ha reconocido, pues eso, que va a bajar la recaudación, pero
quieren seguir gastando y me parece muy bien, y lo vamos a
apoyar en el gasto social, en el gasto de apoyo a los más
necesarios, ¿pero de dónde va a sacar usted el dinero?

No podemos contar con los 16.000 millones de Sánchez,
que ya hemos visto en qué condiciones piensa darlos a las
comunidades autónomas, que están dedicados esos 16.000
millones más a apuntalar su debilísimo gobierno y su escasa
mayoría parlamentaria que realmente a ayudar a las
comunidades autónomas más necesitadas, y hasta la propia
presidenta del Gobierno se lo ha afeado. Ya sabemos a dónde
van a ir los 16.000 millones: a vascos y catalanes, es la
historia de siempre.

Pero es que tampoco podemos contar con Europa. Esos
24.000 millones que ha dicho la comunidad europea que nos
va a dar gratis et amore no sirven ni para pagar un mes las
nóminas de los funcionarios, las pensiones y las ayudas que
estamos dando a los parados y a las personas que están en
ERTE, que superan los 30.000 millones. 

Es que no tenemos dinero, Sra. Consellera, y me parece
muy bien que venga usted aquí a hablarnos del necesario
sostenimiento del estado del bienestar, pero es que hay que
pagarlo. Yo ya se lo he preguntado una vez y se lo volveré a
preguntar, y todas las veces que haga falta: ¿me podría decir
usted cuánto dinero tiene en la caja?; descontando las pólizas
de crédito y otros instrumentos financieros, ¿qué dinero tiene
en estos momentos esta comunidad?, ¿usted lo sabe? Me
gustaría saberlo, de verdad, el de verdad, el dinero, el que
tenemos, a la butxaca.

Y nos ha hablado usted de lo que ha hecho hasta ahora,
pero es que me gustaría saber lo que va a hacer más adelante;
me gustaría saber si tiene usted una..., ha estudiado medidas de
reducción de la presión fiscal, que es la verdadera ayuda que
necesitan nuestras empresas; y de verdad me gustaría saber de
dónde va usted a sacar el dinero si no está dispuesta a hacer
ninguna contención en el gasto, ninguna contención en la
reducción de la administración sobredimensionada que
tenemos en estos momentos, cuando ya se le ha dicho
repetidamente desde esta tribuna que esta comunidad se puede
gestionar con muchísimas menos consellerias y direcciones
generales, sobre todo, por ejemplo, aquellas que le  he
señalado por su inutilidad.

Tampoco quiero pasar la ocasión de contestar a la Sra.
Martí, que nos ha dicho que van a presentar una PNL para que
no se preste ningún tipo de ayudas a sociedades, a empresas
que tienen su dinero en empresas offshore, en paraísos
fiscales, etc., etc., etc., una enmienda conjunta.  Pues me
parece muy bien, porque si el gobierno de Maduro pagó
272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Las
Granadinas, en una sociedad o en una cuenta offshore, pues a
lo mejor habrá que dejar de darles a ustedes ningún tipo de
ayuda a sus grupos parlamentarios, porque está claro que les
tenemos que aplicar la misma vara de medir que quieren
ustedes aplicar a las empresas.

(Remor de veus)

Del mismo modo nos viene, una vez más, de verdad,
¿emergencia climática? No se dan cuenta que estamos en una
emergencia de verdad, de las de verdad, no de esas que se
inventan Greta y los “gretinos”, en una de verdad. ¿Y ahora
mismo vamos a gastar un sólo euro en esas emergencias
imaginarias?

(Més remor de veus)

¿Absolutamente imaginarias? Bueno, pues así estamos y
así estamos y así nos luce el pelo.

Yo, Sra. Consellera, de verdad, creo que le he hecho
preguntas muy concretas, voy a esperar sus respuestas, pero
sobre todo le repito lo que dije ya en su momento a toda la
izquierda: nosotros no queremos salir juntos de esta con
ustedes, camino del paro, del hambre y de la miseria.

Muchas gracias, Sra. Vicepresidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Correspon ara el torn al
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la
paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats, tots els grups parlamentaris, tots, això ho feim tots
els portaveus, tendim a mesclar moltes coses, i clar, aquí es
mesclen les mesures estatals , i la política estatal, i parlam
d’ERTO..., que està molt bé, no dic que no, però, clar, intentar
centrar la qüestió de la compareixença que ens du aquí crec
que és un esforç important, que no sé si ho aconseguiré jo
mateix, que ho estic reivindicant, però bé, a vegades tenc la
sensació que parlam de tantes coses, de la Unió Europea, bé,
de la política monetària i , clar, aquí el que ens ocupa és la
compareixença de la consellera d’Hisenda i dels pressupostos
2020. Això és l’objecte de la compareixença.

Hi ha una frase que crec que és bastant encertada, que diu:
“La política no s’ocupa d’allò important, s’ocupa d’allò
urgent”; això va pel Sr. Portaveu de VOX perquè, clar,
segurament allò urgent en aquest moment és la pandèmia, però
que sigui allò urgent no vol dir que no hi hagi altre coses
importants, i pujar aquí i negar que hi ha altres crisis, altres
emergències, i que no... o donar a entendre que no existeix el
canvi climàtic em pareix bastant delicat, tot i que no sigui allò
urgent en aquest moment, les pròximes dues setmanes, per
dir-ho de qualque manera. Però tampoc no podem perdre de
vista altres reptes més a mitjà i llarg termini.

La qüestió que ens plantejam és..., tots estam d’acord en un
diagnòstic: cauran els ingressos, s’incrementen les despeses;
molt bé, en això estam d’acord tots, crec jo. I com hi hem de
fer front? Bé, en teoria hi hauria diverses maneres. Una
primera manera seria que s’acabàs amb la injustícia amb les
Illes Balears i que l’Estat ens ajudàs, i evidentment nosaltres
ens apuntam a tot, ens apuntam al règim econòmic, ens
apuntam a la reforma del sistema de finançament, ens apuntam
al conveni econòmic, ens apuntam a totes les ajudes directes,
però, sincerament, almanco també a curt termini som
escèptics, som escèptics, perquè vostès mateixa diu una cosa
que crec que no li hem tret la punta que tocava; vostè  diu:
“Hem gastat 300 milions més..., ja hem gastat 300 milions
més del que estava previst”, 300 milions més; i diu: “I l’Estat
ens n’ha donat 14". Clar, de 300 que hem gastat l’Estat ens
n’ha donat 14. Aquesta és la realitat de la cosa, que amb l’Estat
podem comptar amb un 2%, amb un 3%, això és el que ens
donarà, i això vostès ho alaben i ho posen en valor i troben
que, clar, com que és el govern del seu mateix color polític,
troben que això és fantàstic, quan això és evident que..., això
sí que és misèria, misèria absoluta. Però aquesta és la realitat,
perquè la realitat és que l’Estat havia de proveir el material a
les comunitats autònomes, i  què han fet les comunitats
autònomes?, contractar-lo i pagar-lo, perquè si havien
d’esperar l’Estat els malalts són els que haurien tengut el
perjudici. Per tant està bé el tema de l’Estat, però no hi posem
molta confiança, en aquesta qüestió, almanco de curt termini.

Altres dos mecanismes que tenim, per tant, quins són? Pla
d’eficiència, pla d’eficiència, gastar molt millor, i a això altres
portaveus hi han fet referència, i més endeutament, això és el
que hi ha, i aquí el que passarà és que ens endeutarem d’una
manera molt més bèstia, i això ho hem de reconèixer, el Sr.
Costa apel·lava a dir la veritat, idò aquesta és la veritat. La
veritat és que ens endeutarem molt més. Per què? Perquè és
imprescindible, perquè en moltes de les coses que vostè diu
evidentment qui no pot estar-hi d’acord, qui no pot estar
d’acord que reforcem el sistema sanitari, qui no hi pot estar
d’acord? Però això què vol dir? Més endeutament a nivell de
la compareixença de la consellera d’Hisenda dels
pressupostos 2020.

Per tant, nosaltres, conscients d’aquesta realitat, no podem
més que reaccionar i aplaudir que si això ha de repercutir en
endeutament, que hi repercuteixi, però necessitam mesures
sanitàries, però necessitam suport a les empreses, perquè si
no, les empreses es moriran i ja sé que està molt usada aquesta
frase, però és veritat, que abans de repartir la riquesa primer
s’ha de generar la riquesa perquè si no generam riquesa no hi
ha res a repartir. 

Per tant, primer hem de mantenir que hi hagi productivitat
i que hi hagi empreses que funcionin i per això nosaltres
reivindicam unes ajudes a fons perdut perquè del que es
queixen moltíssims dels sectors empresarials és que, clar, el
que feim és pa per a avui i fam per a demà perquè totes
aquestes línies d’endeutament, ISBA, ICO, etc., és un "passa
tu". Sí, sí, ara em dones una liquiditat, però d’aquí sis mesos,
d’aquí vuit mesos aquests deutes s’han de tornar, les empreses
estaran absolutament ofegades i no podran, no tendran
capacitat de retorn. La política d’ajudes a fons perdut és la
política adequada, que és la política que fa per exemple
Alemanya, no és una política estranya, eh?, l’està fent
Alemanya. 

Per tant, nosaltres continuam reivindicant que en el cas
dels comerciants, dels autònoms, dels petits empresaris les
ajudes a fons perdut són una necessitat que ha de posar en
marxa aquesta comunitat autònoma.

Les rebaixes fiscals i la política fiscal, també. Vostè es
nega, per exemple, al cànon de l’aigua, però el cànon de l’aigua
és un d’aquests tributs que repercuteix d’una manera molt
directa a la principal indústria que són els hotels , que és el
turisme i, per tant, aquest cànon amb aquesta activitat aturada
i, per tant, sense la utilització d’aquest servei s’hauria de veure
reduït i no s’hauria de produir el fet, que segurament es
produirà, que hagin de pagar coses que realment és un servei
en definitiva que no s’utilitzarà tot i que ja sé que és un
impost, eh?

Vostès venen ajudes ja previstes com si fossin una novetat
en relació  amb la COVID. Ja li ho vaig dir al conseller i
vicepresident que aquí, és clar, se’ns venen les idees..., farem
unes ajudes -i vostè ho ha dit- a industrials i a petits
comerciants. Sí, ajudes ja previstes al pressupost, que ja les
haguessin fet si no hi hagués hagut la pandèmia.
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Vostès no han dit ni una paraula, vostè és la consellera
d’Hisenda i no ha dit ni una paraula de l’aprimament del sector
públic. L’aprimament del sector públic és imprescindible i la
gent necessita símbols i un dels símbols era la reducció del
sou dels polítics. 

Vostè dirà que quantitativament és insignificant,
segurament ho és, no li ho vull negar, però és un símbol i és un
símbol important, i els polítics han de donar llum i no han de
donar fum i, per tant, necessitam que hi hagi aquests símbols
i l’aprimament del sector públic serà indiscutible i s’haurà de
produir, i s’haurà de produir tant a nivell de sou dels polítics
com a nivell de noves oposicions, a nivell de cobrir places, a
nivell d’interinatge, a mots de nivells s’haurà de produir i
vostès no han dit ni una paraula en la seva compareixença la
qual cosa  crec que és greu.

No importa dir que el nostre partit, perquè hem presentat
iniciatives i quasi cada setmana en presentam una sobre el
romanent dels ajuntaments, però el cert és que el seu partit
polític, PSOE de Madrid, està llençant globus sonda per
intervenir el romanent dels ajuntaments i quedar-se’l ell  i
aquesta és la realitat i seguir que ho estan estudiant, però no sé
si tendran l’atreviment de fer-ho, però que en tenen ganes no
en tenc cap dubte. Nosaltres seguim reivindicant que el fons
dels romanents que tenen els ajuntaments acumulats seria
imprescindible que el gastassin els ajuntaments per també
donar una certa reactivació a la nostra activitat econòmica.

Pacte econòmic i social, vostès sempre bravegen d’això,
sempre diuen: “no, consens, unitat...”, bé, nosaltres hi hem
participat, hem pensat un document, hem fet l’esforç, hem
presentat propostes..., nosaltres hi serem, però voldríem que
realment tenguéssim una tornada d’aquesta bona voluntat que
demostram perquè massa sovint hem vist com el Govern
darrere les bones paraules l’únic que feia era donar-te una
informació, “jo aprovaré això”, però això no és un pacte ni és
un consens. Això és informar-nos que d’aquí deu minuts
aprovaran un decret llei, d’acord, però això no és el concepte
i la participació que nosaltres volem, com no és el consens i
la participació no permetre tramitar com a projecte de llei cap
dels decrets lleis que vostès aproven. Això tampoc no és
partic ipació ni va en la línia d’un pacte econòmic i social
ample on tothom ha de poder participar i dir-hi la seva. Ho vull
posar en èmfasi perquè vostè ha apel·lat a la unitat, apliquin-
se-la també, perquè és ben hora que se l’apliquin.

Acab. Aquí es tracta d’intentar incentivar el sector privat.
El Pi té una proposició de llei per intentar animar el sector
privat. Hem de recuperar la normativa en modernització
turística, li ho deia a la presidenta a la nostra pregunta, hi ha
empresaris que encara amb una perspectiva raonable de
temporada a l’any 2021 farien una inversió, una inversió que
lògicament generaria uns tributs, com tota inversió i com tota
demostració de riquesa. 

També això podria ser un ingrés per a la comunitat
autònoma, però és que vostès han de posar les condicions
normatives i legislatives perquè aquests incentius a la inversió
del sector privat puguin ser una realitat.

 I fins ara -fins ara, fins ara- no hem vist aquesta voluntat
perquè necessitam canviar molts de xips perquè aquesta crisi
obliga a mesures extraordinàries, i  les mesures
extraordinàries és on veurà la valentia del Govern i el
compromís real als sectors productius d’aquestes illes.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Correspon ara el torn del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ: 

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Senyors i senyores
diputats, el desembre de 2019 s`aprovaven en aquesta cambra
els pressuposts de la comunitat autònoma d les Illes Balears,
uns pressuposts guiats per la prudència, el rigor i la
responsabilitat, que tenien per objectiu complir els acords de
governabilitat signats per tots els socis de govern i mantenir
i, per suposat,  millorar els serveis públics fonamentals oferts
a tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.

Al debat d’aquests pressuposts ja es feien paleses la
importància dels serveis públics fonamentals i l’aposta de la
Sra. Armengol per al benestar de les persones per davant de
qualsevol altre objectiu. 

Així, havíem aconseguit situar la despesa social d’aquesta
comunitat autònoma a la mitjana de la despesa en serveis
públics fonamentals d’Espanya. Havíem incrementat una renda
social garantida que beneficiava ja en aquell moment 12.000
persones; havíem recuperat la targeta sanitària gratuïta i
universal i havíem reactivat la inversió pública en construir
escoles i centres sanitaris. S’havia fet una aposta valenta per
recuperar el lloc de feina als serveis fonamentals com
l’educació i la sanitat. Suprimírem el copagament i obrírem
els centres de salut els horabaixes. I això cal recordar-ho, de
nou el benestar social per davant del nombres. 

Com tampoc no hem d’oblidar mai les retallades del Sr.
Bauzá. No hem de perdre el nord. Hem de tenir sempre a la
nostra memòria la política del Sr. Bauzá com a exemple del
que mai no hem de fer. Mai no hem d’oblidar que la dreta
aplica una política repressora i regressiva, una política
confiscadora. Els romanents han estat confiscats o varen ser
confiscats pel Sr. Montoro, els romanents dels ajuntaments.
I vostès aplicaren una política regressiva des del punt de vista
fiscal, si no, basten exemples com que varen passar a ser la
comunitat autònoma amb menys deduccions a l’impost de la
renda de les persones físiques i l’única comunitat autònoma
que no teníem ni un sol benefici per al lloguer d’habitatge. Els
vàrem haver de recuperar nosaltres, tots aquests beneficis
fiscals...

(Alguns aplaudiments)

..., nosaltres, els partits d’esquerres.
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De cop i volta, sense avisar, arribà a les nostres vides la
COVID-19, un adversari en forma de pandèmia que ha
trastocat i malmenat la vida de les famílies, el pressupost de
les empreses i  e ls comptes públics d’aquesta comunitat
autònoma, la qual cosa ha obligat i obligarà a repensar-los i
reorientar-los.

Però l’objectiu dels partits d’esquerra és el mateix i res no
ha canviat en aquest sentit, s’ha seguit i seguirem fent feina de
valent per a la cura del benestar social, per garantir el benestar
de les famílies, sobretot de les més desprotegides i donar
suport a les empreses. 

A la primera fase de la pandèmia les institucions
autonòmiques han orientat la feina a gestionar l’emergència
sanitària, atendre els contagis, crear una xarxa de protecció
sanitària forta, reforçar l’atenció a domicili i garantir el
subministrament de material sanitari. En aquest sentit seguim
i seguirem garantint la seguretat sanitària per al bé de tots. Ara
toca adoptar tot un seguit de mesures econòmiques per
garantir els sous dels treballadors i així protegir les famílies
i donar suport a les empreses, perquè puguin competir en
igualtat d’oportunitats, sobretot les petites i les mitjanes. 

Exemples d’aquestes mesures ja adoptades des del consens
social, són els acords amb patronals i sindicats per ajudar els
treballadors de les Illes Balears a suportar aquesta difícil
situació a conseqüència de la COVID-19. En aquest sentit el
Govern ha fet feina de valent per fer realitat l’allargament de
les prestacions dels ERTO i l’agilitació en el pagament
d’aquestes prestacions extraordinàries. Hem de posar en valor
també l’increment de la renda social garantida, que permet ara
mateix que 22.000 persones vegin protegides les necessitats
vitals bàsiques.

Quant a altres actuacions hem de ressaltar també les ajudes
al lloguer, on els esforços han anat dirigits que cap persona no
perdi el seu habitatge, tal i com apuntava el conseller Pons.
Així destacam la línia de microcrèdits a interès zero i a
pagament a 10 anys. També hem de posar en valor, entre
d’altres mesures, els esforços que estan fent els ajuntaments
per garantir els serveis socials, i això ho ha permès el Govern
central, que ha flexibilitzat les limitacions que patien fins ara
els ajuntaments. Per tant, de nou esforç públic  dirigit al
benestar social.

I pel que fa referència a les empreses, les actuacions han
anat dirigides que cap empresa no hagi de tancar. No podem
generar pessimisme, hem de sustentar el teixit productiu de
les Illes Balears, necessitam dinamitzar més que mai aquest
teixit productiu i en aquest sentit el Govern de les Illes
Balears, a través d’ISBA, ja ha posat en marxa mesures
extraordinàries per facilitar l’accés a la liquiditat. Destacar
també els esforços d’alguns ajuntaments per dinamitzar la
compra de producte local i evitar així el tancament dels
comerços de caire municipal.

Quant a les mesures tributàries a nivell autonòmic i local,
totes elles han generat més liquiditat per a les empreses,
mesures aprovades tant a nivell estatal com a nivell autonòmic

i local. S’han condonat els interessos per ajornament dels
deutes tributaris estatals i autonòmics i la majoria
d’ajuntaments han suspès o anunciat la devolució de taxes. 

També hem d’aconseguir treure del calaix el règim
econòmic de les Illes Balears, la part fiscal, perquè aquest
règim especial incorporava un règim estrictament pensat per
a les empreses industrials, agràries, ramaderes i pesqueres que
agafa avui més valor que mai, per donar suport a aquests
sectors. De nou, esforç públic al servei del benestar social.
Aquest és el camí i res no ens farà sortir d’ell, perquè és el
camí del benestar de la nostra gent, la continuïtat de les
nostres empreses i l’herència que volem deixar als nostres
fills.

I, per acabar, vull fer esment, com deia al Sr. Costa, a la
part fiscal. Els record que la setmana passada vàrem donar
suport a dues iniciatives parlamentàries, una proposició no de
llei del Partit Popular, Sr. Costa, sí, li vàrem donar suport i
instava a l’ajornament immediat dels terminis per presentar les
autoliquidacions i formalitzar l’ingrés de l’Impost sobre el
valor afegit, l’Impost de societats i l’Impost de renda de les
persones físiques. També formalitzar l’ajornament de
pagaments fraccionats, retencions i resta de deutes tributaris
fins almenys dia 30 d’octubre de l’any 2020 per a autònoms i
petites i mitjanes empreses, que s’hagin vist afectades
directament o indirectament per la crisi de la COVID-19.

A la mateixa comissió donarem suport també a una
iniciativa parlamentària d’El Pi per aconseguir que el Govern
de l’Estat modifiqui la normativa d’hisendes locals, que
permeti als ajuntaments poder atorgar exempcions o
bonificacions de tributs locals, exempcions i bonificacions
que estan emparades si hi ha aquesta modificació amb una
legalitat, no com alguns ajuntaments que anuncien fum, que
creen falses expectatives als seus ciutadans, com l’Ajuntament
de Madrid, que anunciava baixades a l’Impost de béns
immobles i a l’Impost sobre activitats econòmiques, quan ja
s’havia meritat a dia 1 de gener de l’any 2020. Per tant, com
que la llei no permet apostar per la retroactivitat en les
normes tributàries, mesures que són fum, només fum.

I, repetesc, de nou esforç públic al servei del benestar
social i repetesc de nou, aquest és el camí i res no em farà
sortir d’ell, perquè és el camí del benestar de la nostra gent, la
continuïtat de les nostres empreses i l’herència que volem
deixar als nostres fills. Ho repetiré una, dues i quantes vegades
facin falta.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. La Sra. Consellera de
Hacienda ha manifestado que va a contestar globalmente. Sí,
tiene la palabra la Sra. Consellera de Hacienda.
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LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, presidenta. Gràcies, senyores diputades i senyors
diputats, gràcies per les seves proposicions, aportacions i
propostes. Els he dit quan he començat aquesta compareixença
que crec que tots som conscients que davant de la gravetat de
l’impacte de la pandèmia, és necessària la col·laboració de
tothom i entenc que determinades intervencions amb un to
més dur o fins i tot més crític, no són més que l’escenografia
d’això que tots necessitam per garantir la seguretat sanitària,
per garantir la reactivació econòmica i protegir i alleugerir el
patiment de tota aquesta gent que està patint davant la situació
actual.

Crec que puc trobar punts en comú a pesar de les
diferències ideològiques i també hi ha punts amb els quals no
hi puc estar d’acord. 

A nivell de gestió pressupostària hi ha una qüestió que ha
comentat la diputada Sílvia Tur i crec que ningú no ha
comentat, però crec que val la pena fer èmfasi en aquesta
qüestió, que a nivell pressupostari una de les qüestions clau és
la liquiditat. En un escenari de dificultats econòmiques hem de
garantir la liquiditat per fer front a les nostres actuacions.
També ho comentava el diputat de VOX, i aquest és un
element clau per pagar les obligacions que tenim com a
comunitat autònoma i sobre això ja s’han pres mesures també
per part de l’Estat i per part de la comunitat autònoma. 

Em demanava què tenim a la caixa, 80 milions d’euros i
pòlisses de crèdit sense disposar. L’Estat ens ha avançat les
liquidacions del sistema de finançament i tenim autoritzacions
de nou endeutament també a curt termini, tenim sense
disposar i també altra qüestió pressupostària fonamental és
garantir el crèdit per a cada una d’aquestes mesures que
prendrem per pal·liar el patiment i  per reactivar l’activitat
econòmica.

També crec que l’aposta política per al 2020 ha estat
claríssima, esgotarem les possibilitats financeres i
pressupostàries per fer front a la crisi sanitària i a les seves
conseqüències econòmiques i socials, amb el límit de garantir
la liquiditat i pensam que això requereix l’esforç comú de
totes les institucions i amb això hi estan implicats també els
consells insulars i els ajuntaments, amb l’alliberament que
demanam a l’Estat dels romanents de tresoreria, amb la
suspensió de les regles de dèficit, de deute i de despesa. 

La Sra. Montero no trobarà el suport d’aquest govern ni
d’aquesta consellera, sinó deixa que els ajuntaments i consells
insulars puguin disposar dels seus romanents de tresoreria per
actuar dins del seu territori, dins la nostra comunitat
autònoma.

Per poder sortir d’aquesta crisi financera, què demanam al
Govern d’Espanya i a les institucions europees?, que
òbviament tenim més despeses i menys ingressos i s’han de
rebre fons incondicionats i s’ha de rebre ajuda i s’ha de rebre
de la forma que calgui, pot ser amb una condonació del deute

que té aquesta comunitat autònoma per la situació
d’infrafinançament històric, del deute que tenen els
mecanismes de liquiditat de l’Estat, poden ser transferències
incondicionades; i també proposam que s’aprofiti l’eina que
tenim, que és el règim especial, per a un tractament singular
per a la nostra comunitat autònoma. De la mateix manera que
s’hauria d’activar el règim especial fiscal i fer la tramitació en
el Parlament de manera que es puguin incentivar les inversions
de les nostres empreses i els nostres autònoms en unes
condicions més favorables.

Torn a dir que l’aportació fonamental serà el manteniment
de la capacitat clínica i de la seguretat sanitària per poder
reactivar la vida social i la vida econòmica en condicions de
seguretat. Quan davant d’aquesta situació la resposta de
determinats partits és aprimar el sector públic  em causa
bastant estupor perquè no sé com pensen que hauríem fer
front a aquesta situació sense un sistema sanitari tal com el
tenim en aquests moments. 

Quan vàrem arribar al 2012...

(Alguns aplaudiments)

... al 2012 teníem la despesa sanitària més baixa per habitant
de totes les comunitats autònomes. Amb un increment
superior a totes les comunitats autònomes hem arribat just a
la mitjana en despesa sanitària per habitant en aquesta
comunitat autònoma comparada amb la resta. Crec que aquesta
comunitat autònoma es mereix com a mínim aquesta situació
i amb aquestes condicions el servei de salut ha pogut
reaccionar ràpid i amb professionalitat amb una estratègia
excel·lent a través de l’atenció primària, que estava en
condicions d’actuar així perquè es varen incorporar la passada
legislatura 1.500 persones al sistema.

Per la part social vàrem poder reaccionar i establir una
renda social garantida ràpida per a les persones que estaven en
situació de major vulnerabilitat perquè teníem una renda que
s’havia aprovat la passada legislatura. Ara l’Estat ens ve darrera
amb l’ingrés mínim vital reconeixent la necessitat de tenir una
eina d’aquestes característiques per pal·liar el patiment de la
població en situacions extremes com aquesta.

No em demanin amb el mantra de la despesa supèrflua que
aprimem el sector públic perquè són bastant més eficients i
eficaços del que volen donar a entendre, i al que ha passat amb
la crisi sanitària m’he de remetre.

Necessitam uns serveis públics més forts que mai. Aquesta
és la part més important del pressupost i l’hem de mantenir, la
salut, l’educació i els serveis socials i també, com demanava
la diputada de Formentera, el sosteniment dels consells
insulars.  

També necessitam reactivar l’economia amb mesures
selectives, ràpides i a curt termini, i això és el que estam fent
i això ho dic jo i això ho diu la comunitat europea i això ho diu
l’AIReF en el seu discurs; el 2020 no és un any per retallar, no
és un any per reduir la despesa pública. El 2020 és un any per
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empènyer, per posar tots els recursos que hi hagi al nostre
sistema institucional i a la nostra economia per sortir de la
situació que patim. 

Però no hem d’assumir nosaltres només el cost, per
atendre la reconstrucció necessitarem combinacions de
transferències i probablement també necessitarem
endeutament. La qüestió d’aquest endeutament és qui pagarà
aquest endeutament, qui tendrà el cost d’aquest endeutament.
La línia de feina del Govern és, tal com va dir el president del
Govern d’Espanya, que l’Estat espanyol assumeixi el cost
d’aquest nou endeutament, probablement amb una condonació
del deute acumulat fruit de l’infrafinançament i de la
infrainversió de l’Estat en aquesta comunitat autònoma que
hem patit històricament.

Dins del nostre pressupost reordenarem tot el que no
siguin serveis essencials per impulsar l’activitat en el pacte
que proposam. Hem de prioritzar, entenc jo, les inversions que
dinamitzin l’ocupació i generin activitat a les nostres illes i
fomentar totes aquelles que ajudin a avançar en el procés de
recuperació econòmica mobilitzant recursos extraordinaris de
totes les institucions del sector públic i del sector privat.

Han parlat també durant les intervencions dels diversos
diputats de revisió d’impostos. En aquesta qüestió tendrem
punts d’encontre. Jo estic contenta que el PP no hagi fet
aquesta aportació perquè si el que m’estan demanant és baixar
els impostos, pujar la despesa i reduir el deute, saben
perfectament que és absolutament impossible. La veritat és
que entren en ordre els estabilitzadors automàtics, doncs si no
hi ha activitat econòmica no hi ha base imposable per a
determinats imposts, i després hi ha altres impostos que
generen injustícies, que és el estan fent amb la reordenació de
l’impost del turisme sostenible i probablement ho haurem de
fer en alguna taxa més perquè no es produeixi que hagin de
pagar per una qüestió que no s’està produint. 

Referent al cànon d’aigua, que hi ha fet referència El Pi, el
cànon d’aigua té una part molt important que és una part fixa
que serveix per al manteniment del nostre sistema de totes les
nostres inversions hídriques i de tot el nostre sistema de
sanejament i d’abastament d’aigua que hem de seguir, que ja és
deficitari de per si i que hem de continuar mantenint per tenir
l’economia a punt per quan puguem reactivar també la nostra
activitat turística, que és la que també condiciona les
dimensions que té i la capacitat que hem de tenir de donar
aigua a tots els nostres habitants i a tots els nostres visitants.

Respecte de l’impost de turisme sostenible, crec que les
actuacions que està fent el Govern per la part de la despesa és
bastant més important que qualsevol actuació per la part de
l’ingrés. Crec que si aquesta és una destinació segura, si tenim
aquesta imatge de destinació segura tan interna com externa és
la millor aportació que pot fer aquest govern, i només pot fer
aquest govern, en el funcionament de la nostra economia. A
part, el Govern està fent feina per recuperar l’activitat, com ja
s’ha dit en aquesta tribuna, parlant amb els majoristes de
viatges, parlant amb el Govern d’Espanya. Sabem que està
condicionat a les decisions que es prenguin en el si de la Unió

Europea, a la pròxima política que es pugui abordar en matèria
de vols internacionals i la seguretat en la qual els turistes i els
viatgers es puguin traslladar de un país a un altre.

El Sr. Costa demanava dades sobre impostos, sobre baixada
de recaptació. Li diré que transmissions, vull compartir amb
vostès com veuen com està la..., perquè crec que hem d’actuar
amb absoluta transparència de com està la situació de les
finances d’aquesta comunitat autònoma, aquí hi som els
representants dels ciutadans i els ciutadans tenen dret a saber
quin és l’impacte sobre el pressupost de la crisi de la COVID-
19 i quin és el posicionament i quines són les mesures que
adopta el Govern sobre l’impacte sobre el pressupost que té
les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària.

Transmissions patrimonials, l’estimació, i vull recordar
una altra vegada que és una estimació amb una caiguda de
l’economia d’un 30% que esperam i desitjam i tenim
l’esperança que totes les actuacions que es fan entre les
diferents administracions i amb el sector privat ajudin que
aquesta caiguda no sigui d’aquesta categoria, però amb
aquestes previsions transmissions patrimonials l’estimació
que tenim és de 170 milions i d’actes jurídics documentats 41
milió de recaptació al final de 2020; sumant entre els dos una
caiguda de recaptació pròxima als 400 milions d’euros.

S’ha parlat de les dades de tancament i de quina era la
situació de partida d’aquesta comunitat autònoma quan va
començar la COVID. Hem explicat quina era la situació de
partida en serveis públics fonamentals que han fet possible que
quan la gent s’ha girat per demanar al sector públic, perquè han
mirat al sector públic per dir-li "com ens ajudes a aturar el
cop", s’ha trobat un sector públic suficientment preparat per
assumir els cops i per pal·liar el patiment de la població. Però
si volen parlar de nombres, es va tancar el 2019, són dades
oficials, amb un 0,5 de dèficit per sota de la mitjana de l’Estat,
per la qual cosa crec que no està tan mal fet, quan vostè deia
que tendríem un forat de 500 milions en el pressupost. 

Crec que ha de reconèixer una feina valenta i  una feina
rigorosa de priorització de la despesa que es va fer durant
l’execució del 19 i que es va fer a l’aprovació del pressupost
2020 amb un esforç de tots els meus companys consellers de
priorització de la despesa i de l’eficiència. Estic absolutament
d’acord que s’ha d’aplicar o s’ha de continuar millorant
l’eficiència del sector públic , i en això fa feina aquesta
administració, i hem de continuar amb la política de retre
comptes, d’avaluar les polítiques públiques, d’avaluar els
resultats de les polítiques que impliquen despesa i que han de
complir determinats objectius pels quals s’aproven aquestes
públiques. En aquesta línia estam absolutament d’acord que
hem de seguir treballant i és en la línia en la qual estam
treballant. 

També li he de dir que immediatament això no suposa un
estalvi, perquè aquesta comunitat autònoma, com que sempre
ha prioritzat els serveis públics essencials, en una situació
d’infrafinançament no ha fet les inversions necessàries
històricament per tenir l’administració a punt per donar dades
i per agilitar determinats processos que puguin afavorir la
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detecció d’ineficiències i la detecció de situacions que puguin
suposar més cost per a l’administració pública, però en
aquestes ens trobaran i en aquestes estam, amb la consellera
d’Administracions Públiques, fent una feina excel·lent i
empenyent també perquè aquesta situació pugui ser una
realitat el més aviat possible.

Parlàvem de dèficit. Parlarem de deute. El que tenim ara en
el tancament de 2019 és l’índex més baix en set anys des de
2012. Jo entenc que vostè, Sr. Costa, estigui traumatitzat de
quan incrementaven 3.000 milions de deute durant una
legislatura, però la situació de partida, jo no parl de la gravetat
de la crisi econòmica a conseqüència de la crisi sanitària, però
la situació de partida de l’administració de la comunitat
autònoma crec que és prou robusta, tant per la part de la
situació en què es troben els serveis públics fonamentals, que
s’ha fet una inversió altíssima de creixement, altíssima de
despesa per tenir professionals i per tenir els serveis a punt
per atendre la ciutadania, cosa que no passava el 2015. 

I després, en termes numèrics, donat l’infrafinançament
que patim històricament, crec que hem de dir que s’ha fet una
feina excel·lent. I per exemple la darrera dada de període mitjà
de pagament d’aquesta comunitat autònoma el març és de 33
dies, bastant més baixa que a moltes comunitats autònomes,
perquè també s’està fent un esforç important per pagar a
temps.

S’ha parlat també en aquesta tribuna de les ajudes als
autònoms. Absolutament d’acord que s’han activitat mesures
tant per part de l’Estat com per part de la nostra comunitat
autònoma per ajudar els autònoms i les PIME, que són la part
més important del nostre teixit productiu, però que encara
s’han de fer més ajudes i s’ha de protegir més aquest teixit
productiu, que ha d’arribar a viu a la reactivació de l’economia,
i que està fent un esforç importantíssim i assumint riscos i
està essent valent per ajudar a aquesta reactivació.

I també s’ha parlat dels fons FEDER, i els fons FEDER
també els volia dir que hem aconseguit, entre aquesta
comunitat autònoma i més comunitats autònomes, flexibilitzar
els criteris de despesa elegible perquè tots els fons de
desenvolupament regional es puguin justificar amb despesa
sanitària.

Crec sincerament que el plantejament que fa la Comissió
Europea i el plantejament que fa l’autoritat fiscal independent
és el més adequat. En aquest moment, si es produeix un bot
d’endeutament, un bot de dèficit, un bot en la senda
d’estabilitat pressupostària fins al 31 del 12 del 20 no és una
qüestió rellevant. Ara allò important és fer esforços per
implantar mesures eficaces i selectives que ajudin a superar la
situació sanitària, la situació social i la situació econòmica;
està clar que aquesta comunitat autònoma no té recursos
il·limitats i hem de ser molt selectius en allò a què destinam
els nostres recursos perquè en aquest moment no generam
ingressos suficients per cobrir la despesa. 

Continuarem fent feina per la recuperació econòmica que
ens permeti tornar a un equilibri i a una certa..., a un cert

equilibri i a una certa sostenibilitat financers. Pensam que
mentrestant és necessària i urgent la intervenció de la Unió
Europea i la intervenció o l’ajuda de l’Estat especialment en
aquesta comunitat autònoma, per la incidència més greu en
comparació amb altres comunitats autònomes que tenen les
conseqüències econòmiques i socials de la crisi sanitària.

Torn a insistir en la necessitat d’entendre que la magnitud
de la situació requereix coratge, audàcia i generositat, crec
que hem de superar esquemes mentals i clixés i interessos
individuals; crec realment que val la pena donar el millor de
tots nosaltres, i cada dia i sense descans en aquestes feines
trobaran l’equip de govern.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Començam ara el torn de
rèpliques dels grups parlamentaris, i començam pel Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Diputades, diputats... Bé, gràcies per la seva intervenció.
Hem tengut oportunitat d’escoltar les seves explicacions.
Entenc que no és suficient temps, segurament, per respondre
cadascuna de les qüestions que s’han plantejat, però com a
mínim sí les més importants, i li agraesc també que finalment
hagi entrat un poc més en detall i hagi concretat de què estam
parlant, perquè, clar, partir d’un pressupost de 5.000 i..., bé,
quasi 6.000 milions d’euros i arribar sis mesos després amb
80 milions d’euros a la caixa evidentment és molt preocupant,
i entendrà que la nostra demanda no ve motivada per un afany
de crítica, ni molt menys; es tracta únicament de saber on
som, perquè si sabem on som sabem què podem proposar,
proposar mesures realistes. Si no sabem on som a nivell
econòmic no podem proposar mesures realistes.

Ja entenc que... vostès hauran d’endeutar-se, ja ens ho ha
deixat clar. Era també una qüestió que li plantejava, han deixat
clar que sí, que s’hauran d’endeutar. També ens ha quedat clar
que vostè no diposita tota la confiança en allò que pugui
arribar ni de l’Estat ni d’Europa, perquè supòs que seria, a més,
ingenu per part seva fer-ho, i irresponsable, i per tant crec que
aquí ho fa bé. En tot cas, donat que tenim un escenari en el
qual vostès no tenen previst aparentment aplicar cap pla de
contenció de despesa dins el mateix govern, i tenen previst no
només mantenir sinó reforçar els serveis socials i sanitaris
que s’estan donant en aquest moment i que possiblement
hauran d’ampliar més endavant, i tenint en compte que els
ingressos són els que són, clar, la realitat és molt complicada,
és molt complicada, però com a mínim ja tenim més
informació de la que teníem, i per tant a partir d’aquí li plantej
tres o quatre qüestions molt senzilles.
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M’agradaria, Sra. Consellera, que ens digués si les
inversions que es prioritzaran i que vostè ha dit que seran
aquelles que contribueixin a crear llocs de feina i a dinamitzar
l’economia, si aquestes inversions es pensen consensuar amb
els consells insulars. Li agrairia molt que vostè sigui clara en
aquest sentit, sí o no, perquè està clar que hi ha partides que
estan compromeses en el pressupost, igual que he dit a la
meva primera intervenció, i que crec que el Govern, si
realment vol fer una bona gestió d’aquesta crisi, no només ho
ha de dir o ho ha de fer i practicar aquest federalisme interior
que la presidenta Armengol sempre propugna, i crec que passa
necessàriament i obligatòriament per contactar amb els
consells insulars i tractar d’arribar a acords sobre aquelles
inversions que s’entén que són millors per a cada illa, donada
la situació actual.

Després, sobre el finançament dels consells. Jo no sé si ho
he entès bé, Sra. Sánchez, però és que encara no li he sentit a
dir, a vostè, que el finançament dels consells estigui garantit
tal com s’ha aprovat en el pressupost de 2020. Li agrairia
senzillament que digués sí o no, per ser clars.

Després, sobre els fons europeus, vostè diu, clar, que en
els fons europeus s’ha trobat una norma per part d’Europa que
permet que els fons FEDER es puguin destinar a despesa
sanitària, però, clar, essent realistes, no crec que sigui una
gran quantitat, perquè és que els fons FEDER a la nostra
comunitat estaven a punt d’esgotar-se, i devien estar
pràcticament tots compromesos ja, o sigui que no sé com s’ho
han fet per poder destinar fons del FEDER, que finalitza
enguany, a més, o l’any que ve, a despesa sanitària.

Una qüestió més també que no ha acabat de respondre, o
potser jo no la hi havia formulat de manera prou clara, però
faran vostès canvis estructurals respecte de l’ITS? Ja veim que
Ciutadans demana que es retiri; PP i oposició segurament
també estarien en general contents que es retiràs o se
suspengués, o que s’hi fessin modificacions que afectin
estructuralment aquest impost; per tant, tindrem ITS sí o no?,
i si mantenim l’ITS aquest ITS es mantendrà en les condicions
que s’han mantengut fins ara?, més enllà que vostès decideixin
flexibilitzar la manera de liquidar-lo, cosa que ja he dit que em
semblava molt bé. Bàsicament és això.

I ja l’última qüestió, Sra. Sánchez. Si ni vostès mateixos no
creuen gaire, i crec que fan bé, també, a no dipositar molta
confiança, però si ni vostès mateixos tenen molta confiança en
els fons que arribaran de l’Estat, perquè fins aleshores ja s’ha
posat de manifest que només tenim 14 milions d’euros i
tampoc no hi ha compromisos clars de rebre’n molts més a
curt termini, com creu el Govern que podrà finançar aquest pla
de reactivació econòmica que està impulsant i pel qual demana
el suport i les propostes de tots els grups, dels que són a
l’oposició i dels que estam donant suport d’una manera o altra
al Govern?

Com pensen vostès que podran desenvolupar un pla amb
cara i ulls quan només tenim 80 milions d’euros dins la
butxaca i una despesa mensual que és escandalosament
important? 

I això seria tot, Sra. Sánchez.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que no ens han
defraudat -no ens han defraudat, no ens han defraudat-, la Sra.
Martín d’Unidas Podemos, la Sra. Campomar de MÉS per
Mallorca i la Sra. Truyols del PSIB no ens han defraudat, ens
han dit que no retallaran res, no..., bé, seguiran gastant vostès,
no sabem quant de temps, però no retallaran res i a més ho han
fet amb èmfasi, tal com toca: no es retallarà res! Perfecte.

 Li anava a dir, Sra. Consellera, que davant aquest escenari
vostè té un problema, el que no m’esperava és que fos vostè
també la que ens digués que tampoc no retallaran res. Això li
he de reconèixer que no m’ho esperava. Pensava que vostè
almenys no ho diria, però no, no, ha sortit aquí i ha dit: “no
retallarem res”, d’acord, bé, d’acord... 

Permeti’m fer-li una sèrie de preguntes. Miri, fa ja uns
mesos en aquest mateix faristol li vaig dir que li venia un
tràiler de 60 tones per davant; ara no sé si se n’ha adonat però
no li ve un tràiler de 60 tones per davant, li ve un meteorit per
davant. Li caurà aquí davant, davant Palau Reial un meteorit.

I vostè ens ho acaba de confirmar avui mateix. Vostè ens
ha dit: “tendrem un forat de 800 milions d’euros, 500 milions
d’euros en forma de reducció d’ingressos i 300 milions
d’euros més en forma d’increment de despesa”. Per tant, un
forat de 500 milions d’euros. M’he quedat -li ho he de
reconèixer- estupefacte quan ens ha dit que l’impost de
transmissions patrimonials, vostè preveu, vostè mateixa
preveu que caurà 400 milions d’euros.

És vostè conscient, Sra. Consellera, que vostè, vostè eh?,
la seva conselleria, ha de refinançar ja al pressupost, ho tenia
vostè posat al pressupost, 1.604 milions d’euros
d’endeutament? Vostè necessitava al pressupost que vostè va
fer 1.604 milions d’euros, i ara tal com ens acaba d’anunciar
vostè a aquests 1.604 milions d’euros haurà de sumar 800
milions d’euros més. 

Per tant, vostè enguany, l’any 2020 haurà d’endeutar
aquesta comunitat autònoma..., sí, és veritat, per amortitzar
deute 1.500 milions d’euros de deute, però vostè haurà
d’endeutar aquesta comunitat autònoma, haurà de buscar
finançament en forma d’endeutament en aquesta comunitat
autònoma per 2.400 milions d’euros. La veritat és que
maregen les xifres. 

És vostè conscient, Sra. Consellera, del que estam parlant?
Jo crec que no. Vostè ha sortit aquí al faristol i he tengut la
impressió que està ben tranquil·la vostè. Ha d’estar tranquil·la,
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eh?, vull dir faltaria més, però... home, és per bufar, eh? Jo li
ho dic perquè..., no ho sé, en fi... 

I vostè diu: “bé, però el Sr. Sánchez ens salvarà la pell”, la
pell ens la salvarà el Sr. Sánchez, clar que sí que ens la salvarà
el Sr. Sánchez.

Segons l’AIReF tancarem l’any 2020 amb un 13,8% de
dèficit o podem arribar fins a un 13,8% de dèficit. Són
conscients els ciutadans i vostès mateixos de quant és un
13,8% de dèficit? Són 172.000 milions d’euros. 

Probablement el Sr. Sánchez... no sé si n’és conscient o
no, supòs que no, però la probabilitat que el Sr. Sánchez
demani rescat a Europa enguany mateix és elevadíssima. Això
sí, ara el Sr. Sánchez ens diu que acudir al MEDE ja no és un
rescat, això ja no és un rescat, això... 

Realment creuen vostès que Europa ens ajudarà de forma
incondicionada? Són realment...? Pensen realment...?, jo crec
que ens ajudaran, gràcies a Déu, d’acord?, però, vostès pensen
que Europa ens ajudarà, que ens diran “prenguin 500.000
milions d’euros per a Espanya”. Condicions? “No, no, cap
condició ni una. Vagin vostès per endavant”, sobretot sabent
que el Sr. Sánchez va incomplir en 35.000 milions d’euros el
2019 quan encara creixíem amb un 2,8%, que a més es va
deixar 2.000 milions d’euros pendents de comptabilitzar,
vostès creuen que a Europa dirà que no, no hi ha cap problema
ni un? Vostès realment s’ho creuen, això? A quin món viuen? 

Per altra banda, ens parla de liquiditat. És clar que sí, però
vostè és conscient que si no col·loca vostè 2.400 milions
d’euros, no sabem on, la liquiditat s’acabarà? N’és conscient,
Sra. Consellera, no?, perquè si no col·loca 2.400 milions
d’euros immediatament es col·loca en deute a proveïdors. És
una equivalència, que és el que varen fer la passada legislatura,
la passada no, perdó, la legislatura 2007-2011, varen fotre
1.400 milions.... 1.600 milions d’euros de factures dins els
calaixos i varen deixar el pastís damunt la taula. És això el que
vol, Sr. Consellera? 

És conscient, Sra. Consellera, que no hi ha marge
pressupostari suficient?, no el 2020, que n’hi haurà, sí, estic
convençut que n’hi haurà, i el 2021, hi haurà marge
pressupostari suficient al 2021? Sra. Consellera, posi’s...,
situï’s de peus a terra, eh? És un consell d’amic, vostè és la
consellera, eh? Vostè és la consellera i, per tant, vostè mana,
però és un consell d’amic que li don, eh? Sigui conscient de la
situació que estam vivint perquè com més temps tardi a veure
el que ens ve damunt, el meteorit que ens ve damunt, més
temps tardarem a prendre mesures, Sra. Consellera.

Sigui conscient, situï’s de peus a terra i comencem a
pensar les coses a mig i a llarg termini.

Moltes gràcies.

(Se sent una veu de fons que diu: “Molt bé, Toni”)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Correspon ara al Grup
Parlamentari Unidas Podemos, Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, no té una tasca
fàcil per endavant, però sempre ens hi trobarà. Ens trobarà en
aquelles polítiques que siguin per ajudar la gent, per ajudar les
persones, per dinamitzar el mercat d’ocupació i en to tes
aquelles qüestions que ja treballam al llarg d’aquestes
setmanes.

Vegem, Sr. Costa, ha dit vostè que està estupefacte, idò
aferri’s a la cadira que encara vénen més corbes.

Miri, acabam de presentar avui Unidas Podemos estatal
que es podrien recaptar 11.000 milions d’euros amb un impost
a les grans fortunes, entre un 2% i un 3% als grans patrimonis
que superin el milió d’euros. Dic jo que qui supera el milió
d’euros podrà ajudar aquests que tant pateixen, a vostè que tant
li preocupa el dèficit i totes aquestes coses, necessitam més
ingressos, si no hi ha feina la gent no podrà aportar, idò que
aporti qui més tengui, eh? Vendria a substituir l’impost de
patrimoni i les administracions autonòmiques no podrien
modificar-lo, eh?, els seus amics a Madrid no podrien fer les
trampes que fan sempre.

Més coses, vull agrair a la ultradreta que avui s’hagi
manifestat amb el seu negacionisme, com sempre, però li faré
una mica d’anàlisi.

Vegem, vostès diuen que no hi ha emergència climàtica i
estan negant un dels principals problemes. Al món hi ha
problemes urgents i hi ha problemes importants. Els
importants que es deixen a un calaix al final arriben a ser
urgents i a vegades són de tal magnitud que ja no s’hi pot fer
res, i això és el que ens passarà amb l’emergència climàtica.
Es generen problemes de migració, hi ha illes a Indonèsia on
ja no hi pot viure la gent i se n’han d’anar, vostès que estan en
contra de les migracions tal vegada aquí tendrien alguna cosa
a dir.

En relació amb els llocs d’ocupació, tampoc no podríem
invertir en renovables? Enginyers industrials, tota aquesta gent
que s’ocupa d’aquestes àrees, també a l’atur, més atur? Vostès
el que fan és generar desocupació, atur a les nostres illes, les
seves polítiques i les seves idees al final al que duen és més
gent a la cua de l’atur, i nosaltres hi som per generar ocupació,
és així, Sr. Rodríguez, em sap greu que no hi estigui d’acord.

Quan es parla de gastar constantment és que sembla que
aquí estiguéssim comprant confetti, aquí el que pagam és una
renda social garantida, donam ajudes a autònoms, donam
ajudes a PIME. Què fa falta més? Fa falta més, però aquí no es
paga confetti, s’ajuda la gent i es fan polítiques d’esquerres, sí,
evidentment, és clar que sí.
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I a la representant de Ciudadanos, miri, jo li diria..., i l’altre
dia també li vaig dir al Sr. Marc Pérez-Ribas, ara juguen a ser...
de vegades em sembla que som com a dins un pati d’escola, a
ser els guays, no, el PSOE ha d’anar amb vostès i ha de deixar
d’anar amb Unides Podem, perquè a nosaltres, no ho sé, ens
tenen una mania horrorosa ara. Nosaltres hem fet un pacte de
govern i els hem dit: totes aquelles aportacions que vostès
tenguin que siguin beneficioses per a la ciutadania, una vegada
i una altra i una altra les donarem suport, i ho fem a les
diferents comissions, deixin ja aquestes històries que es duen
que són realment molt cansinas, i no faré una anàlisi freudiana
perquè la podria fer, però bé, jo crec que ja està bé!

A aquelles propostes que siguin interessants, que siguin
positives per a la ciutadania sempre ens hi trobaran i ens hi han
trobat fins ara.

En definitiva, nosaltres consideram que, evidentment,
s’hauran de fer tota una sèrie d’esforços, que s’han de
reclamar més doblers a Madrid, ho tenim claríssim;
defensarem els interessos d’aquestes Illes per a unes millores
de la ciutadania, tenint en compte que tenim una pandèmia i
que la situació és molt complicada; però sempre, sempre des
de la part més preventiva i en positiu ens trobaran treballant a
Unides Podem.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Los presupuestos 2020 por supuesto
que están supeditados a la financiación, aunque es claro que es
necesario un plan de ajuste y no refugiarse en el Madrid nos
roba, y ahora encima ya están preparando el nuevo relato del
Bruselas nos roba, lo último que nos faltaba, siempre con su
excusa de estar con las manos atadas mirando al Gobierno
central.

Agradecemos que otras formaciones se hayan sumado hoy
aquí a nuestra petición de adelgazar y reestructurar el sector
público y reducir los altos cargos, asesores y más estructura
y evitar así el gasto superfluo y reorientarlo al gasto , sin
embargo no hemos visto voluntad por parte del gobierno, ni
hoy por usted, ni tampoco por la presidenta esta mañana, no se
han comprometido a acometer esta reducción y
reestructuración, y créame que lo lamento, pensaba, cuando
escuché a la Sra. Costa, después de un Consell de Govern, que
esa reestructuración y reducción de estructura del Govern sí
que se iba a proponer en la reformulación de presupuestos.

Y créame que también lamento la demagogia que ha hecho,
en ningún momento Ciudadanos hemos pedido reducir la
administración pública en cuanto a funcionarios, en cuanto a

asistencia pública, en cuanto a servicios públicos,
simplemente la estructura de altos cargos y otros entes
instrumentales que forman el sector público. Pero dejen de
utilizar este recurso que tanto le gusta a Podemos de decir que
Ciudadanos lo que hace es pedir una reducción de
funcionarios, reducción de los servicios públicos básicos,
porque es todo lo contrario: queremos una administración más
eficaz y eficiente, y nos gustaría que estos directores
generales nombrados en el Ministerio de Consumo fuesen
ocupados por funcionarios, que es lo que estamos reclamando,
y no por cargos a dedo, como ha hecho el ministro de
Consumo.

Es desolador también escuchar el argumento del PSIB-
PSOE, hoy aquí ponen el foco otra vez de nuevo en los
recortes, en los recortes que se hizo en legislaturas pasadas
del Partido Popular; miren, se lo he dicho en la intervención
primera, Grecia y Portugal, que fueron los que más recortes
tuvieron que llevar a cabo cuando el rescate, pues han dado a
España una lección de cómo gestionar la crisis sanitaria y, por
ende, la crisis económica que nos viene.

Y que saquen pecho también de las ayudas ISBA durante
más de cinco minutos, que solo hacen que los autónomos se
endeuden más y en ningún momento es la solución que están
pidiendo los propios autónomos.

Consellera, eso sí, me alegra escucharla hoy cómo ha
defendido que el Govern va a plantar cara a la ministra
Montero en cuanto a la posibilidad, como ha dejado entrever
el Gobierno central, de incautar el superávit de los
ayuntamientos, y celebro que hoy lo haya aclarado y haya
dejado claro que el Govern de las Illes Balears va a plantar
cara al Gobierno central para que los ayuntamientos puedan
servirse de esta hucha que ellos han ahorrado por haber hecho
las cosas bien y haber hecho los deberes, cosa que el
Gobierno central no ha hecho.

Me preocupa su discurso, me sumo a las palabras del
portavoz del Grupo Popular, creo que ustedes viven no en
Matrix, ya en no sé, en una fase extraterrestre, me ha
preocupado oírle decir y asegurar en esta tribuna hoy que no
va a reducir el gasto, que no va a haber recortes; no sigan
engañando a los ciudadanos de las Islas Baleares, ¡claro que va
a haber recortes y claro que va a tener que reducir el gasto y
que se va a tener que priorizar y reorientar ese gasto! Tenemos
antecedentes históricos de cómo la aplicación de políticas
keynesianas han funcionado muy mal para amortizar las crisis
económicas, la primera vez que se aplicaron fue en la crisis
del 29 y ¿cuál fue el resultado? Una gran depresión.

Yo le vuelvo a reiterar, aunque no le guste a la
representante de Podemos, le vuelvo a extender la mano de mi
grupo parlamentario, de Ciudadanos, porque estoy convencida
de que está más cerca de nuestras posturas que de las de
grupos como las de sus socios de Podemos.

Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Correspon ara al Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Com que seré molt breu, Sr. President, ho faré des d’aquí.
Sr. Costa, nosaltres no l’hem defraudat, però vostè tampoc no
ens ha defraudat a nosaltres, li ho puc assegurar! Vull dir, ha
sortit amb el de sempre, no ens ha dit res de nou, per tant, no
es preocupi, es compensa una cosa amb l’altra.

Sr. Rodríguez, vostè no vol sortir amb nosaltres, amb les
esquerres, d’aquesta crisi; per descomptat, MÉS per Mallorca
li puc assegurar que no en vol sortir amb les receptes de
l’extrema dreta, li puc assegurar que aquí no ens hi trobarà.

Sra. Guasp, vostè diu que aquí sortim amb una cançoneta
Madrid nos roba, què és que no s’ho creu que Madrid ens ha
robat fins? És que vostè no s’ho creu? O sigui, vostè no sap
que aquí ens han espoliat, que aquí tenim un dèficit fiscal des
de fa anys! Que aquí tenim un deute històric de 5.000 milions
d’euros! És que sembla mentida que surti aquí, jo no em
pensava que vostè digués que no creu que Madrid ens hagi
robat, és que també està ofuscada amb la bandera, segueix amb
el mateix estil, vull dir que tot el que faci Madrid tot va bé.
Vostè no està convençuda que realment aquí hi ha hagut una
espoliació durant anys dels imposts d’aquesta comunitat
autònoma i que aquí no s’han beneficiat els residents
d’aquestes illes i que ens ha conduït a un endeutament,
precisament, que es calcula en quasi 5.000 milions d’euros,
per mor d’aquest infrafinançament i precisament amb aquest
Madrid ens roba?

Doncs, jo sí, nosaltres, des de MÉS per Mallorca ho hem
defensat sempre i ho seguim defensant aquí.

I, Sra. Consellera, és evident, nosaltres, per reclamar a
Madrid, condonació del deute històric d’aquests 5 .000
milions d’euros; per reclamar que aquest règim especial sigui
una eina també essencial per al rescat i per ajudar a
l’economia d’aquestes illes; perquè realment es tengui en
compte l’impacte econòmic que en aquestes illes ha tengut
aquesta crisi, molt més major que a altres territoris
peninsulars; que a la crisi del 2008 nosaltres vàrem ajudar a la
recuperació  d’altres territoris i que ara toca que també ens
ajudin a nosaltres, molt més que als altres. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Ara correspon al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, m’ha deixat
astorat! Me dice usted que nosotros hemos dicho que hay que
reducir el sector público, no, por favor, de verdad, no pongan

en mi boca palabras que no he dicho ni que nuestro grupo ha
expresado nunca, hemos dicho que hay que racionalizar y
primar el gasto. Porque, claro , usted ha dicho: ¿es que qué
hubiera sido de nosotros si no hubiéramos tenido un gran
sector público, refiriéndose a los sanitarios? No acabo de
entender mucho qué tiene que ver la Secretaría de Memoria
Democrática, que proponemos eliminar, con el gasto
sanitario, pero, bueno.

Pero es que acto seguido se gira usted un poco y dice:
porque me remito a la gestión sanitaria. ¿No podía buscar
usted otro ejemplo? ¿De verdad usted se ha remitido a la
impecable gestión sanitaria de la comunidad, que tiene el
récord de sanitarios infectados, que no ha tenido el material...?
Y ya no hablemos de la gestión sanitaria de su gobierno a nivel
nacional, ¿de verdad se ha remitido usted a la gestión de la
sanidad? Es que, si no fuera dramático por los muertos que hay
encima de la mesa, sería de chiste; busque usted otro ejemplo,
no se remita, ¡por Dios, nunca más!, a su buena gestión
sanitaria de aquello que solo iba a ser una gripe y no
pasaríamos de un par de contagiados.

Nosotros lo que decimos es que hay que reducir el gasto
superfluo, ¿para qué? Para reconducirlo, no disminuirlo, para
reconducirlo. ¿A qué? A las ayudas a la sanidad. Y si hay que
hacer gasto en infraestructuras, que son las que crean riqueza,
porque si fuera por ustedes y por cada vez que gobierna la
izquierda en Mallorca todavía iríamos amb el carro o amb la
somera, claro que a algunos de MÉS seguro que les gustaría
porque entonces no habría que preocuparse tanto del cambio
climático.

Nos ha dicho la Sra. Martín que están pensando en hacer un
impuesto, de verdad, para los patrimonios de 1 millón de
euros, ¿le he entendido bien, Sra. Martín? ¿De 1 millón de
euros?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

A partir de 1 millón de euros, o sea, que cualquier
mallorquín que tenga una casita en propiedad, teniendo en
cuenta los precios de la vivienda en Mallorca, y se haya
comprado un apartamentito o una segunda residencia en la
playa, va a estar sometido a este presupuesto, porque este
impuesto, aquí, con dos casitas, tiene usted 1 millón de euros
de patrimonio; o sea, vamos, es que me da usted pavor, pavor,
usted y los suyos.

Pero es que la Sra. Martín también dice que no se
preocupe, que la va a tener siempre detrás. Pues sabe qué le
digo, Sra. Consellera, que cuando tenga usted que aplicar los
recortes que va a tener que aplicar mírese la espalda porque si
la tiene usted detrás a ella y a los de Podemos igual se
encuentra con un puñal clavado. Porque la realidad, como se
ha dicho, es que vamos a un rescate, España es 6,5 veces la
economía griega, el rescate griego costó 200.000 millones,
eso supone que para rescatar a España no basta 1 billón de
euros, con be de burrada, y ¿usted de verdad se cree que van a
venir los países que sí han hecho los deberes a darnos un
billón de euros gratis et amore?
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El rescate en Grecia supuso una rebaja del 40% de las
pensiones, del 35% de los sueldos, ¿sabe usted a lo que se va
a enfrentar? Y dice que lo va a enfrentar con sus compañeros
de Podemos, querré ver dónde estarán sus compañeros de
Podemos cuando usted saque la tijera. Porque este es el
escenario al que nos aboca su política, la política de no querer
ver, una vez más, lo que se tiene, ustedes sí son negacionistas,
fueron negacionistas de la pandemia que se avecinaba y ahora
son negacionistas de la crisis económica que se nos viene
encima. Y no están dispuestos a alterar para nada su agenda
ideológica, para nada. Y eso, a la larga, nos va a conducir a eso,
al rescate, a la quiebra, a la suspensión de pagos, al recorte de
las pensiones, al recorte de todas las prestaciones, porque los
hombres de negro de Europa no se van con tantas exquisiteces.

Nos ha dicho también la señora de MÉS que Madrid nos
roba; no, mire, nos roban los ERE de Andalucía, nos roba el
caso Palau de la Música, nos roba el tres per cent, nos roba la
corrupción política, eso es lo que nos roba, Madrid no, Madrid
no, Madrid no.

Y por último, y aunque no era el tema que yo quería sacar,
ha venido la representante, la Sra. Truyols, del PSOE, a sacar
pecho y a decir que este es el camino, le ha faltado casi, para
ser bíblica, el camino, la verdad y la vida; y ha hablado de que
la derecha hace política represora, yo no he conocido peor
política represora en los últimos años que la que practica su
gobierno bajo el estado de alarma en el recorte de derechos y
libertades. Y desde aquí, y aprovecho, hago un llamamiento a
los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de las
comunidades autónomas y policías locales a que
desobedezcan las órdenes ilegales que está emitiendo su
gobierno de represión de derechos fundamentales.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Correspon ara al Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes, té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Torn insistir , jo crec que
vostès poden fer allò que diuen un pla A i un pla B, el pla A és
aquest que vostè ens explica, condonació de deute de l’Estat,
endeutament assumit per l’Estat, el règim especial, li compr
el pla, hi estam totalment d’acord; però, alerta, convé que
tenguin un pla B, convé que tenguin un pla B, no sigui que el
pla A no funcioni i no es doni tot això, perquè, la realitat quina
és? Que vostès ens diuen que hi haurà una condonació de
deute, que hi haurà un nou model de finançament, que el règim
especial, i sap què fa el seu ministre del seu partit? Maniobrar
per fotre’ns els 600 milions d’euros que tenen acumulats els
ajuntaments, això és el que fan, i crec que hi ha una diferència
abismal entre una cosa i l’altra.

Per tant, estam en ordres de magnituds un poc diferents.
Pla A i pla B.

Jo crec que al Sr. Costa no l’ha entès, i crec que no ha
entès la subtilesa, ni altres portaveus, perquè vostès, primer
s’irroguen el paper que som els garants dels serveis públics
essencials i som els únics que creiem en la sanitat i això, bé,
fals, però bé, fan aquest paper; però després, por lo bajini,
diuen: reordenació de serveis essencials. Què és reordenació
de serveis essencials? Jo li diré què és, perquè avui ho publica
l’Última Hora: “El Govern balear cierra la convocatoria de
ayudas de inversiones agrícolas por falta de liquidez”; és
a dir, que als pagesos que havien promès i tot allò de la
sobirania alimentària, que tant agrada a qualque grup, bé, tots
aquests fora, s’han quedat sense ajudes. D’això se’n diu
retallada, en un altre idioma, aquí en diuen reordenació de
serveis essencials o es diu d’una altra manera, m’és igual els
adjectius, però la qüestió és que vostès han deixat penjats els
pagesos i han tancat una línia d’ajudes dos mesos abans que es
poguessin presentar aquests petits empresaris i aquests
autònoms, amb tota la inseguretat jurídica que això genera i
l’escandalós que és aquesta manera de procedir, perquè això
és el pitjor que els pot fer.

Per tant, evidentment nosaltres el que consideram és que
aquest no és el camí, aquest no és el camí, el que haurien
d’haver fet és mantenir la línia d’ajudes i mantenir els seus
compromisos amb el sector primari. Però el que vostès fan en
realitat és això i, al final, el que hauran de fer contínuament és
aquesta política.

I li vull tractar un tema que és un tema que m’interessa i
del qual no se n’ha parlat gaire, aquí es diu: el Govern de
l’Estat farà una renda social garantida a imatge i semblança de
la balear, no sé si és d’aquesta manera, jo li dic emfàticament,
farà una renda social pareguda. Se suposa que els beneficiaris
d’aquesta renda social seran pareguts, és a dir que en molts
casos beneficiaris actuals de la renda social del Govern balear
ho podran ser de l’Estat. I jo  li  deman: això vol dir que
complementaran les dues rendes socials i e l beneficiari
cobrarà de les dues bandes, de l’Estat i de la comunitat
autònoma, o vol dir que la de la comunitat autònoma quedarà
anul·lada i, per tant, tots aquests recursos quedaran lliures i a
disposició de la comunitat autònoma? Crec que és una
pregunta de lògica, molt simple, però crec que estaria bé
aclarir-la perquè per ventura també aquí tenim possibilitat
d’obtenir qualque recurs necessari.

Quan li parlam d’aprimament, jo li he parlat de
simbolisme, aprimament de l’administració pública,
aprimament del Govern balear, simbolisme; baixada de sous de
polítics, simbolisme, és un símbol, però és que vostès han de
donar símbols, però amb una cosa estic prou d’acord amb
molts de portaveus de l’oposició i és que vostès donen una
sensació que això, bé, és un moment delicat, però que tampoc
no passa res, no posen en valor la magnitud de la tragèdia, i
l’estreta de cinturó que ens haurem de fer tots, sector públic,
sector privat i tots els agents i operadors jurídics, i jo crec que
això és un mal favor que fan vostès a la societat, perquè la
societat ha de veure el camí i ha de veure que el camí no serà
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fàcil, però almanco ha de veure que hi ha un full de ruta i que
se’ls diu la veritat, perquè si vostès intenten amagar la veritat,
l’intenten redecorar, l’intenten redefinir amb aquests termes
suaus i simpàtics els quals vostès en són mestres en utilitzar,
al final no anam al centre de la qüestió i el centre de la qüestió
és que vénen molt mal dades, és que el panorama és molt fotut
i que necessitam valentia i mesures dràstiques i
extraordinàries per fer front a la situació que patim.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Correspon ara al Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, afegir quatre coses. En
primer lloc, agrair la transparència de la Sra. Sánchez, crec que
és important que aquest Govern posi les dades damunt la taula
i evidentment ha donat dades en relació a la minva d’ingressos
d’aquesta comunitat autònoma, les prediccions.

En segon lloc, també apostar pel que deia la Sra.
Campomar, és necessari i és fonamental que la part fiscal del
règim econòmic especial de les Illes Balears surti endavant.
Per tant, aquest Govern sé que no decaurà en esforçar-se i
pressionar el Govern de Madrid per tal que el REIB fiscal
sigui una realitat, i més que mai ara, sobretot com deia, per la
mesura que pareixia menys important del règim econòmic de
les Illes Balears, que era aquest règim especial per a empreses
industrials, agràries, ramaderes i pesqueres, que tantes vegades
hem parlat aquí de diversificació del model econòmic, i pens
que és una de les eines que tenim precisament per ajudar les
poques empreses industrials que tenim i el sector primari.

Dins el REIB tampoc no hem de deixar de banda que hi
havia tot un seguit de mesures inicials que varen decaure a la
reunió que vàrem tenir amb el Sr. Montoro, que eren els
beneficis fiscals per al sector audiovisual, per atreure
produccions cinematogràfiques en aquestes illes, i també una
deducció per innovació tecnològica, que va decaure i que
pensam que és importantíssim, sabem que com a consellera
d’Hisenda vostè ho seguirà defensant davant Madrid i esperem
que ens facin cas.

Un tercer element que crec que hem de posar damunt la
taula és que no té consol aquest dramatisme dels partits de
dretes, no ens podem agenollar davant el pessimisme, el que
hem de fer és generar confiança empresarial, perquè
precisament la confiança empresarial és fonamental per
generar creixement econòmic, si ara anam amb aquest
dramatisme i amb aquesta penúria a defensar qualsevol cosa,
doncs, la veritat, no crec que sigui molt positiu.

I finalment, sí que tenim opcions encara per generar
ingressos i és el tema del qual ningú no n’ha parlat, el tema de
l’economia submergida i el tema del frau fiscal; si vostès
analitzen una sèrie d’estudis, com el de FUNCAS, o fins i tot

el sindicat GESTA de tècnics d’Hisenda, que sempre ha donat
molta branca en el tema del frau fiscal i economia submergida,
veuran que encara tenim possibilitats de generar ingressos:
concretament, GESTA quantifica el frau fiscal, els no
ingressos tributaris per precisament eludir-los i sobretot l’ús
de paradisos fiscals i quantifica en 11.000 milions d’euros la
xifra que es podria recaptar si l’Agència Tributària estatal
posàs en marxa un pla específic de lluita contra el frau fiscal.
I he de recordar que precisament el Sr. Sánchez havia anunciat
que les grans societats passassin a tributar un tipus mínim del
15%, quan si analitzam el tipus de tributació efectiu
d’aquestes grans societats que ho tenen millor a l’hora de dur
ingressos cap a països qualificats reglamentàriament com a
paradisos fiscals i dur despeses cap a països d’alta tributació
per eludir el pagament d’imposts, doncs aquestes grans
empreses podem veure com acaben tributant un tipus del 9%,
del 8%, del 5 i del 6, a tipus molt inferiors del 15%.

Per tant, crec que tenim encara possibilitat de generar
ingressos, posant una tributació mínima de l’impost de
societats al 15% i sobretot creant una llei, o aprovant una llei,
que sé que està en marxa, ho està estudiant el Govern central,
una llei de prevenció i lluita contra el frau fiscal que operi de
veritat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Per tancar el debat, en torn
de contrarèplica, té la paraula la consellera d’Hisenda.

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

Gràcies, president, senyores diputades i senyors diputats.
Jo he comparegut davant aquesta cambra amb unes
estimacions i he explicat que eren estimacions amb una
davallada del PIB, amb una previsió de davallada del PIB, que
també és una predicció, d’un 30%, que esperam no es doni
aquesta situació, per les mesures que es prenguin per aturar la
davallada de l’activitat econòmica, tant per part del sector
públic com del sector privat, perquè crec que el respecte que
m’ha de merèixer aquesta cambra, m’ha de merèixer la
transparència de compartir amb els diputats i diputades quines
són les previsions pressupostàries que deriven de les
previsions pressupostàries macroeconòmiques que, com a
Govern, hem anunciat, i vull que s’ho agafin sobretot per la
part dels ingressos, perquè són exercicis teòrics i tècnics, vull
que s’ho prenguin com el que és, com a una estimació. 

Tenim una estimació de caiguda d’ingressos per la part
dels ingressos, tenim una estimació de més despesa,
especialment despesa sanitària i despesa especialment
irrenunciable i que serà un motor per poder reactivar la
situació econòmica, aquesta despesa sanitària és la clau per
garantir la seguretat sanitària a l’àmbit públic i a l’àmbit privat
i poder mantenir les capacitats clíniques suficients i
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necessàries per reactivar l’economia. I també tenim tot un
seguit de fons de l’Estat, en què Ciutadans s’ha atrevit a fer una
previsió de 400 milions, i jo encara d’una part important
d’aquest fons no tenc els criteris, amb la qual cosa crec que,
com a consellera d’Hisenda, no és el moment de fer
previsions d’aquesta part del fons que no conec els criteris,
però sí que els deman a tots els partits, i ho ha demanat la
presidenta, que tenen representació en el Congrés dels
Diputats, que es va aprovar per un decret llei, que tenguin en
compte les qüestions que planteja la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

El pes que té el fons destinat a despesa sanitària no es
mesura amb la caiguda d’ingressos d’aquesta comunitat
autònoma, per a la comunitat autònoma de les Illes Balears la
caiguda d’ingressos és molt més elevada que la despesa
sanitària, per la qual cosa consideram que el pes que es dedica
a la caiguda d’ingressos, que un 60% es dedica a despesa
sanitària i un 30 a caiguda d’ingressos i a qüestions socials,
aquest pes no ha de ser així, crec que no es va aprovar així en
el Congrés dels Diputats, i així ho he transmès a la ministra,
i esper que als seus líders dels seus partits que tenguin
representació en el Congrés dels Diputats han de traslladar els
interessos de les Illes Balears, i després crec que el fons
sanitari, així com s’està fent el repartiment, és un reial decret
llei que s’ha ratificar pel Congrés dels Diputats i s’haurà de
negociar la seva ratificació prèvia a la seva aprovació pel
Consell de Ministres.

Per tant, els 10.000 milions de despesa sanitària perjudica
les comunitats autònomes que hem fet un esforç d’ampliació
de la nostra capacitat sanitària, que hem fet compres a
l’exterior i hem tengut la iniciativa per assegurar i garantir la
seguretat dels nostres sanitaris i d’aquells que han fet una
feina d’atenció primària i d’atenció domiciliaria, i afavoreix
aquelles comunitats autònomes que no tenien un sector
sanitari en condicions, que han hagut d’anar a corre-cuita
ampliant les seves capacitats sanitàries. En conseqüència,
sense un sector públic fort i sense una aposta pels serveis
públics fonamentals feta a anys anteriors, han tengut
problemes per assumir l’impacte de la crisi sanitària.

Jo, certeses, m’han demanat algunes certeses, certeses en
tenc poques, però temprança l’he de tenir absoluta perquè crec
que és molt important tenir les idees clares. Fa uns mesos des
del Partit Popular o fa unes setmanes feien una PNL i ens
recomanaven un endeutament extraordinari de 350 milions
d’euros, i ara ens diuen que no ens hem d’endeutar perquè és
l’hecatombe i ve un meteorit. Les idees clares que jo tenc en
aquest moment és que en el 2020 una reducció de la despesa
pública seria perjudicial per a l’atenció a la crisi sanitària i
seria perjudicial per a l’atenció a les conseqüències
econòmiques i socials de la crisi sanitària, i perjudicaria la
reactivació.

I aquesta és la postura i les idees que he volgut expressar
davant d’aquesta cambra, que crec que no són només meves
sinó que són també de les institucions europees i també són
les recomanacions que fa l'AIReF.

Amb referència a l’eficiència i l’eficàcia en la
racionalització, per suposat que l’eficiència i l’eficàcia en la
racionalització és el camí que hem començat des de la passada
legislatura, però també des que jo som consellera d’Hisenda,
és clar que hem de ser capaços de ser més eficients, de ser
més eficaços, hem de ser capaços de retre comptes, d’avaluar
les polítiques públiques que fem i aquesta és una defensa
absoluta que hem fet des de, com a mínim, a la meva
conselleria, des del primer moment. Però això no
necessàriament en aquest moment implicarà una reducció de
la despesa, s’ha de fer una aposta d’inversió i una aposta de
canvis de circuits per arribar a una situació millor que la que
tenim ara, que és molt millor que la que feia quatre anys i molt
millor que la que fa...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... vint anys, quan jo vaig començar a fer feina a aquesta
comunitat autònoma.

Aquesta comunitat autònoma té un percentatge tan alt en
despesa social, o sigui, un percentatge del seu pressupost tan
alt en despesa social per habitant que no es pot dedicar a altres
qüestions; hi ha estudis comparatius que demostren que
aquesta comunitat autònoma destina molt més pes del seu
pressupost a serveis públics fonamentals que a la resta
d’actuacions que altres comunitats autònomes han tengut
marge per fer polítiques diferents, Catalunya té un Institut
d’Avaluació de Polítiques Públiques, València té un Institut de
Crèdit, aquesta comunitat autònoma, amb la situació
d’infrafinançament que té, ha hagut de prioritzar l’atenció a les
persones i no ha pogut fer determinades qüestions ni
determinades subvencions ni determinades coses, pel que em
sorprèn que es parli de despesa supèrflua a la comunitat
autònoma. Pot ser trobarà una partida determinada que no li
agradi o una partida determinada que a mi no m’agradi, però,
en termes generals, crec que som molt més eficaços i
eficients del que la dreta o aquest part del Parlament vol fer
entendre. 

Crec que no és el moment, i ho torn a repetir, que no és el
moment de prioritzar els serveis públics fonamentals, uns
serveis públics fonamentals que també, comparats amb la resta
de l’Estat, som els que tenim menys despesa per habitant.
Quan vostès em diuen que hi ha països que han fet els deures,
és que són països que tenen un nivell molt més alt de despesa
pública i un nivell molt més alt d’ingressos públics.
Probablement no sigui pressió fiscal, probablement sigui més
eficiència en la recaptació, però també són qüestions que
aquest país ha d’atendre.

I jo em vull reiterar amb els compromisos que he volgut
transmetre avui en aquesta compareixença, i també vull agrair
l’oportunitat d’explicar i l’oportunitat de compartir amb aquest
parlament, perquè crec que és la meva obligació, l’impacte de
la COVID en el pressupost de 2018, que, com els he dit, i
probablement no m’he explicat així com..., o pot ser no m’hagi
explicat així com corresponia, no és només una baixada
d’ingressos tributaris i una pujada d’ingressos, sinó que també
en aquests moments ja tenim fons per part de l’Estat que
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contribuiran a pal·liar aquesta situació, però que consideram
que en aquest moment no són suficients.

I agraesc el seu interès per les finances d’aquesta
comunitat autònoma i també agraesc les seves reflexions.

Crec que d’aquí en endavant els serveis socials seran la
xarxa sobre la qual començar la reconstrucció d’aquesta
economia, han estat la xarxa de seguretat per aturar el primer
cop de la crisi sanitària i el primer cop de la crisi econòmica,
i ara serà la base sobre la qual podrem reconstruir l’economia.
Crec que també aquesta és l’orientació que ha adoptat el
Govern d’Espanya amb polítiques de protecció mai vistes.
Vostès es queixen de les polítiques de protecció, però crec
que les polítiques de protecció dels treballadors i les
empreses i les polítiques de protecció de les rendes de les
famílies defensaré i defens que són polítiques d’economia, i
crec que qualsevol expert compartirà aquesta reflexió.

Som de les comunitats que hem pogut respondre millor a
la crisi sanitària. Jo crec que d’això, Sr. Rodríguez, hem de
treure pit i crec que hem rebut fins i tot reconeixements de
com hem atès aquesta crisi sanitària. Crec que hem tengut una
resposta ordenada i eficaç, no com altres comunitats
autònomes, improvisada i prenent decisions a corre-cuita; i a
la vegada pens que, gràcies que som una de les comunitats
autònomes que més han invertit en serveis públics, en serveis
socials hem pogut respondre millor, immediatament, amb tots
els mecanismes ja engreixats per donar resposta a les
necessitats socials que ha generat la crisi sanitària.

En el mateix sentit crec que les mesures que hem pres per
mantenir la salut de la ciutadania són ara les que ens permeten
aquesta esperança i començar el camí cap a la reconstrucció.
Crec que ens hem de confiar, crec que hem de continuar amb
la responsabilitat individual, i com a administració pública no
podem deixar de donar aquest missatge que no ens podem
confiar, que no hem de fer passes enrere, que la recuperació
econòmica, i no em cansaré de repetir aquesta frase, la
recuperació econòmica té una condició sine qua non que és
la seguretat sanitària, i tot el pressupost que té la comunitat
autònoma estarà i està a favor o per contribuir a aquesta
esperança i aquesta sortida de la crisi econòmica. 

Crec que avui podem parlar de qüestions econòmiques
perquè tots hem assumit que hem superat la crisi sanitària, i
crec que això és un valor; crec que altres comunitats
autònomes no estan centrades en aquest debat de la sortida de
la crisi econòmica perquè no tenen aquesta sensació
subjectiva de seguretat de poder començar a caminar.

Ara crec que és necessari, i igual s’ha comentat en aquesta
tribuna, reconduir part del pressupost i revisar determinats
projectes o determinades polítiques, que a la vista de la nova
realitat probablement no siguin tan prioritàries, ara la qüestió
és treure endavant aquesta comunitat autònoma. Però de la
mateixa manera crec que no podem oblidar tampoc
determinats plantejaments previs a la crisi, com era l’esforç
que estàvem fent en l’àmbit de la sostenibilitat ambiental, la
millora del nostre sistema productiu, l’aposta per les

renovables, per dir alguna cosa, o també l’aposta pel
coneixement, per atreure talent, per la digitalització, per la
modernització de la nostra economia, i crec que totes
aquestes són qüestions que són al pacte que ofert el Govern
als agents socials i als partits polítics. A la vegada crec que
surten necessitats  noves, una necessitat nova absoluta és la
seguretat sanitària, reorientar una part de la nostra indústria a
la producció d’elements de protecció per no dependre tant de
(...) estrangers, i també -crec que ho ha comentat el diputat
d’El Pi- un sector que ha esdevengut crucial en aquesta crisi,
que és el sector agroalimentari. La situació de les ajudes -he
vist la notícia avui matí- no té  res a veure amb tresoreria
d’aquesta comunitat autònoma.

I aquí enllaç amb el que ha comentat la diputada del Grup
Mixt, de Gent per Formentera, amb referència al que hi ha o
no hi ha a la caixa, perquè aquí realment és un corrent, no, no
és que només quedi això per passar l’any, sinó que hi ha un
corrent d’ingressos i un corrent de despeses, el finançament
de l’Estat, que és el 70% del nostre pressupost, està
absolutament assegurat, com sempre s’ha dit i com ha
manifestat la ministra en determinades qüestions, en
determinades intervencions.

I també crec que un altre sector que té noves oportunitats
i també està reflectit al pacte és el sector industrial, que té
oportunitats de reconversió, oportunitats de creació de llocs
de feina, i crec que tots ens hem de posar a fer feina perquè el
que siguin oportunitats derivades d’aquestes conseqüències
econòmiques i socials de la crisi sanitària puguin ser
aprofitades. Tot això crec que és al pla de reactivació, i crec
que, malgrat totes les circumstàncies, i entenc que la situació
pressupostària preocupi, a mi, com a responsable de la hisenda
d’aquesta comunitat autònoma per suposat que em preocupa,
però crec que tenim per davant un futur que ha de ser
esperançador, que hem de fer feina tots perquè aquesta
recuperació sigui ràpida i perquè puguem començar a parlar
d’altres qüestions que no siguin de crisi econòmica el més
aviat possible, i amb la màxima contribució de tots.

Crec que han de treballar el sector públic i el sector privat
per totes aquestes qüestions, i crec que a nivell polític els que
ens dedicam a la cosa pública hem d’estar units. Crec que val
la pena ser responsable, val la pena ser audaç, val la pena ser
generós, i també vull compartir amb vostès que crec que
l’actitud individual que tenguem cada un de nosaltres en
aquesta crisi sanitària, d’això dependrà l’èxit de l’acció
col·lectiva per superar la crisi social i econòmica derivada de
la crisi sanitària.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Amb les seves paraules
donam per conclòs el punt segon, el de la seva compareixença.
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III. Adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa
d’aplicar el procediment directe i  en lectura única a la
Proposició de llei RGE núm. 8454/19, complementada
amb l’escrit RGE núm. 9290/19, de modificació de
l’article 51 de la Llei de capitalitat de Palma respecte de
la durada del mandat del defensor o de la defensora de la
Ciutadania.

Molt bé, senyors diputats i diputades. Ara ja que hi som
tots passam al tercer punt de l’ordre del dia, que correspon a
l’adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa d’aplicar el
procediment directe i en lectura única a la Proposició de llei
RGE núm. 8454/19, complementada amb l’escrit RGE núm.
9290/19, de modificació de l’article 51 de la Llei de
capitalitat de Palma respecte de la durada del mandat del
defensor o la defensora de la Ciutadania. 

Vostès saben que, per acord unànime de la Junta de
Portaveus, en sessió de dia 6 de maig, no hi haurà debat i se
sotmetrà directament a votació la proposta de la Mesa de
tramitació directa i en lectura única de la proposició de llei
esmentada.

Per tant, un cop realitzat el vot telemàtic, he de demanar al
Sr. Castells del Grup Parlamentari Mixt el sentit del seu vot,
a favor, o en contra, o abstenció. Sr. Castells?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Hola, Sr. President. El meu vot és favorable, jo me
connectat simplement per si hi havia qualque imprevist, perquè
sabia que no hi havia intervencions dels grups, però vull dir
que per a mi el vot telemàtic a més ja està bé, ara si vostè vol
que emeti el vot presencial en aquests moments, doncs voto
a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Castells, no és que jo vulgui o deixi de voler, és com
vàrem quedar que les persones que haguessin emès vot
telemàtic i fossin presents, vostè està present a la sessió
plenària, per tant, com hem fet altres vegades jo li he de
demanar el vot.

Per tant, s’han emès 42 vots telemàtics i ara procedim a la
votació presencial. Passam a votar. Votam.

El resultat de la votació són 17 vots presencials: 17 a
favor, cap en contra, cap abstenció. I dels vots telemàtics n’hi
ha 42 a favor, cap en contra i cap abstenció.

Per tant, el resultat de la votació són 59 vots a favor, cap
en contra i cap abstenció.

IV. Debat i votació, si n’és el cas, de la Proposició de
llei RGE núm. 8454/19, complementada amb l ’escrit
RGE núm. 9290/19, de modificació de l’article 51 de la
Llei de capitalitat de Palma respecte de la durada del
mandat del defensor o de la defensora de la Ciutadania.

I passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon a la
votació  de la Proposició de llei RGE núm. 8454/19,
complementada amb l’escrit RGE núm. 9290/19, de
modificació de l’article 51 de la Llei de capitalitat de Palma,
respecte de la durada del mandat del defensor o de la
defensora de la Ciutadania.

Per acord unànime de la Junta de Portaveus, en sessió de
dia 6 de maig, no hi haurà debat i només se sotmetrà
directament a votació la proposició de llei esmentada.

Per tant, el primer que correspon és demanar al Sr.
Castells el sentit del seu vot, a favor, en contra o abstenció.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

El vot és a favor, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Passam a votar
presencialment. Votam.

Resultat de la votació són 17 vots a favor presencialment,
cap en contra, cap abstenció.

Vots telemàtics 42 a favor, cap en contra, cap abstenció.

I per tant, el resultat de la votació són 59 vots a favor, cap
en contra i cap abstenció.

Per tant, es faculten els Serveis Jurídics de la cambra per
fer les correccions i modificacions tècniques necessàries, per
tal que el text en qüestió tengui una redacció coherent.

Per tant, queda aprovada la Llei de modificació de l’article
51 de la Llei de capitalitat de Palma respecte de la durada del
mandat del defensor o de la defensora de la Ciutadania.

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201908454
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909290
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