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EL SR. PRESIDENT: 

Bon dia, senyors i senyores diputats.

Punt únic. Compareixença urgent de la consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors, per tal d’explicar el
finançament de l’anomenat Pla per a la reactivació i la
diversificació econòmica i social de les Illes Balears (escrit
RGE núm. 10233/20, del Grup Parlamentari Popular).

Reprenem la quarta sessió del plenari del dia d’avui, amb
un punt únic d’ordre del dia que consisteix en la compareixença
urgent de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, per tal
d’explicar el finançament de l’anomenat Pla per a la reactivació
i la diversificació econòmica i social de les Illes Balears.

Correspon començar amb la intervenció la consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors, té la paraula la Sra. Rosario
Sánchez.

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

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors diputades
i diputats. Comparesc avui davant del Ple d’aquesta cambra per
retre comptes del finançament del Pacte per a la reactivació i la
diversificació econòmica i social de les Illes Balears, aquest
pacte és l’acord estratègic que ha de guiar la recuperació
econòmica i social de la nostra societat davant l’impacte a les
Illes d’aquesta crisi global, provocada per la pandèmia de la
COVID-19. Aquest full de ruta és fruit del diàleg social, d’un
ampli consens polític i de la coordinació i implicació de les
administracions de les Illes.

Aquest pacte, a curt i a llarg termini, s’ha de finançar amb
fons propis de la comunitat, amb fons provinents del Govern
d’Espanya, amb fons europeus i també amb recursos de la resta
d’administracions de les Illes. 

Vull agrair, una vegada més, en nom del Govern, la
col·laboració i disposició de totes les administracions de les
Illes de diferent color polític, dels principals sindicats i
patronals empresarials, i de la gran majoria dels partits polítics. 

Aquest pacte recull propostes dels partits que donen suport
al Govern però, també, dels grups de l’oposició. A més,
incorpora mesures i complementa els plans de reactivació
promoguts i consensuats a cada illa pels consells insulars, així
com les contribucions dels ajuntaments, a través de la
Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears. El Govern vol
liderar el desenvolupament d’aquest pacte com a eina que ens
ajudi al conjunt de la societat a reactivar, a reconstruir, a
transformar i a fer més productiva la nostra economia. 

La crisi sanitària ha colpejat de manera sobtada la nostra
vida quotidiana i ens ha situat en un escenari sense precedents;
ens ha fet sentir molt vulnerables, ha canviat moltes de les
nostres prioritats, ha qüestionat els pilars del nostre sistema
productiu i s’ha hagut de combatre amb una aturada abrupta de
la vida social, de la mobilitat i de l’activitat econòmica. Sabem
que hem de transitar capítols de la història amb reptes inèdits,
en els quals les administracions públiques tenim un paper

fonamental, les decisions que prenem ara tendran
conseqüències en el futur.

I, en aquest sentit, avui és un dia molt important per l’acord
assolit aquesta matinada al Consell Europeu, per donar una
resposta comuna a la magnitud d’aquesta crisi. Un acord que,
per primer pic, un fons europeu es finançarà a través
d’endeutament comunitari i, per primer pic, inclourà
transferències als estats, més de la meitat del fons, juntament
amb préstecs. Malgrat les diferències, s’ha arribat a un acord
sobre aquests fons europeus, als quals em tornaré a referir més
endavant. 

Hem d’actuar des d’aquesta responsabilitat que requereix el
moment i, és per això que, malgrat les incerteses que implica la
pandèmia, a les Balears tampoc no podem defugir de planificar
i acordar què volem ser i cap on volem anar. Aquest pacte
autonòmic s’ha acordat i treballat de forma compartida, des del
diàleg, amb agents econòmics, socials i polítics que han deixat
palesa la consciència col·lectiva que els desafiaments que tenim
per davant requereixen de generositat i alçada de mires. 

La primera decisió va ser utilitzar la salut i la protecció de
la població davant la ràpida propagació del virus. Aquesta
prioritat ens va fer demanar el tancament d’aeroports i ports per
garantir el control intern del virus i va donar resultats. Amb un
compromís digne d’encomi de la ciutadania i dels
professionals. De la mateixa manera, ara prenem decisions de
tolerància zero davant de les actituds irresponsables que posen
en perill l’immens esforç col·lectiu, amb aquest mateix objectiu
de vetllar per la salut pública.

No podem oblidar que és un repte majúscul per al nostre
sistema sanitari, que ha respost de manera extraordinària dins
de les dificultats, amb solvència, professionalitat, entrega i, fins
i tot, heroïcitat en els moments més durs.

Lamentablement, aquesta crisi sanitària ha provocat un mal
irreparable, com és la pèrdua de la vida de 230 persones a les
Illes Balears. A totes les víctimes i a les seves famílies, vull
enviar novament el nostre condol i record.

La vulnerabilitat de tots i de totes, que ens ha revelat aquest
virus, ens ha reafirmat en el compromís amb uns serveis públics
sòlids i capaços de sostenir a la població en situacions
extremadament adverses. Gràcies a tot allò que hem construït
els darrers anys, hem pogut fer front des del primer moment a
les necessitats dels efectes de la pandèmia i a protegir a les
persones. Com saben, les Illes Balears hem estat l’única
comunitat que ja havia recuperat el nivell d’inversió sanitària
del 2009, com ha posat de relleu un informe publicat, des de fa
dies, per Amnistia Internacional amb dades del Ministeri de
Sanitat i de l’Eurostat.

Teníem també una renda garantida i només ens ha calgut
augmentar-la. Teníem uns serveis socials i sanitaris consolidats
que han pogut assumir, no sense un gran esforç personal, la
potència de la feina que se’ls encomanava. Hem afrontat la
pandèmia amb aquest recorregut fet. I és aquest -i seguirà sent-
el nostre compromís: el reforç de les polítiques socials, que ha
estat una constant els darrers anys.
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Enguany, amb les despeses extraordinàries per la pandèmia,
les polítiques de sanitat, serveis socials i educació, assoliran
encara amb major diferència el pressupost més alt de la
història. I el repte continua, i tots hem de tenir present que el
camí passa per mantenir el control de la pandèmia i, per
aconseguir la màxima seguretat sanitària en tots els àmbits.
Aquesta, continuarà sent la prioritat del Govern, amb tot
l’esforç pressupostari que implica. I es configura com a
principal mesura, la seguretat sanitària és clau per protegir a la
ciutadania i, sense aquesta seguretat no hi haurà reactivació, ni
social ni econòmica. 

En paral·lel, fem un esforç per ajudar a mantenir el nostre
teixit productiu amb mesures, des del primer moment, per
injectar liquiditat i ajudes per acompanyar el risc assumit per
aquests petits i mitjans empresaris i autònoms que constitueixen
el 90% de l’empresariat de les Illes. Juntament amb la seguretat
sanitària, la protecció de les famílies, dels treballadors i dels
empresaris i els autònoms ha de ser clau per a la recuperació
econòmica.

Un altre factor que serà essencial és la inversió en capital
humà i en sectors estratègics, i la capacitat que tenguem entre
tots i totes de generar confiança en la nostra mateixa resiliència.
Afrontam moments difícils i treballam en escenaris canviants
que dificulten la capacitat de pronosticar la profunditat de la
caiguda de l’economia i la velocitat de la recuperació.
Coincidim, hi ha consens, en què som la comunitat autònoma
que afronta un major impacte econòmic, atesa la nostra
estructura productiva, eminentment centrada en el sector
serveis i en el turisme.

La previsió que va fer el Govern en el passat mes d’abril, en
els moments de major tancament de l’economia, ens situava en
una davallada del PIB de més del 30% durant el 2020. Com es
va explicar, no tenia en compte les mesures correctores que
hem pres les administracions i es feia sota un escenari sense
turisme durant juliol i de certa obertura durant l’agost. Amb
totes les cauteles possibles, i apel·lant a la responsabilitat
individual, l’evolució de la pandèmia d’inici de reactivació
d’activitat econòmica permeten veure que, si bé la situació serà
molt dura, podria ser millor que les previsions d’abril;  

El ritme de recuperació de l’activitat, juntament amb tot
l’esforç que fa el sector privat, s’observa també a l’impacte de
les mesures de resposta que prenen les administracions
públiques, com és la nostra responsabilitat. Així, per protegir
els treballadors i empreses, s’ha incentivat la reobertura
d’establiments amb bonificacions extraordinàries al personal
fix discontinu i s’exoneren els treballadors que es troben en
ERTO, una figura clau per a la protecció en aquesta crisi i en
la qual es van aconseguir incloure els fixos discontinus.

També ha estat molt important el Pla pilot de turisme i
també ja tenen impacte en els diversos sectors les línies d’ajuda
a empreses i a autònoms a través d’avals públics, tant els del
Govern amb ISBA, com els de l’Estat, amb ICO, així com les
prestacions als autònoms i també, a part de la renda social
garantida, el nou ingrés mínim vital.

En aquests moments, malgrat el grau d’incertesa que marca
totes les estimacions, amb la informació disponible i

contrastada amb altres organismes treballam a la Conselleria
d’Hisenda amb una hipòtesi de caiguda d’ingressos que baixa
una forquilla que ens situaria en un descens d’entre 360 i 430
milions respecte dels pressupostos inicials, la qual es
determinarà segons el ritme de recuperació econòmica, i que
prové principalment de la menor recaptació dels tributs cedits
i propis.

Aquí s’inclouen en positiu el 68,4 milions addicionals que
hem rebut del sistema de finançament autonòmic per sobre del
que havíem pressupostat als pressupostos de la CAIB per al
2020, com explicaré un poc més endavant.

Des del punt de vista de la despesa hem retut compte
puntual de despeses extraordinàries i de les previsions i
decisions de despesa extraordinària en matèria de salut, serveis
socials, educació i protecció del nostre teixit productiu. Ara,
amb la reorientació del pressupost aquestes actuacions formen
part del curt termini del Pacte per a la reactivació i
diversificació econòmica i social de les Illes Balears, que
inclou una passa més, la mirada estratègica a mig i a llarg
termini perquè la recuperació sigui eficaç i també
transformadora i, en definitiva, millori el nostre model
productiu.

Aquest pacte per a la reactivació construït amb deu eixos
parteix d’una prioritat com és la protecció de la salut de la
ciutadania i la protecció de les famílies, els treballadors i les
empreses, i té l’objectiu de reactivar l’economia de la societat
d’una manera justa, equilibrada i sostenible, i des de l’equilibri
territorial entre les quatre illes. Aquest és un repte compartit
amb els agents socials i empresarials que compta amb un ampli
sentit consens polític. 

Aquest pacte implica un compromís ferm amb l’estat del
benestar i amb uns serveis públics essencials que en aquests
moments més que mai han demostrat ser indispensables. A més,
el sector públic ha de ser clau per contribuir a la diversificació
i transformació del nostre model productiu.

D’aquesta manera hem plantejat el pacte per a la reactivació
de les Illes Balears amb una primera previsió més immediata
per mobilitzar més de 600 milions d’euros a curt termini. En
primer lloc, per reforçar el sistema sanitari, al qual s’hi destinen
240 milions addicionals fins a final d’any, juntament amb el pla
de xoc per reduir les llistes d’espera a la sanitat. D’aquest eix
també vull destacar l’adaptació del sistema educatiu que fem
per fer possible un retorn segur i presencial a les escoles el
proper curs escolar, al qual s’invertiran més de 15 milions
addicionals ja durant el 2020. Parlam de més de 30 milions de
despesa addicional destinada al proper curs escolar, per a la
contractació de més docents i per finançar altres recursos
socioeducatius, com les actuacions de suport a la xarxa de
centres 0-3 anys, les beques menjador o el Pla de digitalització
a les aules.

De les mesures ja preses, vull destacar la renda social
garantida extraordinària, que ha servit d’exemple de bona
pràctica a altres comunitats autònomes, amb la qual hem donat
cobertura a 8.000 famílies durant dos mesos, i que sumam a les
8.500 famílies adherides a la renda social ordinària, hi hem
destinat més de 12 milions només en tres mesos. Una renda
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social a la qual hem ampliat els perfils i els imports per
adaptar-la al nou ingrés mínim vital i que beneficiarà a totes
aquelles persones en situació de vulnerabilitat sobrevinguda
que no puguin accedir a aquesta nova prestació creada per
l’Estat.

També de forma immediata una altra de les mesures
principals, i que vàrem posar en marxa des de l’inici de la crisi,
és la injecció de liquiditat que aportam a empreses i a autònoms
a través de la línia extraordinària creada pel Govern amb ISBA
per fer front als efectes de la pandèmia. Dels més de 600
milions que aquest pacte mobilitza a curt termini fins a 200,
corresponen al finançament que facilitam a PIME i a autònoms
en condicions molt avantatjoses a través d’aquesta línia
extraordinària d’avals amb ISBA. 

Aquest efecte multiplicador parteix del cost de prop de 25
milions que assumeix el Govern i que s’ha de reforçar amb les
aportacions d’altres 5 milions dels quatre consells insulars.
D’aquesta manera es cobreixen els costs dels interessos i de les
comissions i dels avals i es facilita a PIME i a autònoms que
puguin accedir fins a un total de 200 milions de crèdit sense
haver de pagar interessos. Només a través d’aquesta línia
extraordinària amb ISBA ja hem aprovat més de 1.500
operacions per injectar 132 milions a PIME i a autònoms. Això
ja suposa un volem que supera qualsevol altre any i és més del
doble que durant el 2019. Aquesta i la resta de línies amb ISBA
ajuden a mantenir empreses i ocupació i ja serveixen per
garantir més de 18.000 llocs de feina a les empreses que han
rebut avals.

Vull agrair el ritme de feina d’ISBA per donar resposta a
una demanda tan elevada i destacar aquesta línia com a
exemple de col·laboració publicoprivada i de la coordinació i
suma d’esforços entre les diferents administracions.

De la mateixa manera Govern, consells insulars i
ajuntaments, a través de la FELIB, hem activat altres mesures
clau per contribuir a la recuperació de l’economia local o per
ajudar als autònoms, són també mesures importants d’aquest
pacte. El programa d’inversions als municipis mourà a curt
termini un total de 46 milions, prevists al Pla de millora de la
sostenibilitat i l’eficiència urbana, a finançar a tres bandes,
entre Govern, consells insulars i ajuntaments. Es tracta d’un pla
consensuat per posar en marxa projectes i obres d’eficiència
energètica, millora del cicle de l’aigua o d’espais urbans que,
a més, es beneficiaran de l’agilitació administrativa aprovada
pel Decret 8/2020. 

Així mateix, també posam en marxa el Pla d’ajuts urgents
de reactivació per als treballadors autònoms, amb una dotació
inicial de 15 milions, entre el Govern i els consells, als quals
s’hi afegiran recursos dels ajuntaments, per injectar ajudes de
fins a 3.000 euros per treballador amb l’objectiu d’arribar a
10.000 treballadors autònoms. 

En matèria laboral i d’ocupació aquest pacte preveu
actuacions a curt i a llarg termini contra l’atur per fomentar
l’ocupació de qualitat i la formació, la lluita contra la
precarietat laboral, un eix fonamental de la nostra acció de
govern, així com un pla de conciliació amb consells i
ajuntaments amb una inversió a curt termini de 6,2 milions.

L’aposta d’aquest govern per les polítiques d’habitatge
també es ratifica en aquest pacte, amb una inversió prevista de
40 milions en habitatge públic, que ja eren una aposta en el
pressupost de 2020, per impulsar la construcció de 25
promocions d’habitatge de protecció oficial.

Un altre eix és l’impuls de l’economia circular, d’un model
de consum lligat a la proximitat per tal de donar suport i
modernitzar el sector primari i de reduir la dependència dels
subministraments de l’exterior, amb un primer pla de xoc que
a curt termini mobilitza 8 milions d’euros. 

El pacte també aborda la modernització i recuperació de la
nostra indústria amb mesures que amb aquesta crisi s’han
demostrat imprescindibles, com és la reconversió per ajudar a
l’abastiment de material sanitari a les Illes o de suport a les
indústries locals i al comerç, per modernitzar el teixit existent,
projectar-lo a l’exterior, impulsar la digitalització i afavorir el
consum de proximitat, amb una primera inversió a curt termini
de més de 16 milions d’euros. Aquesta línia per afavorir la
diversificació econòmica de les Illes es complementa amb un
altre eix que pretén avançar en aquest sentit, com és l’impuls de
la innovació i nous sectors vinculats al desenvolupament
tecnològic i l’economia del coneixement. Un eix amb una
inversió d’altres 16 milions d’euros a curt termini.

I en aquest camí, imprescindible, iniciat amb la Llei de
canvi climàtic la passada legislatura, aquest pacte incideix en
el foment de les energies renovables, en la mobilitat elèctrica,
en continuar amb la millora en la gestió del cicle de l’aigua i les
infraestructures hidràuliques i també en la millora integral de
la gestió dels residus. Per complementar aquest impuls per
avançar decididament en l’agenda verda, el pacte inclou
accions estratègiques per a la preservació del medi ambient i
amb especial interès a la mar i zones costaneres. 

Tampoc no deixam de banda un sector com la cultura, que
s’ha demostrat tan important i a la vegada tan fràgil durant
l’etapa del confinament, a la qual destinam 5,5 milions a curt
termini, amb un Pla de xoc de suport a les indústries culturals
i creatives.

Amb referència al sector de major pes a l’economia, el
turisme, el pacte conté mesures específiques per contribuir al
seu sosteniment i millora en qualitat, en competitivitat i en
productivitat i, per tant, consolidar la comunitat com a un destí
seguir. Mirant cap a la mateixa administració, en el darrer eix
fem noves passes per accelerar la seva modernització, la
innovació, la digitalització, la gestió de dades i la transparència,
que, conjuntament amb la millora de la qualitat de l’ocupació
pública, la gestió professional i la cultura de l’avaluació de les
polítiques públiques, són fites ineludibles per a un sector públic
que pugui liderar o coliderar la recuperació.

El pacte incorpora també un nou Pla d’acció exterior, amb
el qual potenciarem l’estratègia clau en la Comunitat Europea,
per guanyar presència i eficiència davant les institucions, per
assegurar la millor defensa dels interessos de les Illes Balears.
Aquest pacte de reactivació va més enllà de la immediatesa i
del moment actual, si bé en bona part ja està en marxa, ja que
inclou un paquet important de mesures vigents que hem activat
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i que permet donar una primera resposta a l’esclat d’aquesta
crisi.

Com deia, aquest pacte preveu mobilitzar a curt termini més
de 600 milions, entre les aportacions que fem en part des del
pressupost de la comunitat, però també per l’efecte
multiplicador que té la nostra acció de govern, com és el cas de
la línia extraordinària amb ISBA, per facilitar l’accés als 200
milions de crèdit bancari a l’abast de PIME i autònoms. A més,
com he explicat, també es nodreix dels recursos de
l’administració de l’Estat, dels fons europeus i de la
participació d’altres administracions de les illes.

Davant aquesta situació, des del primer moment, vàrem
reclamar la creació d’un fons extraordinari del Govern de
l’Estat, per dotar de més recursos no retornables a les
comunitats autònomes. Una passa fonamental que es produeix
per primera vegada a través de transferències addicionals i que
ens ajudarà a fer front a la magnitud de la crisi, sense haver de
recórrer només a préstecs facilitats per l’Estat, com en altres
èpoques. Aquest fons extraordinari de 16.000 milions d’euros,
s’ha regulat a través d’un reial decret llei que ja ha estat 
convalidat en el Congrés. 

Tot i que no se’ns han comunicat formalment les quanties
que corresponen a les comunitats autònomes, que en part
depenen de l’evolució de la pandèmia i d’algunes dades
definitives de recaptació, que ens determinaran el tram per
compensar la caiguda d’ingressos, la nostra estimació inicial és
que a les Balears rebrem al voltant de 420 milions d’euros.
Això ens situarà per sobre de la mitjana d’ingressos per
habitant entre totes les comunitats autònomes. Valoram els
canvis introduïts en els criteris de repartiment, ja que inclouen
modificacions que havíem reclamat i que milloren el nostre
posicionament respecte de la proposta inicial. Disposar
d’aquest fons és important i suposa una passa notable i crec que
també hem de valorar que la distribució ens situarà per sobre de
la mitjana d’ingressos per habitant. Però, malgrat aquest avanç,
som conscients que aquest fons no pal·liarà en la seva totalitat
la caiguda d’ingressos i la despesa extraordinària provocada
per la COVID-19.

Pel que fa als ingressos provinents de l’administració de
l’Estat, a més d’aquest fons, el Govern d’Espanya ja va crear a
l’inici de la crisi sanitària altres fons addicionals que ja ha
abonat a les comunitats i que per a Balears han suposat uns
ingressos extraordinaris de 17 milions d’euros. Aquests
ingressos provenen del primer fons per a la sanitat, del fons
associat a mesures de protecció social, del fons per finançar
ajudes de menjadors escolars i dels recursos extraordinaris en
matèria d’habitatge per a ajudes de lloguer. 

A més, com saben, la comunitat ha incorporat 8 milions
provinents del romanent del Parlament, fruit de l’acord de la
Mesa d’aquesta cambra, per fer front a despeses sobrevingudes
pels efectes de la COVID i el manteniment dels serveis públics
essencials.

També vull recordar, i ho comentava abans, que per al
pressupost 2020 vàrem fer una previsió prudent dels recursos
a rebre del sistema de finançament autonòmic i que, una vegada
el ministeri ha actualizat les bestretes, són 68 milions més que

el que havíem pressupostat. En total enguany tenim garantits
2.906 milions a través del sistema de finançament.

D’altra banda, com ja hem explicat, vàrem iniciar una feina
de reorientació dels pressuposts. Aquesta tasca permet
redistribuir recursos i enfocar-los a les accions prioritàries que
poden ajudar millor a pal·liar la crisi de cada sector. Així, el
Govern ha pres mesures per canviar el pas de les previsions
d’inversions, ho fem amb una part dels recursos disponibles del
fons de l’impost de turisme sostenible, i així s’ha treballat
també amb la Comissió Europeu i amb els fons europeus,
corresponents a operacions no iniciades, o pendents
d’execució.

Del fons ITS, de manera acordada també amb els consells
i amb la FELIB, es mantendran un total de 250 milions d’euros
per a la inversió en projectes ja previstos amb finançament d
el’impost sobre estades turístiques. En canvi, altres 62,1
milions no iniciats o no executats d’aquests fons, es destinaran
a finançar mesures previstes en el pla de reactivació i que ara
resulten prioritàries per fer front a la COVID i als seus efectes
socials i econòmics.

Pel que fa als fons europeus, la Comissió Europea va
acordar que els fons FEDER, no compromesos ni executats, es
poguessin destinar a finançar la resposta a la crisi sanitària.
Això ens dóna més liquiditat i maximitza els recursos europeus
existents. Gràcies a aquest acord, hem previst destinar 65
milions provinents de la senda FEDER 2014-2020, uns
recursos pendents de signar i sense executar, a contribuir al
finançament de mesures per fer front a la pandèmia. A més,
aquest tram es finançarà el cent per cent a l’exercici 20-21,
quan fins ara era un cofinançament del 50%.

L’aprovació d’aquesta mesura implicarà també l’obtenció
l’any vinent d’una xifra rècord d’ingressos comunitaris per a la
comunitat autònoma. No obstant això, la reprogramació dels
fons FEDER i els fons extraordinaris de l’Estat, seran
previsiblement insuficients per compensar l’impacte de la
COVID en el pressupost i les inversions necessàries per a la
reactivació i la reconstrucció de les comunitats. Per això, tant
en clau estatal com europea, continuarem reclamant noves
mesures per facilitar la resposta a la crisi. En aquest sentit, és
important fer noves passes, les comunitats autònomes hem de
participar dels fons de reconstrucció de la Unió Europea que
s’ha acordat les darreres hores, és una passa important, ja que
suposa un total de 750.000 milions d’euros, per primera vegada
a través d’endeutament comú de la Comissió Europea i per
primera vegada amb transferències als estats membres, i un full
de ruta cap a una recuperació i un creixement sostenible.
D’aquests 750.000 milions, un total de 140.000 es revertiran a
l’Estat espanyol, més de la meitat en transferències.

No vull deixar de manifestar el suport a la feina que ha fet
el Govern d’Espanya per aconseguir una resposta solidària en
aquest moment i confiam que es traslladi a les comunitats.
Comptam amb intensificar els espais de col·laboració amb
l’Estat, per participar més en la definició del programa de
recuperació que formarà part del Pla nacional de reformes i així
poder gaudir del finançament europeu adequat a les nostres
necessitats i als nostres objectius.
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A més, seguim treballant amb el Govern de l’Estat i amb les
institucions europees per aconseguir un tractament específic a
causa del major impacte en el sector serveis i turístic. De forma
immediata també consideram que és necessari disposar d’un
major marge financer i una senda de dèficit més transitable, a
curt i a mig termini, augmentant el límit d’estabilitat
pressupostària. Seguim compromesos amb el sosteniment de les
finances públiques però hem de dotar-nos d’una senda
compatible amb la necessitat de despesa i inversió pública en
sectors estratègics, necessària per a la reactivació i la
reconstrucció. 

En definitiva, i vaig acabant, enfrontam un moment de
reptes claus de les Illes i de la nostra societat, d’objectius
compartits per la immensa majoria i amb els quals ratificam el
nostre compromís. Em refereix al manteniment i al reforç del
pilar del nostre estat del benestar, el suport públic a les
famílies, les ajudes als sectors productius i la priorització de les
inversions per a reconstrucció que permeti avançar cap a un
model millor i que sigui transformadora, alineada amb els
objectius de l’Agenda 20-30. Es tracta de compromisos i
objectius que ens uneixen i que, malgrat les diferències
ideològiques, ens haurien de permetre avançar plegats i arribar
a una resposta comuna, des de la unitat i la cooperació, hem de
sumar esforços aquí, a Madrid i a Brussel·les, ens hi jugam
molt com a societat.

Crec que tots hem d’estar a l’alçada davant d’una situació
d’aquesta magnitud i, per això, vull acabar amb un nou
agraïment a tots els que heu participat d’aquest pacte, des de la
lleialtat i la voluntat de construir i aportar solucions; i amb una
nova convidada a tots els grups polítics, a la reflexió, per
continuar enfortint les Balears davant d’aquests moments
difícils que vivim i que tenim per endavant.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Començam el torn
d’intervencions dels grups parlamentaris, i començam pel Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA: 

Gràcies, Sr. President, bon dia senyores i senyors diputats.
Bon dia consellera i gràcies per comparèixer en aquesta
cambra, a petició del Grup Parlamentari Popular, per explicar
de forma detallada, detallada, com es finançarà l’anomenat Pla
per a la reactivació i la diversificació econòmica de les Illes
Balears, que la Sra. Armengol va presentar el dia 1 de juliol.

M’agradaria començar aquesta intervenció i constatar
novament una realitat que, a dia d’avui, molt pocs ciutadans
d’aquestes illes dubten. Hem sofert i encara sofrim una crisi
sanitària, que no té precedents, que ha derivat en una crisi
econòmica i social que, amb tota seguretat, tampoc no tendrà
precedents. Afortunadament, sembla, i dic sembla, que el pitjor
de la crisi sanitària ha passat i, en canvi, la immensa majoria de
ciutadans sabem, vostè també consellera, que la crisi

econòmica i social només ha començat, i que el pitjor està per
arribar. En tot cas, i ja amb les dades del mes de juny, 75.000
persones en aquestes Illes engreixaven les llistes de l’atur, una
dada que no vèiem des de l’any 2012, en què tocàrem sostre
d’atur amb l’anterior crisi, i que posa de manifest que, amb uns
mesos, han quedat sepultats 8 anys d’esforços de reducció
d’atur, en aquestes Illes. I això sense tenir en compte els més de
120.000 treballadors d’aquestes Illes que en el mes de juny es
trobaven amb un ERTO i que, desgraciadament, una part -
esperem que la mínima possible- sofriran un ERO i acabaran
engreixant també les llistes de l’atur. 

A més, la immensa majoria de ciutadans observam, amb
perplexitat -crec que vostè també, Sra. Consellera- com
multitud d’autònoms i PIME d’aquestes Illes no han pogut ni
aixecar la persiana després de l’estat d’alarma, al mateix temps
que els índexs de confiança empresarial s’esfondren i el
consum i la inversió privada cauen en picat. Ens enfrontam -ja
molt pocs ho dubten- a la pitjor crisi econòmica que molts
d’aquestes Illes hem conegut i, per tant, es requereixen de les
administracions públiques mesures extraordinàries que estiguin
a l’alçada de la situació extraordinària que vivim ja i que
viurem en el futur pròxim.

Fa ja temps que des del Partit Popular els venim dient que
superar aquesta brutal crisi requereix tenir molt clares les
prioritats, les idees i els objectius que s’han d’assolir, perquè
només així es pot marcar un full de ruta amb mesures
imprescindibles que s’han d’implementar.

L’objectiu absolutament prioritari no pot ser altre que
reactivar l’activitat econòmica a 
les nostres Illes, ho tenen clar això, Sra. Consellera? Vostè ens
dirà que sí, però els fets que constatam des del Partit Popular
ens indiquen que no és així. Vostès tenen múltiples i variades
prioritats, entre les quals es troben, bàsicament, continuar
aplicant tot el seu esperit ideològic com si aquí no hagués
passat res. Ho diuen vostès públicament a tot qui els vol
escoltar, vostès anuncien que continuaran aplicant els seus
Acords de Bellver, els mateixos acords que vostès tenien abans
de la pandèmia i en els quals, per descomptat, no hi figurava
cap tipus de reactivació econòmica, tot i que ja abans de la crisi
sanitària es produïen signes inequívocs de desacceleració
econòmica, tots recordam el creixement al 2015, al final del
2015, d’un 4% i la previsió del BBVA d’un 1,2% per al 2020,
just abans de la pandèmia. 

I com que vostès pretenen continuar amb els seus Acords de
Bellver, com si aquí no hagués passat res, el passat dia 1 de
juliol, la Sra. Armengol ens presenta un pseudo pla de
reactivació el qual, per descomptat, inclou ja en el títol una
eterna diversificació econòmica que han estat incapaços de dur
a terme quan creixíem al 4% i teníem 4.000 milions d’euros
més dins les arques de la comunitat autònoma, però que ara,
aprofitant la crisi econòmica i social que patim, duran a terme
sense cap tipus de problema. Un pseudo pla de reactivació en
què ens anuncien que posaran en marxa la “repartidora”, molt
pròpia dels governs d’esquerres, just abans de dur a la fallida
les administracions públiques, i es produirà una pluja de
milions d’euros que arribaran a tothom, sense excepció.
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En aquest sentit, Sra. Consellera, ens va anunciar -i ho
acaba de confirmar- més de 600 milions d’euros a curt termini,
això ens ho digué la Sra. Armengol i vostè ens ho ha confirmat
ara mateix. I, això sí, per no quedar curts, 2.500 milions
d’euros a mig i llarg termini. Jo li vull preguntar, Sra.
Consellera -ho ha admès també-, 800 milions d’euros que ens
va anunciar, quant a increment de despesa: 300 milions
d’euros; caiguda d’ingressos, 500 milions d’euros, és cert que
ara ja, gràcies a les mesures del Sr. Negueruela, això ja es va
controlant un poquet i, igual no serà ni un 30%..., serà només
un 17% o no sabem quant de caiguda del PIB i no cauran..., no
hi haurà un impacte de 800, sinó que serà menys gràcies a les
mesures del Sr. Negueruela, això sí!

Però, ho ha admès vostè, no compensaran els 420 milions
d’euros -tant de bo sigui així!- del Fons de compensació de
l’Estat, no compensarà? La pregunta és: com taparem el forat? 

Per altra banda, si vostès preveuen gastar-se 2.500 milions
d’euros a futur, ens podria dir quines previsions té, Sra.
Consellera, de caiguda d’ingressos -perquè supòs que serà
caiguda- a l’any 2021? Perdó..., sí, a l’any 2021. Ens pot donar
una xifra, Sra. Consellera? Perquè si vostès tenen claríssim que
es gastaran 2.500 milions d’euros, supòs que ens podrà dir,
avui, ara quan torni a pujar en aquesta tribuna, quina és la
previsió de caiguda d’ingressos al 2021... Ens pot confirmar
quina és la caiguda al 2022? Ens pot confirmar que el pla de
reactivació entra dins el pla pressupostari plurianual de la
comunitat autònoma? Ens agradaria molt que ens ho pogués
confirmar en el seu torn de rèplica.

És cert que una grandíssima de les mesures i els milions
d’euros que inclou el pseudo pla, ja estan pressupostats per al
2020, quan no hi havia cap pandèmia i, per tant, no reactivarem
res, perquè ja estaven inclosos dins el pressupost. Però
anunciant la posada en marxa de la repartidora, qui podria dir
que no al seu pla, Sra. Consellera i Sra. Armengol? Però, abans
d’aquest punt, una vegada ja fets els anuncis, les fotos i els PDF
de colorins, als quals vostès ens tenen acostumats, arriba l’hora
de formular-se una sèrie de preguntes que ens agradaria molt
que, vostè, Sra. Consellera, ens pogués aclarir el dia d’avui.

Sra. Consellera, per què un pla de reactivació que té una
importància cabdal per al futur dels ciutadans d’aquestes illes,
i que ha de tenir total i absoluta credibilitat, no inclou una
memòria econòmica elaborada des de la seva conselleria, que
certifiqui d’on sortiran els recursos per finançar la pluja de
milions d’euros que inclou en el Pla? Ens ho pot dir per què no
inclou una memòria econòmica?

Sra. Consellera, sap vostè perfectament que l’única reunió
que convocaren al Partit Popular per negociar aquest pla, amb
una proposta damunt la taula, perquè si no hi ha proposta no sé
què hem de negociar, i dos dies abans, dos dies abans de
presentar-lo públicament, els demanàrem incloure una abaixada
d’imposts, o, com a mínim, un compromís clar que el pla no
implicarà una apujada d’imposts als ciutadans d’aquestes illes.
La resposta del Sr. Negueruela va ser molt clara: “no inclourem
res de tot el que vostès demanen, ni apujarem, ni abaixarem, ni
res”, i ho ha confirmat la Sra. Armengol avui mateix, no
posarem res, perfecte!

Sra. Consellera, apujaran els imposts als ciutadans
d’aquestes illes, tal com ens temem des del Partit Popular? La
resposta és molt senzilla, Sra. Consellera, sí o no? Si és que sí,
per què no ho varen incloure dins el pla? Tenien por que si ho
haguessin inclòs dins el pla, alguns dels firmants haguessin dit
que no? Si és que no, per què no acceptaren la proposta que
vàrem fer des del Partit Popular, comprometent-se a no apujar
els imposts, o millor encara, abaixar-los?

Sra. Consellera, si vostès poden incloure dins el pla una
pluja de milions d’euros per gastar, per què no es pot gastar
menys i suspendre l’ecotaxa del 2020-2021, reduir un 50% la
quota fixa del cànon, reduir l’impost de transmissions
patrimonials per ajudar a l’accés a l’habitatge, reduir les taxes
autonòmiques, o ajornar els imposts als ciutadans i a les
empreses d’aquestes illes que estan ofegats? Si es pot gastar
més, també es deu poder ingressar menys, dic jo, o no, Sra.
Consellera? Supòs que es pot fer, o és que abaixar els imposts,
sempre que sigui possible, no reactiva l’activitat econòmica?
Ho dic perquè, a diferència del que vol fer el Sr. Sánchez,
països com França, Alemanya, Itàlia, Portugal i fins i tot
Grècia, abaixen els imposts. Aquí no ho podem fer, Sra.
Consellera, només que sigui per al 2020 i el 2021? Vostè no ha
inclòs ni una mesura d’aquest tipus dins el pla de reactivació,
com els vàrem demanar.

Per què, per altra banda, a la reunió dos dies abans de
presentar el pla que li he esmentat prèviament, els demanàrem
concentrar tots els esforços en donar liquiditat a les empreses
i als autònoms d’aquestes illes, que es troben contra les cordes,
molts amb la persiana baixada i amb altes probabilitats que
continuïn així, si no reben ajudes immediates. Vostès, amb 200
milions d’euros i 15 milions d’euros per a autònoms ja es
conformen, nosaltres no, necessitam 700 milions d’euros en
forma d’avals i 200 milions d’euros en ajudes directes a
empreses. I no ens venguin amb excuses que ISBA no pot
concedir avals; constitueixin una societat de capital risc, un
ICO a la balear, demanin autoritzacions a l’Estat, facin el que
faci falta per donar la liquiditat que els empresaris d’aquestes
illes necessiten.

Per acabar, la reunió dos dies abans de presentar el pla, que
els he esmentat prèviament, els demanàvem que incloguessin
reformes estructurals, les reformes estructurals que aquestes
illes necessiten, les reformes estructurals que varen dur-nos a
l’èxit a la passada crisi i que si no es duen a terme ara mateix,
ja, no en sortirem d’aquesta. Els ho han dit els països frugals,
aquests tan malèvols que tenim al nord d’Europa...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa hauria d’anar acabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

... -sí, ja acab-, els països del nord d’Europa que fessin
reformes, tanta sort que el Sr. Sánchez ha accedit a fer les
reformes que Espanya necessita i que en sortirem d’aquesta fent
les reformes, els ho hem dit moltes vegades, Balears necessita
reformes, els vàrem dir que vostès les incloguessin dins el pla
de reactivació; no hi va haver forma possible: vostès varen dir
que de cap de les maneres, deu ser que tenen que en el Decret
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8/2020 incloguem algunes mesures addicionals, perquè ens
semblen manifestament insuficients i puguem tornar a les lleis
que teníem a la legislatura 11-15 i que...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa acabi per favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

..., repeteix, ens dugueren a l’èxit.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Ara correspon el torn al Grup
Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que dóna gust poder
parlar després d’aquest discurs ombrívol i pessimista del Partit
Popular, que no ha tengut ni una bona paraula per l’acord
adoptat ahir per la Unió Europea, ni una bona paraula.

(Alguns aplaudiments)

D’una bona notícia per al nostre país, ni una! 

Les Illes Balears evidentment afrontam la crisi sanitària,
econòmica i social de la COVID-19, de manera coordinada
entre administracions i societat civil, creant sinèrgies i aplicant
adequadament els recursos propis i treballant perquè arribin els
que ens corresponen per part de l’Estat espanyol i de la Unió
Europea. Avui tractam sobre el Pacte de reactivació econòmica
i social i hauríem de començar contextualitzant aquestes
mesures quines són, si tenen sentit o no i cap a quin model
d’illes ens volem orientar, la consellera les ha exposades de
manera detallada. Tendrem una nova societat si treball de
valent per a ella, potser més solidària, més fonamentada en el
coneixement científic i manco en les fake news o no. La part
positiva és que totes i tots podem posar de la nostra part, també
aquest és el repte. La veritat és que sentint avui en el Parlament
a l’ultradreta parlar de mordasses, de tallar caps i a la dreta de
tapar boques, sembla difícil aconseguir-ho, però no defallirem.

Parlant d’insensateses, ahir mateix hi havia una
concentració en contra de l’ús de les mascaretes davant la seu
de la Conselleria de Salut. Podem escriure tots els pactes i
plans que vulguem, però no hem d’oblidar mai el factor humà,
queda molt per fer, són imprescindibles les intervencions
col·lectives, tant per als residents com per a les persones que
ens visiten.

Per posar en marxa les actuacions que ha esmentat la
consellera calen recursos, fons autonòmics, estatals i europeus,
i aquí també hem de parlar de solidaritat. L’espectacle aquests
dies en el Consell Europeu sobre el pla de recuperació per a la
pandèmia, amb un bloqueig per part dels països anomenats

frugals, ha estat absolutament lamentable. Aquí hem patit
aquesta austeritat que ens reclamen aquests països i l’hem
patida al llarg dels governs del Partit Popular, només va dur
patiment i exclusió social. L’anomenaven austeritat, però en
realitat eren retallades en salut, en educació i en drets.

Aquesta matinada, com deia, hem aconseguit un acord
històric, sense precedents a la Unió Europea, on per primera
vegada el conjunt dels països europeus s’endeutaran
conjuntament per finançar un estímul fiscal significatiu. Els
eurobons són a la fi una realitat. Des d’Unides Podem volíem
un acord més ambiciós, però el que hem aconseguit és positiu,
va en la direcció just oposada al que es va fer a la crisi
financera del 2008. Les polítiques de llavors, les de les
retallades, són insolidàries i ineficaces. L’intent de boicot de les
dretes ha fracassat. Amb 140.000 milions d’euros per a
Espanya, n’hi haurà 72.000 que seran ajuts a fons perduts,
tendrem un fons social europeu reforçat, on el 25% es destinarà
a inclusió social i el 10% a la lluita contra l’atur juvenil. 

La Unió Europea serà solidària o no serà. En cap cas no es
poden desatendre les necessitats dels països del sud, que estam
molt afectats per la crisi de la COVID, desgraciadament,
perquè hem tengut un monocultiu turístic que és on ha pegat
més fort aquesta crisi.

Des d’Unides Podem defensam les xarxes de seguretat,
perquè ningú no quedi enrera. Qualsevol persona les pot haver
de menester a un moment donat. Hem de menester per això
serveis públics forts, el 2015 des de Podem vàrem proposar
l’ingrés mínim vital, ens varen dir que era una utopia, avui és
una realitat. Dins el pacte que hem presentat, va en consonància
amb les polítiques estatals i s’ha adaptat la renda social
garantida a aquest ingrés mínim vital, ampliant així les persones
que poden accedir a tenir els recursos bàsics, posar un plat a
taula i tenir un sostre, el bàsic, poder menjar. Quina vergonya
els partits que consideren que això és un luxe i el volen
desprestigiar anomenant-lo “paguita”!

A causa de l’aturada forçosa dels sectors productius per la
COVID-19 s’ha reorganitzat el pressupost autonòmic, molt bé
ho ha explicat la consellera. Des d’Unides Podem treballarem
per garantir que es mantenguin els serveis sanitaris, educatius
i socials amb criteris d’equitat entre les Illes i que les mesures
de reactivació tenguin en compte la sostenibilitat i la innovació.
Hem de sortir cap endavant junts i lluitarem per tenir unes
millors illes.

Hem de mantenir els llocs de feina, els ERTO s’han
demostrat com una eina útil i eficaç per aconseguir-ho.

La dreta torna al mantra que cal baixar imposts -ara el Sr.
Costa just ho ha comentat- al temps que exigeixen més serveis.
Mirin, hi ha qui pot pagar més, és clar que sí, les grans fortunes
poden pagar més, les grans empreses que treballen aquí i
tributen a països com Irlanda poden pagar més; qui no pot
pagar més és qui no té res, ni tampoc la gent treballadora, a
aquests ja no se’ls pot imposar més pressió fiscal. No passin
pena que donarem serveis a tothom i no pagarà més qui no pot
pagar més. No vulguin generar desinformació respecte dels
tributs fent por a la ciutadania.
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Pel que fa a les ajudes i a autònoms incloses dins aquest pla,
hem mobilitzat més de 600 milions d’euros, dels quals 200 són
per a PIME i autònoms, a través de l’ISBA. En total, i gràcies
a totes les línies d’ISBA, s’han garantit més de 18.000 llocs de
feina.

Sortirem de la crisi de la COVID-19 amb un impuls cap a
la diversificació econòmica, amb una inversió de més de 16
milions per a empreses vinculades al desenvolupament
tecnològic i a l’economia del coneixement. 

Treballam perquè tothom tengui accés als serveis
fonamentals, que les empreses puguin superar la crisi derivada
de la COVID-19 i garantir, com no, un dret fonamental, el dret
a l’habitatge, concretament amb una inversió al voltant dels 40
milions d’euros. 

Al pacte hi ha moltes altres mesures, també educatives, els
bons en menjadors, l’impuls al 0-3 i moltes altres que ja ha
enumerat la consellera i jo no les repetiré. 

Des d’Unides Podem consideram importantíssim destinar
fons per reactivar la nostra economia, atendre les necessitats de
la gent i fer-ho de manera coordinada, generar sinèrgies amb
les administracions locals, la societat civil i les organitzacions
empresarials. 

Sortir cap endavant és una tasca de totes i de tots amb la
mirada posada en unes illes més justes, sostenibles i feministes.
Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president, molt bon dia a tothom. Consellera, jo li
argumentaré, i vostè ja ho sap, però argumentaré per què el
meu grup parlamentari i el meu partit polític, no tan sols el grup
parlamentari sinó el debat al partit polític, a la nostra comunitat
vàrem donar suport a aquest pla entenent-lo com a un pla de
reactivació i de diversificació, i sap vostè que en el concepte
fins i tot ja vàrem tenir qualque discussió i vàrem arribar a un
acord.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Perquè enteníem des de la convocatòria de la iniciativa que
va tenir el Govern...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... enteníem, i així ho vàrem entendre, que el major i millor
tribut que podíem fer al reconeixement a les famílies i als

ciutadans de les Illes Balears, davant la pèrdua de familiars i
amistats per motiu de la COVID, de l’esforç que havien fet els
treballadors i treballadores del sistema públic de salut i també
de tots els sectors i tots els treballadors de la nostra comunitat
autònoma era, precisament, veure els seus representants
polítics, als seus representats i agents socials que eren capaços
de dialogar, de consensuar i d’arribar a traslladar propostes per
a la reactivació i la recuperació, i per aquest ordre, l’àmbit
sanitari, l’àmbit social vinculat a l’àmbit econòmic, que això
suposa evidentment pensar en les persones, que és el primer.

Les persones, però, van vinculades a un projecte de vida, a
un futur i, per tant, al seu desenvolupament com a famílies, com
a persones, per tant, a l’àmbit també de l’ocupació i de les
iniciatives per treure els seus projectes.

Miri, se’ns va convidar a una mesa de negociació, a un
diàleg, a traslladar propostes, a un debat; se’ns va anunciar que
aquest debat no era exclusiu dels grups polítics, sinó que era de
la gran representació dels agents socials, productius, tercer
sector i econòmic i, sobretot, que era una mesura d’urgència,
vostès varen programar tot un recorregut, tot un calendari de
reunions, i nosaltres hi vàrem acudir. I per aquest fet de diàleg
i de capacitat de propostes que vostès varen, algunes, recollir
nosaltres hi vàrem donar finalment suport i ens hi vàrem
adherir, juntament amb altres entitats, amb altres sectors, amb
altres partits polítics a la signatura o l’adhesió a aquest pacte.

Evidentment, la nostra portaveu adjunta i secretaria
d’accions institucional del partit li va traslladar, no tan sols al
Govern sinó a tots els presents, va traslladar que no era
lògicament un xec en blanc, sinó que, dins la responsabilitat de
la nostra formació política i del nostre control al Govern,
faríem seguiment de les seves mesures i execució.

Avui, però, a la iniciativa del partit que ha proposat la seva
compareixença parlam de finançament, no de les mesures, les
mesures estan recollides, les mesures són a un document al qual
ens hem adherit, però ara parlam precisament del finançament.
I sobre el finançament nosaltres aquí és on trobam que s’ha de
fer el debat i s’han de fer les preguntes, no tan sols de control
al Govern, sinó d’exigència d’on sortirà el finançament a dues
coses: el finançament que vostès, com a govern i com a pacte,
han anunciat en el document dels Acords de Bellver, i sobretot
en la reorientació del que entenem nosaltres ha de ser el
pressupost, i ara la prioritat i l’únic full de ruta que és el pacte
i el pla de la reconstrucció i la reactivació econòmica, i no un
altre.

I el que esperam de vostè, consellera, que jo encara
almanco, la meva formació política, no ha escoltat és no tan
sols com es finançarà, només han anunciat els 400 milions, de
fet la presidenta ho ha dit a una pregunta d’un grup
parlamentari, els 400 milions d’ingressos provinents del
Govern central, del finançament des de l’Estat, i ahir, ahir,
finançament acord de la Unió Europea, que li diré que el nostre
grup parlamentari hi ha apostat, hi està d’acord i, a més a més,
no hem de celebrar només el finançament sinó la fita
precisament de la Comissió Europea i de tots els països i estats
de la Unió Europea de comprometre’s a una unió fiscal, i també
a apostar per la política social de tota la Unió Europea com a
estat entre estats, per dir-ho d’una manera.
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Miri, nosaltres vàrem presentar 85 propostes concretes i
evidentment no totes es varen acceptar, evidentment no totes es
varen acceptar, però sí es va acceptar, sobretot, a més d’algunes
mesures, que aquest pla, que aquestes propostes serien
flexibles, estaria obert a la incorporació continua d’altres
agents que no s’hi varen sumar, no només partits polítics, sinó
algunes entitats i agents, i, a més a més, seria flexible a
incorporar altres propostes o reorientació del pla. Si no fos així,
nosaltres no hi haguéssim donat suport i, evidentment, li
recollirem la paraula.

Però, miri, no hem abandonat una cosa, i a la comissió..., a
les meses de diàleg, juntament amb diferents consellers, amb el
vicepresident, amb la consellera d’Afers Socials i Esports i amb
la portaveu del Govern i consellera de Presidència, li vàrem dir
que no renunciàvem i que seguim exigint que vostès han de
prendre, que el Govern ha de prendre mesures pròpies que
garanteixin el que vostè ha anunciat aquí, ingressos propis; és
a dir, finançament propi de la comunitat autònoma.

I vostè sap, consellera, que si no fa una reorientació a la
despesa i fa austeritat en el seu organigrama i recondueix de
bell nou la despesa del capítol 2 i gran part del capítol 1, que és
una cosa que li venim anunciant abans de la COVID, abans de
la crisi de la COVID, que venim anunciant quan primer
parlàvem de certa desacceleració de l’economia, llavors crisi i
llavors quasi recessió, i això abans de la COVID, ja li dèiem
que ho hauria de fer. 

I quan el Govern central ens diu que no ens donarà 98
milions d’euros pel tema d’IVA o que es replanteja certs acords
que havia fet amb convenis, també la vàrem avisar, i li ho
tornam a dir, i ens tendrà al costat a la reivindicació. Crec que
en el plenari d’aquesta cambra ho va dir al Govern, i això ho
haurà de fer i haurà de tenir el full de ruta. 

No podem desvincular de cap de les maneres el pressupost
d’enguany, el finançament del pla i l’acord de reconstrucció i
reactivació del pressupost de l’any que ve, consellera. Vostès
han iniciat ara mateix el debat i l’elaboració del pressupost de
2021, estaran condicionats, tremendament condicionats, però
no només en nombres sinó les mesures que vostès duguin a
terme.

El nostre grup parlamentari li segueix plantejant i exigint
que faci una auditoria interna de l’organigrama funcional, dels
recursos i la despesa que suposa aquest organigrama. I crec que
li hem dit que, a més a més, l’ha de fer vostè!, altres li han
demanat una auditoria externa: no, nosaltres creiem que vostè,
des de la Conselleria d’Administracions públiques, té les eines
per a fer-ho i ens creurem l’informe que ens faci, però no l’ha
dut a aquesta Cambra. No renunciam a això perquè entenem
que ho haurà de fer necessàriament i ho haurà de fer prenent
decisions unilateralment, quan nosaltres li donam diàleg i li
oferim propostes, no només ho hem fet sobre aquest debat de
pressupost, ho vàrem fer també sobre iniciatives i proposicions
no de llei a les diferents comissions.

Miri, entenem que primer han de ser les famílies i les
persones, i vinculades a l’àmbit també laboral i també
d’autoocupació o empresarial, són els que creen realment
ocupació i és important donar suport a això, per tant, els han

d’escoltar. Haurà de dur nous pressuposts a aquesta Cambra,
nosaltres li hem demanat, consellera, vostè ha fet cent
modificacions de crèdit a diferents partides, li vàrem demanar
un llistat, l’altre dia, i vostè ens ha contestat amb una barbaritat
de modificacions de crèdit. I és evident, és legítim d’aquest
govern fer-les, vostè ens va dir que no hi havia bloquejos, que
no hi havia indisposicions de crèdit i que no duria uns altres
pressuposts perquè és legítim del Govern, del Consell de
Govern, acordar les modificacions pressupostàries i vostè, des
de la seva conselleria, fer-ho. Però vostè sap que això és un
instrument, un instrument, per no contar les modificacions del
pressupost i, a més a més, per no contar-mos quines mesures
estan afectades en aquesta modificació de pressupost; i
nosaltres, des del meu Grup Parlamentari, fer-ne un estudi de
cada una de les mesures, evidentment, la prioritat és donar
resposta a la pandèmia i, evidentment, pagar tota la despesa
extraordinària que aquesta comunitat ha hagut de fer. 

Però, la presidenta ha dit avui, que no apujarà imposts.
Quan? Enguany. Ja li he dit que va vinculat al pressupost de
l’any que ve, les mesures que prengui aquesta comunitat
autònoma. Nosaltres li agafam la paraula, i entenem que, si ho
diu la presidenta -i vostè també ho ha comentat, o supòs que
contestarà a qualque grup parlamentari, que crec que tots li
faran la mateixa pregunta-, sí o no, suposa no només no apujar
imposts sinó la pressió fiscal a les mesures i als instruments que
vostè té. 

Entre d’altres coses, els 400 milions d’euros són
insuficients, vostè ho sap i esper que vostè demani més al
Govern central, més finançament. Els criteris de repartiment -i
tots celebram el finançament que la Unió Europea traslladarà
per la solidaritat dels estats- no sabem el repartiment d’aquesta
comunitat autònoma, no sabem el que rebrà des de l’Estat, quan
ens arribi..., ni quins criteris: criteris de població, criteris
d’insularitat, criteris de la situació d’infraestructures
insuficients que encara tenim... Evidentment, entenc jo que
vostè ho haurà de barallar. Li deman que ens doni concreció
sobre quina serà la defensa del Govern sobre aquest tema. 

Vostè sap també que tant la Unió Europea -com no pot ser
d’una altra manera- com el Govern central, demanarà garanties
d’aquesta donació o d’aquesta prestació de doblers. I, per tant,
vostè haurà d’aplicar mesures que garanteixin la gestió
d’aquests doblers o fins i tot la compensació, per tant, hem de
veure si el Govern se seguirà barallant sobre el tema del REB
i no ho deixarà aparcat per la prioritat ara del finançament que
ens dóna de 400 milions d’euros el Govern central i, sobretot,
el debat del nou model de finançament de les comunitats
autònomes, és un discurs que ha d’anar paral·lel. Jo esperaré
les seves respostes per llavors veure si les ha contestades, i a la
meva rèplica o torn de rèplica posterior anirà vinculat a això,
però el nostre Grup Parlamentari -ja li anunciï- no admetrà ni
enguany, ni l’any que ve, cap tipus dur -i ho dic perquè hi va
molt vinculat i, lamentablement, crec que anirà vinculat a tota
la legislatura que queda en aquest Govern- cap augment
d’impost ni pressió fiscal. Perquè, si fem això, no només no en
sortirem , sinó que el nombre d’empreses, el nombre
d’autònoms i el nombre de teixit productiu d’aquesta comunitat
autònoma ja no superarà només la caiguda del 30%, sinó que
no la recuperarà mai.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 43 / extraordinari / 21 de juliol de 2020 2419

Per tant, entenem que no apujaran imposts però volem saber
quines mesures aplicarà per ajustar els comptes i, sobretot,
traure aquest finançament...

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Gómez, hauria d’anar acabant.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

... propi d’aquesta comunitat autònoma i que el Govern haurà
de cercar dels seus comptes perquè això, evidentment, entenem
que és responsable i entenem també que ho ha de fer aquest
Govern.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Ara correspon al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, president, diputades, diputats. Bé, avui la
consellera ha vengut a explicar-mos el Pla de reactivació
econòmica i d’on, més o manco, traurà els recursos per dur a
terme, per fer front a aquest pla de reactivació, pla que va ser
presentat dia 1 de juliol, signat, dia 1 de juliol, per part
d’agents econòmics, socials, partits polítics..., dia 1 de juliol,
al Casal Balaguer.

A nosaltres, però, ens agradaria parlar dels recursos amb els
quals hauríem d’haver comptat si els dos partits majoritaris,
tant a l’Estat com a la Unió Europea, fessin de veres la seva
feina i mirassin pel bé comú de les necessitats reals de les
persones de les Illes Balears. Des del sobiranisme d’esquerres,
sempre hem denunciat la deixadesa amb la qual ens tracta
l’Estat, l’espoli al que ens ha sotmès històricament. Aquest
tracte, aquest maltractament, es va veure agreujat durant la crisi
del 2008, allà on les Illes Balears varen pagar una part
important de la factura de la sortida en fals d’aquella crisi. Ara,
a dia d’avui, sabem que la nostra -les Illes Balears- serà la regió
d’Europa que més patirà, que més patirem, els efectes de la
crisi econòmica associada a la crisi sanitària. Es parla d’una
caiguda d’un 30% del PIB, aquesta era la previsió a principis
de la crisi; d’un 40% de l’atur, es parla d’un 40% d’atur; en
definitiva, un desastre de dimensions incalculables. És clar,
amb aquestes previsions, aquí, allà on les economies familiars
són extremadament fràgils, per mor de la dependència que
aquestes economies tenen de les campanyes turístiques, el
panorama que ens ve a sobre és molt delicat, per parlar clar, és
molt fotut. 

Davant això, resulta que tot i demanar des de tots els
sectors, econòmics, socials, polítics, un pla específic de
recuperació econòmica per a les Illes Balears, des de l’Estat -
des de l’Estat-, no hi ha hagut manera que el Govern central,
que el Govern espanyol ens faci cas. No és cap novetat, no li
retrec a vostè, és una..., cíclic, cicle històric, sempre ha vengut
així, governi qui governi. I els darrers quaranta anys n’han
governat dos, només. 

En canvi, sí han acceptat, per exemple, fer un pla específic
per al sector automobilístic, hi ha un pla específic per al sector
automobilístic, i no n’hi ha per a les Illes Balears! Però el
realment greu és el que es va -per a la nostra comunitat- és el
que es va aprovar la setmana passada en el Senat; recordau
aquell vídeo del senador Vidal, emprenyat? Bé, que es va fer
viral! Idò estava emprenyat perquè es va acceptar fer un pla
específic per a Canàries. De fet, es va aprovar això, literalment:
“El Senat insta el Govern de l’Estat que aprovi un pla específic
per reactivar el turisme de la comunitat autònoma de Canàries,
atenent la seva singularitat com a regió ultraperifèrica i
l’elevada dependència del sector turístic. I, en concret, adoptar
un programa específic d’inversions per al turisme de Canàries,
en col·laboració amb el Govern de Canàries, cabildos insulars,
dins del fons de recuperació de la Unió Europea que servirà per
desenvolupar projectes tractors a la resta de sectors productius,
així com continuar la transformació social d’un model de
sostenibilitat socioeconòmica, mediambiental i territorial.”

Si canviam “cabildos” per “consells”, “ultraperifèrica”per
“insular” i “Canàries” per “Balears”, ho podem signar
perfectament. La clau, però, és allà on diu “inversions per al
turisme”, parlam d’un pla específic que a sobre du associat
inversions, euros..., “i desenvolupar projectes tractors per a la
resta de sectors productius, així com continuar la transformació
cap a un model de sostenibilitat socioeconòmica,
mediambiental i territorial.” Parlam d’inversions i de
desenvolupar un nou model. No és estrany que el Sr. Vidal
estàs emprenyat, de fet, hi hauríem d’estar totes i tots.

I per acabar-ho d’arreglar, al cap de dos dies, sabérem que
la ministra Montero, vol requisar els romanents dels
ajuntaments, que no poden tocar per mor del Sr. Montoro. És
a dir, aquí feina en equip, feina en equip dels dos grans partits.

Davant això, el món municipal ha reaccionat, està clar, és
evident, tot el món municipal ha reaccionat. De fet ahir vespre
ja es va aprovar una moció a l’Ajuntament de Llubí, per
unanimitat de tots els partits representats a l’ajuntament,
aquesta moció és de MÉS per Mallorca i, a més d’això, un text
semblant l’hem registrat avui en el Parlament i es durà com a
moció a tots els ajuntaments i al Consell de Mallorca.

A la fi, però, avui hem sabut que la Unió Europea, a pesar
del PP i altres grups de dreta, hi ha hagut acord, hi ha hagut un
acord que a hores d’ara no entraré a valorar, té bona pinta, les
coses com són, pareix que és un bon acord, però no l’entrarem
a valorar fins que no sapiguem si el Govern espanyol a la fi
s’ha decidit a mirar cap a Balears o no, a l’hora de repartir el
que li arribi de la Unió Europea. La veritat és que esperam que
ho faci i esperam haver de refer el Pla de reactivació
econòmica, perquè arribaran aquests recursos, i el Govern de
l’Estat, com deia, a la fi mirarà cap a les Illes Balears a l’hora
d’aportar i no només a l’hora de recaptar.

Amb aquestes condicions, amb les condicions que teníem,
la veritat és que consellera molt ha fet vostè amb el pla, molt ha
fet aquest Govern amb el pla que han fet, perquè l’han fet, a
més, i això sí que ho posam en valor i ho valoram, des del
diàleg social, des del diàleg interinstitucional amb consells,
ajuntaments i agents socials. Aquest diàleg ha de ser la clau de
l’èxit, sobre la que ha de pivotar la sortida de la crisi, només en
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sortirem d’aquesta amb unitat política, empresarial i social,
posant la diversificació, l’educació, la formació i els serveis
socials al centre del debat.

Els deman que per una vegada facem política i no
partidisme, política amb majúscules, deixin de fer tacticisme i
de llegir enquestes; som el Parlament de les Illes Balears, som
l’expressió de la voluntat popular del país, enviem un missatge
clar als governants de l’Estat, mirem totes i tots per al bé comú,
reclamem a l’Estat el que ens pertoca, per rescatar les persones
i el país.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Buenas tardes señores diputados,
consejeros, Sra. Consejera. Estamos ante el primer plan de la
historia que pretende reactivar la economía, con una importante
batería de medidas, sin memoria económica, bastante
asombroso. Yo creo que usted es consciente de que este plan es
papel mojado, que no sirve para nada ante la que está cayendo,
por la incompetencia de su gobierno y del Gobierno de España,
y que por eso ya no se han esforzado en preparar memoria
económica alguna. Esto lo hacen ustedes para hacerse la foto,
una foto en la que no participa VOX.

Nosotros ya no participamos en la presentación del llamado
Plan de reactivación del Gobierno balear, no participamos ni
salimos en esa foto, porque cuando la ruina sea total, nadie
podrá decir que VOX en Baleares participó con aquellos que
habrán dejado en la calle a miles de ciudadanos de Baleares y
aquellos que son artífices también de la pérdida progresiva de
libertades.

Sra. Consejera, desde el primer momento, y ustedes lo
saben, nosotros ofrecimos nuestra colaboración, pero nos
hemos encontrado con un muro. Ustedes han aplicado su
rodillo ideológico, han preparado un plan a su antojo, que no
ha pasado ni por el Parlamento, ni por las comisiones y que
tampoco ha contado con la colaboración de todos los agentes
sociales y económicos.

Todos los indicadores económicos confirman que España
entra en una recesión sin precedentes, que tendrá una especial
y agravada incidencia en Baleares. En estas dramáticas
circunstancias, desde VOX propusimos en su día un gran
acuerdo de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales de
nuestra comunidad, para diseñar y ejecutar un plan de
recuperación económica y social. De hecho, y ustedes lo saben,
hemos participado activamente en esta labor desde que se
decretó el estado de alarma, registrando en este Parlamento 12
proposiciones de no de ley y 115 propuestas. Este pacto
nosotros entendíamos que debía tener como objetivo la
reactivación de nuestro tejido empresarial y productivo,
severamente dañado por el largo periodo de confinamiento y de
paralización. En base a ello, ya les dijimos que un plan definido

en un primer momento como de reconstrucción, o
transformación, ahora le llaman “diversificación”, no resultaba
adecuado en este contexto porqué sólo se reconstruye lo que se
ha destruido y únicamente se transforma aquello que cambia de
sustancia.

Nuestra economía, fundamentalmente basada en el turismo,
en el ocio y en los servicios, no requiere ser reconstruida,
porque sigue en pie, ni transformada porque su estructura
básica debe ser mantenida. Pero ustedes están haciendo todo lo
posible para destruirla, a través de una batería de decretos ley
para regular todos los sectores, muchos de ellos sin urgencia
justificada. 

Están utilizando la crisis del coronavirus como excusa para
aplicar su rodillo ideológico y ¿cuál es una de las
consecuencias? Pues que han generado mayor inseguridad
jurídica y están ahuyentando la inversión. Y lo han hecho
porque con estos decretos, incluido el que se está tramitando
como proyecto de ley, gracias a la votación realizada en una
bochornosa sesión parlamentaria, en la que se intentó impedir
el voto de los diputados de VOX, ustedes aprovechan la actual
crisis para reemplazar nuestro modelo de economía de mercado
y de libertad de empresa, por otro de tipo colectivista. 

Como ya les dijimos, nosotros permanecemos vigilantes
para que el sistema económico y social, consagrado en los
artículos 33 y 38 de nuestra Constitución, sea preservado en
esta difícil etapa de nuestra historia. De hecho, el 2 de mayo les
presentamos a todos los grupos políticos cinco ejes
fundamentales, básicos para alcanzar un gran acuerdo,
necesario para hacer posible la reactivación y recuperación
económica y social de Baleares. Los presentamos también al
Gobierno balear, a los consejos insulares y a los ayuntamientos,
así como a los agentes económicos y sociales. Estos agentes
económicos y sociales acogieron nuestras medidas,
casualmente los agentes que no han participado en esa mal
llamada Mesa de diálogo social y económico que ustedes
montaron a su medida. Unos agentes económicos y sociales que
asumieron nuestras propuestas, que compartimos sus
reivindicaciones y que representan ese tejido productivo y
empresarial que día a día va desapareciendo, gracias a su
nefasta gestión. Hoy, de hecho, han venido aquí algunos de
ellos a explicarles la demanda que les han interpuesto ya por
cerrar sus locales.

Claro, eso pasa porque ustedes tienen al frente de la
Consejería de Turismo a un temerario, cuya única preocupación
es llevarse bien con algunos poderosos del turismo, y éstas son
las consecuencias, ya les caen las primeras demandas.

El eje vertebrador del plan de recuperación que les
propusimos desde VOX era el mantenimiento de la actividad de
las empresas, de los trabajadores autónomos y de los
profesionales independientes, porque solamente el regreso a la
plena capacidad productiva y de creación de riqueza de estos
sectores sociales asegurará la salida de la peor crisis económica
que hemos conocido. Por consiguiente, todos los esfuerzos
debían ser dedicados a este objetivo prioritario, al que tendría
que supeditarse cualquier otro de tipo político o ideológico.
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Nuestro sistema de protección social, como el sistema
sanitario público, que debía reforzarse ante posibles nuevas
oleadas de contagiados por virus, y que no se ha hecho, insisto,
no se ha hecho, no se ha reforzado, es sostenido por los
impuestos directos e indirectos que pagan las empresas, los
autónomos, los asalariados y los consumidores. 

Por eso, la preservación de nuestra capacidad productiva es
la única garantía de atender las necesidades de las capas más
vulnerables de la sociedad y, por tanto, es la política más
social.

El plan de recuperación que les propusimos, que estaba
abierto al consenso de todos, exigía ingentes recursos para
hacer frente a gastos extraordinarios que mantuvieran a las
empresas y autónomos a flote, cubrieran subsidios de
desempleados y garantizaran pensiones, y todo ello en un
contexto de marcado descenso, descenso sí, descenso de la
recaudación fiscal.

Ya les indicamos cuando lo presentamos que el
considerable endeudamiento sólo sería posible si el plan de
recuperación era sensato, riguroso, creíble y basado en el
funcionamiento real de nuestra economía. Los planteamientos
demagógicos, utópicos o populistas significarían el fracaso del
plan, y ustedes es justo lo que han hecho, por eso su plan ya es
un fracaso. Desde la perspectiva que le proponíamos el plan
descartaba incrementos de la presión fiscal sobre empresas,
autónomos y ciudadanía, en general, que, por el contrario,
precisamente debían ser objeto de medidas de estímulo en este
terreno que les facilitara la supervivencia.

Y ahora nos encontramos que el presidente Sánchez nos
sube los impuestos y Armengol, yo siento desilusionar al Sr.
Gómez, de Ciudadanos, Armengol también los va a subir, de
hecho hoy nos ha comprometido a ello. 

Por eso cuando sale aquí el representante de MÉS y habla
de expolios, realmente el expolio lo sufrimos a través de esta
presión fiscal. El expolio al Estado se produce con los casos de
corrupción del Partido Socialista, recordar la condena de 680
millones de euros, que si le añadimos los cursos de formación
se van a más de 3.000 millones defraudados, o ese expolio se
produce con el expoliador número 1 de España, el molt
imputable Sr. Pujol y sus más de 3.000 millones de euros
también investigados y defraudados.

(Remor de veus)

Eso son los expolios de los nacionalistas, esos son los
expolios, los que roban.

Sra. Consejera,...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., nuestra estimación de una caída de ingresos de 1.200
millones de euros sobre lo previsto en los actuales presupuestos
de la comunidad puede que se quede corta. Por ello, un
elemento crucial del plan de recuperación debía ser una
revisión completa del gasto público de nuestras

administraciones, porque la absoluta prioridad debía ser la
salvación del tejido empresarial y productivo.

Ya le hemos dicho muchas veces que cuestiones como el
tamaño del Gobierno balear, la estructura administrativa, la
utilidad de las entidades públicas de todo tipo debían
examinarse con estrictos criterios de coste-beneficio, y todo lo
que se tradujera en un efecto directo, tangible y efectivo de cara
al mantenimiento de la capacidad productiva debía ser
eliminado. Y el instrumento idóneo le dijimos que era el
presupuesto de base cero, en el que cada línea de proyecto
presupuestario fuera evaluada de nuevo a la luz de esas
necesidades derivadas de la crisis, para concentrar todos los
esfuerzos en ese mantenimiento del tejido productivo.

Y, ¿qué han hecho ustedes? Pues no sólo no han reducido
el gasto superfluo y el número de cargos políticos sino que
intentan modificar además los presupuestos a través de un
decreto ley, lo que es una manifiesta ilegalidad. ¿Qué
pretenden, Sra. Consejera, intentando modificar los
presupuestos a través de un decreto ley, sabiendo que es ilegal?
Yo le ruego que esto me lo conteste.

Mire, la prioridad de nuestra propuesta era ayudar a
trabajadores, autónomos y empresarios eliminando lo
superfluo, y no se ha hecho nada. Es un plan sin consenso, un
copia pega de notas de prensa y de los decretos ideológicos que
han ido aprobando de espaldas a los ciudadanos para acelerar
la aplicación de su agenda social comunista. 

Ya estamos viendo los primeros resultados, Sra. Consejera,
lideramos, lideramos el aumento de la pobreza a nivel nacional
y encabezamos el incremento anual del paro en España, según
los datos del SEPE, que ya estamos en 74.923 desempleados.
Estos datos son una catástrofe sin paliativos.

Ustedes han presentado un plan que es humo sin medidas
concretas, porque ustedes están inactivos, paralizados, han
entrado en pánico y no saben como salir de esta situación.
Presentan un plan que consta de diez ejes principales y augura
una inversión cercana a los 3.000 millones de euros,
procedentes de recursos propios, de fondos europeos y estatales
y la participación de ayuntamientos y consejos insulares. ¿Qué
recursos propios, Sra. Consejera? ¿Qué fondos europeos?
Porque, encima, vienen ustedes aquí a sacar pecho de esos
140.000 millones que dicen que ha conseguido Sánchez.
¿Ustedes saben que eso es un rescate, que ese dinero viene con
gravísimas condiciones? Se entregan por tramos y el
desembolso se supedita a la aplicación de esas reformas
comprometidas. Y se compromete el Sr. Sánchez, imagínese.

Eso es una intervención de facto de la economía nacional.
Hemos cedido la soberanía económica de España. Y cuando
oigo a la señora de Podemos, que aquí no se ha dicho ni una
buena palabra a este rescate, me gustará verla cuando nos digan
que tenemos que recortar pensiones, a ver dónde están sus
buenas palabras, y a ver cómo se lo explica al Partido Socialista
también.

EL SR. PRESIDENT:

Hauria d’anar acabant, Sr. Campos.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Voy acabando, Sr. Presidente. En definitiva, Sra. Consejera,
yo no le pido que dialogue con la oposición, porque ese tiempo
desde luego ya ha pasado, ustedes lo han rechazado, han
sucumbido a sus medidas social-comunistas y éstas son
incompatibles con el acuerdo y con el talante democrático.

Ustedes entienden el consenso cuando los partidos se
pliegan a sus propuestas, y en esta cámara hay un par de ellos
que sirven de ejemplo. Pero sí que le pido, aunque sea tarde,
que, por favor, pongan en marcha medidas urgentes para
combatir la crisis económica: radical reducción de impuestos,
ayudas directas a pequeños y medianos empresarios que
lleguen de verdad y la reactivación del turismo con corredores
seguros de verdad, y no el coladero de contagiados que se está
produciendo en estos momentos en puertos y aeropuertos.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Campos, acabi, per favor.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Termino. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Ara correspon al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula
la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputades.
Consellera, moltíssimes gràcies per contar-nos el finançament
de l’anomenat Pla per a la reactivació i diversificació
econòmica i social de les Illes Balears. Com sap molt bé,
Proposta per les Illes Balears va donar des del primer moment
el suport i ens vàrem adherir a aquest Pla per a la reactivació i
la diversificació econòmica i social de les Illes Balears que va
impulsar el Govern de les Illes Balears amb la col·laboració de
tants de noms propis. Ho vàrem fer bàsicament per
responsabilitat davant de la difícil situació socioeconòmica per
la qual travessa la comunitat autònoma, per la que hem
travessat, per la que travessam i per la que ens ve.

Com va dir el president de la nostra formació política,
Antoni Amengual, hem de saber diferenciar quan per sobre els
interessos partidistes hi ha l’interès general i fer el que la
societat espera de nosaltres, que és treballar pel futur de les
Illes. És una llàstima, i ho diem aquí també públicament, que
alguns no s’hi hagin volgut sumar. El Pi ha col·laborat
activament en l’elaboració d’aquest document, també és veritat
que activament i fins allà on hem pogut arribar i fins allà on les
reunions que hem mantingut ens ho han permès, i fins allà on
la voluntat també ho ha fet possible. Tenim vocació de servei
amb la ciutadania i així ho hem demostrat en aquesta ocasió
amb l’adhesió a aquest pla de reactivació. 

Hem treballat sempre des d’una voluntat de diàleg i consens
per posar damunt la taula tot un seguit de propostes realistes.
Incorpora aquest pla, entre d’altres, l’impuls de la formació
dual ocupacional per garantir l’accés a l’ocupació i al reciclatge
ocupacional de persones de totes les edats; la promoció del
producte local i suport a les cadenes curtes de comercialització;
un programa per potenciar els clústers a les Illes Balears; el
foment de la modernització del petit i mitjà comerç i ajudes al
comerç detallista i emblemàtic; la millora de la qualitat de
l’oferta turística; la potenciació de la connectivitat aèria i
marítima de les Illes Balears; la reconversió d’edificis obsolets
en habitatges de protecció oficial i/o en equipaments
sociosanitaris o de recerca i innovació, i l’establiment de la
declaració responsable com a element clau per agilitar projectes
i actuacions per part d’empreses i ciutadans.

Ara bé, la nostra adhesió a aquest pla no és un xec en blanc,
exigim valentia al Govern de les Illes, també ho han fet altres
formacions polítiques, davant Madrid, que sigui amb la boca
grossa, tot el grossa que pugui ser per aconseguir els recursos
necessaris per al desenvolupament d’aquest pla de reactivació,
perquè no ens enganem, amb el que tenim no ens abasta per
finançar tot el que hem de pagar. 

Fons europeus, ens n’alegram molt Sra. Martín d’Unidas
Podemos, nosaltres ens n’alegram moltíssim d’aquests 140.000
milions. Ara bé, ens alegram perquè també si a l’Estat espanyol
li va bé, a les Illes ens haurà d’anar bé, mínimament. Ara bé,
també volem saber, com deia el Sr. Mas, del Grup Parlamentari
MÉS, això en què es traduirà, en polítiques concretes i amb
finançament concret per a la nostra comunitat autònoma,
perquè pensam que és la pregunta del milió i estarem molt
pendents i molt exigents amb aquest tema. 

Ara menys encara, després de la crisi sanitària, econòmica
i social que ha provocat la COVID, nosaltres pensam que no
ens abasta. En parlàvem a finals de l’any passat, que sembla
que fa un segle, vist el trasbalsament que hem tengut de la
nostra realitat autonòmica, i també ho recordava el Sr. Costa
del Grup Parlamentari Popular, com ens trobam ara? Amb
empreses que han tancat, amb unes que no tornaran obrir, amb
treballadors amb ERTO, altres que acabaran amb ERO,
necessitat d’un canvi de model productiu. També li vàrem dir
a la Sra. Presidenta a la presentació d’aquest pla de reactivació.
I que hi ha moltíssimes prediccions que són dramàtiques,
nefastes i ferestes, però és que pensam que encara serà la
realitat molt pitjor que aquestes prediccions ens diuen, esperem
que no i que ens equivoquem, però el que ve és molt dur.

Efectivament, Sra. Consellera, vostè ha dit que Balears
rebrà 400 milions del Fons estatal extraordinari COVID-19,
dotat amb 16.000 milions per a les comunitats, però és que a
Balears a la COVID-19, i són dades que han ofert vostès
mateixos, ja tenim un forat de 800 milions. És a dir, ens
quedam de moment amb la meitat, així que creiem que és
clarament insuficient.

I també al Grup Parlamentari El Pi i també als batles de
Proposta per les Illes, nosaltres ens hem concentrat davant
Delegació del Govern per recordar que ara ens sembla una
mica surrealista que el president Sánchez ens digui que amb els
romanents, que són de 600 milions d’euros a la nostra
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comunitat, ens digui “usted préstemelos y luego yo se los
devuelvo, un poco este año, otro poco el año que viene y el
resto en 10 años en cómodos plazos y, además, les voy a decir
en qué lo van a invertir”. Nosaltres de moment, és voluntari,
això és l’únic que ens agrada de tota aquesta afirmació del
president del Govern, ens sembla, com deia, com a mínim
surrealista, perquè volem ser respectuosos. En arribar
comptarem.

Per tant, Sra. Consellera, no ens surten els comptes, ja no
sortien els comptes abans de la pandèmia, idò ara encara
menys. Li demanam que no escatimi recursos en reclamar al
Govern central tot el que ens pertoca i sobretot tot el que ens
deu, perquè ara ja no parlam del que ens deu, però si vol li fem
una mica de memòria, que jo crec que vostè ho té present:
conveni de carreteres, és que som allà mateix, projecte de
millora de depuradores i del cicle de l’aigua; milions, 77 en
concepte de pagament de liquidació de l’IVA; la part fiscal del
nou Règim Especial de les Illes Balears; 480 milions d’euros és
la quantitat que perdé Balears en el darrer repartiment del
finançament autonòmic. Més de 7.000 milions d’euros és el que
ha aportat Balears a altres comunitats autònomes amb el model
de finançament existent. 1.700 la xifra amb la qual es calcula
l’incompliment de l’Estatut d’Autonomia durant anys. 340 i
busques de milions d’euros en concepte de conveni ferroviari.

I d’això ara mateix no en parlam, però si sumam és una
barbaritat el que ens deu l’Estat i que ens deu des de fa estona.

No podem consentir, i sempre ho diem, que sembla que la
paraula no ens abasta, perquè està clar que els fets no es
tradueixen en què les nostres peticions es facin efectives, però
pensam que no podem consentir més discriminacions per part
del Govern d’Espanya com ha passat i ho torn recordar amb els
ERTO. Fugin d’obediències de partits, representin com pertoca
aquesta comunitat autònoma i també faig la mateixa
recomanació, com vaig fer dimarts passat, als vuit diputats que
tenim en el Congrés. 

Des de Proposta per les Illes com sempre, allargam la mà a
l’executiu autonòmic per ajudar-lo en l’assoliment d’aquesta
fita, anirem allà on faci falta. I després també li record i li dic
i li anunciï que des de Proposta per les Illes, El Pi, estarem molt
vigilants en el compliment d’aquest pla per a la reactivació i la
diversificació econòmica i social de les Illes Balears, tan
necessari per a la nostra comunitat autònoma. Aquest pla pot
ser una primera passa, pensam que és un primer esglaó cap una
escala que ens podria dur a un cert cel, com deia la cançó,
Stairway to heaven; ja voldríem que això fos així, perquè
pensam que almanco sigui un primer esglaó per una cosa que
es pugui fer realitat. Però s’ha de desenvolupar, s’ha de
concretar, s’ha de finançar, s’ha de pressupostar, són molts els
futuribles i feines que s’hauran de fer.

Com deia, pensam que hem d’aconseguir canviar aquest
model productiu, facem feina en aquest sentit, és la nostra
aposta i realment Balears necessita un gran pacte que va més
enllà d’aquest pacte concret o d’aquest pla que parlam ara,
indubtablement ha d’implicar totes les estructures socials i
econòmiques de Balears a 15 anys vista, per fer front a la crisi
del sistema productiu actual. I convit també a la resta de
formacions polítiques que tenguin alçada de mires perquè això

pugui ser possible amb l’ajuda de tots, una tasca que va més
enllà de partits polítics, perquè la nostra terra necessita ara més
que mai solucions de futur.

Gràcies consellera. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bé, potser no esgotaré els minuts que
tenc, però sí que m’agradaria fer un parell de reflexions. En
primer lloc, gràcies consellera per les explicacions que ens ha
donat a la seva intervenció, crec que era oportú, igual que va
ser oportú també quan va comparèixer en aquesta cambra, a
petició del Grup Mixt, el passat mes de maig, també per
retredonar compte de la situació de les finances de la nostra
comunitat. I em veig obligada a remuntar-me un poc a aquell
moment, perquè crec que era el primer moment en què a tots
quants som aquí i, en general, a l’opinió pública, teníem
l’oportunitat d’escoltar de primera mà i de la seva veu, quina
era la situació, quina era en aquell moment, és a dir, això va ser
dia 12 de maig, concretament, quina era en aquell moment la
situació econòmica dels comptes públics d’aquesta comunitat.

En aquell moment vostè anunciava una previsió d’una
caiguda del PIB de 30 milions d’euros, crec que les seves
previsions no han canviat substancialment i també va tenir
oportunitat de respondre diferents preguntes que jo mateixa li
vaig formular, així com també preguntes que li va formular
l’oposició i que ens varen donar un poc més de llum a la
situació econòmica d’aquell moment. Però, així mateix, també
és cert que varen quedar prou interrogants, potser perquè en
aquell moment vostè mateixa no tenia possibilitat de respondre
aquells interrogants.

Avui, però, els interrogants segueixen sent-hi i ja ho han
apuntat intervencions que m’han precedit: seguim tenint un
deute de més de 8.000 milions d’euros, gairebé, més ben dit,
9.000 milions d’euros, que suposa un 27% del pressupost total
d’aquesta comunitat; seguim tenint problemes de liquiditat, que
ara més que mai necessitarem resoldre per veure com fem front
no només a aquest pla, sinó a totes les necessitats
sobrevingudes arran d’aquesta crisi de la COVID; seguim
tenint una negociació important, que estic segura que vostè hi
treballa per negociar els fons de la Unió Europea, no aquests
procedents dels 1.400 milions que s’han anunciat avui, no, no,
sinó dels plans sexennals que s’aproven per part de la UE per
fer front a molts altres projectes; i tenim pendent també rebre
una part del deute que el Govern de l’Estat té amb nosaltres,
com molt bé ha apuntat la diputada d’El Pi fa un moment, i, per
tant, tenim moltes incerteses sobre la taula, Sra. Consellera,
moltíssimes incerteses. 

Però ara hi afegim una altra incertesa i és que, certament, no
acaba de quedar prou clar com es finançarà aquest pla. Sí que
la presidenta del Govern, dia 1 de juliol, quan va fer la
presentació d’aquest pla, va anunciar a curt termini una inversió
d’uns 630 milions d’euros i uns 2.500 milions d’euros a llarg
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termini. Però, francament, Sra. Consellera, jo crec que perquè
els grups que els donam suport a vostès i els grups de
l’oposició que puguin fer la seva feina de control, i una feina
rigorosa i adequada que, a més, crec que contribuirà molt a
ajudar al Govern en la seva obligació de tenir cura de tots els
residents de les nostres illes, cal un poc més d’informació, Sra.
Consellera, perquè no es pot fer una bona labor de control, ni
tan sols es pot fer una bona labor propositiva si no és coneix de
primera mà, com es pensen finançar totes les mesures, els més
de 10 eixos i més de 130 mesures que vostès varen anunciar el
passat dia 1 de juliol. Per tant, dit això, entendrà vostè que
tampoc no estam en condicions de fer excessius actes
d’optimisme.

És cert també que vostè diu que rebrem 400 milions
d’euros, rebrem, quan els rebrem? Perquè una cosa és pensar
que els tendrem i l’altra és tenir-los dins la caixa. De moment
el que acumulam és deute, de moment el que acumulam és
dèficit i, en canvi, el que no aconseguim és millorar la nostra
liquiditat.

I, per altra banda, 1.400 milions d’euros de la Unió
Europea, que em sorprèn que no siguem tots escrupolosos,
absolutament escrupolosos i realistes respecte del fet que
tendran un cost, tendran un cost. Tendran un cost perquè aquí
gratis no hi ha res. I jo normalment no estic molt d’acord amb
els postulats de VOX, com està clar, però en aquest cas el Sr.
Campos ha dit una cosa que crec que és molt clara i és que això
no és un ajut econòmic, això serà, més aviat, un rescat, amb
totes les regles. I això tendrà implicacions molt importants.

I fa dues setmanes, quan jo feia una pregunta al Sr.
Negueruela, i li deia: Sr. Negueruela, què pensa vostè d’aquesta
reforma laboral que el Govern s’ha compromès a fer, en
concret el PSOE i Podem s’han compromès a fer per millorar
els drets dels treballadors i per derogar la llei que el Sr. Rajoy
va aprovar a l’any 2012? Idò, la resposta ja la tenen: no hi
haurà tal derogació, no hi serà; si jo, fa dues setmanes, quan els
feia aquesta pregunta era precisament per a això, perquè ja es
parlava que, en definitiva, fos quina fos la quantitat que el
Govern, és a dir, que la Unió Europea destini a cada país,
aquesta quantitat tendrà un cost elevadíssim, i no només amb
retorn directament quantificable, sinó que, a més, tendrà un cost
amb retallada de drets socials o amb frenada de reformes
importants que el Govern central s’ha compromès a fer, i que
nosaltres, per cert, suportam.

Per tant, què volen que els digui, jo crec que vostè, Sra.
Consellera, va comparèixer el dia 12 de maig, avui som a dia
21 de juliol, han passat més de dos mesos i, lamentablement,
incògnites, jo crec que el que fem és tenir-ne més que abans.

I també vull fer referència a dos plans de xoc, que també
són importants perquè haurien de tenir una repercussió directa
sobre el pressupost d’aquesta comunitat, anunciats pel Sr.
Sánchez, però que, malauradament, crec que tampoc no han
arribat; perquè el Sr. Sánchez va anunciar un fons de 4.262
milions d’euros per a l’impuls de l’activitat turística a tot
l’Estat, i jo em deman: ha rebut ja vostè, Sra. Consellera,
alguna d’aquestes partides? D’aquesta partida quina part ens
toca i què és el que hem rebut?

Perquè d’aquesta quantitat una part aniria molt bé per fer
viable aquest pla de reactivació econòmica.

I del Pla de xoc de la ciència, dotat amb 1.056 milions
d’euros, que no és gens menyspreable i que també és una
quantitat molt important a l’hora de dur endavant el pla de
reactivació econòmica que vostès han presentat. On són, on
són?

Francament, voldria estar molt equivocada, Déu faci que
estigui molt equivocada, però si vostès no tenen previst
presentar cap pla de reestructuració, no tenen previst retallar de
cap banda, absolutament de cap banda els costs que té
actualment el Govern de les Illes Balears i, ans el contrari,
preveuen ampliar despesa, evidentment per una situació
sobrevinguda, ja ho sabem, però preveuen ampliar despesa
d’una manera molt substancial, una part es comprometrà més
endavant, l’altra ja està compromesa, i no hi ha un pla per
millorar la nostra liquiditat més enllà de les promeses futures
del Sr. Sánchez i de la Unió Europea, jo..., no ho sé, crec que
haurem de tenir fe en aquest cas, perquè altra cosa serà
complicat.

En tot cas, jo desig que vostès tenguin molt d’èxit en el
desenvolupament d’aquest pla, evidentment nosaltres
treballarem per fer possible que aquest pla es desenvolupi amb
èxit. Creiem que aquest pla és un bon pla, però si no hi ha
liquiditat difícilment es podrà desenvolupar amb totes les
expectatives que se n’han generat.

Per tant, no tenc res més a dir, esperaré la seva intervenció
i veurem si aclarim alguns conceptes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Ara correspon el torn al Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, president, molt bon dia. Les meves primeres
paraules vull que siguin de celebració per l’acord històric al
qual s’ha arribat avui de matinada a Brussel·les, amb un fons de
750.000 milions d’euros per reactivar l’economia; un pla
Marshall europeu que ens permetrà la modernització de les
nostres economies, perquè sigui verda, digital, moderna i
social, i perquè, a diferència de l’anterior crisi econòmica a
nivell europeu, la dels homes de negre i de retallades i on
Europa es va convertir en un problema de solidaritat, ajuda,
ajudarà qui més ho necessiti.

Han estat unes negociacions molt, molt dures, intenses i,
gràcies a la feina del nostre president Sánchez...

(Remor de veus)

..., Espanya serà el segon país...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)
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..., serà el segon país més beneficiat per les ajudes i recursos
del fons. L’assignació total per al nostre país serà envoltant els
140.000 milions d’euros, és a dir, envoltant de l’11,2% del
Producte Interior Brut del 2019, la meitat d’aquesta ajuda serà
directa i molts d’aquests recursos seran un fons no
reemborsable més o manco com el que ens ha correspost a
nivell estatal dels fons no reemborsables.

Per tant, parlam d’una fita històrica que és comparable a la
del Fons de Cohesió els quals varen suposar un impuls molt
important per a la integració europea i amb un important
desenvolupament econòmic per al nostre país; alguns, com
sempre, s’han volgut situar al costat equivocat de la història,
però, malgrat aquests, sempre malgrat, malgrat aquests avui la
Unió Europea s’acosta més al que varen pensar els pares
fundadors d’una unió de destí comú.

Amb aquesta...

(Alguns aplaudiments)

... amb aquesta bona notícia encaram amb més optimisme, per
suposat, optimisme prudent, la reactivació econòmica de les
nostres illes, zona zero de les conseqüències econòmiques i
socials de la pandèmia. Amb aquest objectiu d’impulsar la
reactivació econòmica, l’executiu va impulsar un pacte per a la
reactivació i diversificació econòmica i social de les Illes
Balears per tal d’abordar una resposta col·lectiva a la crisi.

Els temps que vivim ens interpel·len a concitar esforços
publicoprivats i a la recerca col·legiada de solucions, es tracta
de reflotar l’economia, de garantir la protecció social i laboral
dels treballadors, de reforçar els serveis públics que amb la
pandèmia s’han mostrat essencials per evitar que la gent caigui
abandonada a la seva sort, i tot això sense defugir del model de
societat que volem a llarg termini.

Dia 1 se signava aquest pacte, es presentava públicament el
Pacte de reactivació econòmica i social per a les Illes Balears
i el varen signar la majoria de partits polítics amb representació
en aquesta cambra, PSIB-PSOE, Unidas Podemos, MÉS
Mallorca, Ciudadanos i El Pi, a més de totes les institucions de
les nostres illes, els quatre consells, la FELIB i els agents
socials: CAEB, PIMEM, UGT i Comissions Obreres.

Cadascú ha de fer examen de consciència i valorar quin
paper ha volgut jugar, amb qui s’ha volgut posicionar i si ha
estat a l’alçada en el pitjor moment econòmic i social on les
empreses i treballadors d’aquestes illes se la juguen i on la
ciutadania, commocionada, esperava més que mai de nosaltres.
No negaré que d’alguns el Grup Socialista no esperàvem
absolutament res, malgrat que se’ls va donar l’oportunitat de
cooperar, però d’altres la veritat és que esperàvem molt més.

El que és incomprensible i inacceptable és que el principal
partit de l’oposició, en el pitjor moment de la nostra història
recent, s’hagi posat de perfil i hagi volgut quedar fora del full
de ruta compartit que necessita Balears. Perquè pactar significa,
en primer lloc, proposar, i he de reconèixer que ha estat
complicat trobar propostes concretes del Partit Popular més
enllà de la seva quadratura del cercle, abaixar imposts, a la

vegada que es fan més inversions públiques socials i injectar
liquiditat a les empreses, un plantejament impossible.

Pactar, a més, significa posar-se a disposició, i tampoc no
hem trobat aquesta actitud del principal partit de l’oposició;
també significa consensuar i per consensuar s’ha de renunciar.
Ara bé, el Partit Popular ha volgut fer més un plantejament
maximalista i cínic per tal de desgastar el Govern, política de
terra cremada que difereix molt de la capacitat del Govern i de
la seva presidenta per arribar a acords amb un gran nombre de
partits, agents socials i institucions.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Aquest pacte és un pacte estructurat en deu eixos, amb 131
mesures concretades i quantificades que mobilitzaran en el curt
termini més de 600 milions d’euros per reactivar la nostra
economia i més de 2.500 milions d’euros els propers anys,
parlam d’actuacions per reforçar els serveis sanitaris, educatius
i socials; d’inversions i projectes que només en salut suposaran
4.000 nous llocs de feina, 2.200 noves places per a persones
amb discapacitat o problemes de salut mental, 1.000 noves
places públiques en l’etapa educativa 0-3 anys, més 30 milions
d’euros per al proper curs escolar, com ha especificat la Sra.
Fernández; un pacte que té present -Sánchez, perdó-, un pacte
que té present les necessitats socials de les famílies afectades
per ERTO i que aquest estiu tenen una situació social
complicada, i que permetrà que els nins, després de mesos a ca
seva, puguin socialitzar i donar respostes de conciliació a les
seves famílies, amb un pla de conciliació de 6,2 milions d’euros
i que, pràcticament, sortirà gratuïta la matrícula per a aquests
infants aquest estiu, a més de generar llocs de feina, sobretot
per a la gent jove, que és la que se sol ocupar en aquestes feines
de dinamització.

Una de les línies que ha permès reflotar les línies i
autònoms, i que queda consagrada en aquest pacte, i que és una
línia pactada amb CAEB i PIMEM, són els ajuts dels crèdits
ISBA els quals permeten accedir a 200 milions d’euros i que
han possibilitat més 1.500 operacions de crèdit sense
interessos. Aquesta línia, conjuntament amb els 15 milions
d’euros en ajudes a fons perdut als autònoms que han
complementat totes les línies estatal ICO i de prestacions,
suposa, sense cap mena de dubtes, la major protecció social
mai desplegada cap als autònoms.

El pacte, a més, conté accions per fomentar l’ocupació de
qualitat, una aposta per la formació professional, el
desenvolupament empresarial, per un total de 801 milions
d’euros, ampliables.

El compromís amb la sostenibilitat pivota a tots els nivells
del pacte, per potenciar el sector primari, el producte local, la
indústria, amb un projecte concret per al material sanitari, per
a la producció local d’aquest tipus de material, una aposta de
futur per a la investigació, la ciència, la tecnologia, alineats
amb Europa i el green audit, que és el que condicionarà el
creixement i els recursos que ens arribaran a través d’aquest
fons, d’aquesta fita històrica avui pactada que crearà nous
nínxols de feina vinculats a l’economia verda i blava i d’alt
valor afegit.
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Si la FELIB ha signat aquest pacte és perquè hi ha mesures
de recuperació econòmica local, amb programes i inversions
públiques als municipis, on el Govern aportarà 15 dels 45
milions d’euros.

(Remor de veus)

Un altre punt important és l’agenda urbana que aposta per
l’eficiència energètica i la construcció de promocions
d’habitatge de protecció oficial, per un valor de 40 milions
d’euros.

I tampoc no s’oblida el pacte de la cultura i les mesures i els
pressuposts per rellançar-la, després d’una temporada molt dura
per als creadors.

Recuperar l’activitat econòmica depèn de les garanties
sanitàries, ho tenim claríssim, per això totes i cadascuna de les
mesures que pren el Govern per garantir la salut, per prevenir
els contagis i evitar els comportaments incívics són mesures
necessàries per preservar la salut i l’economia. La reaparició de
brots suposaria un fort impacte en la salut comunitària i en la
nostra economia, també en la projecció internacional de
destinació turística segura; la contundència amb la qual s’ha
actuat és necessària perquè una sola passa en fals i tot l’esforç
col·lectiu que ha fet la població, empreses i treballadors, se’n
pot anar en orris i això pot abocar a la ruïna a milers de
famílies.

Hem de continuar aprofundint en la qualitat i en
l’excel·lència turística, això és un objectiu del pacte i és
coherent amb tota la feina feta.

I de tot això va el pacte que hem signat, i ho dic de manera
franca, qui no s’ha volgut sumar tampoc no ha aportat una
alternativa millor, no ho ha fet, no hi ha alternativa política a
aquest pacte.

La Sra. Sánchez ha explicat el pla i les quantificacions i
hem de reconèixer que aquest govern i la seva presidenta lluita
amb totes les eines i recursos disponibles perquè no es facin
efectives les pitjors previsions de caiguda del Producte Interior
Brut les quals eren demolidores, gràcies a la bona feina,
l’evolució epidemiològica, el pla pilot i la reactivació segura
aquestes previsions s’han suavitzat respecte de les inicials.
Fem, davant la caiguda d’ingressos, el que s’ha de fer,
reorientar prioritats i projectes, des del consens, com hem vist
amb el fons d’ITS, i aquí seran fonamentals tots els recursos
que venguin per part de l’Estat i d’Europa per finançar els costs
de la pandèmia.

Des del Grup Parlamentari Socialista l’animam, Sra.
Sánchez, a seguir reivindicant el que és just per a aquesta
comunitat autònoma, valoram molt positivament totes les
gestions fetes i els resultats amb els fons estatal no
reemborsable, amb els més de 400 milions d’euros que
arribaran, a més dels ingressos extres del sistema de
finançament, que no s’havien pressupostat; perquè fan feina
amb realisme i prudència, amb un compromís amb la justícia
social, que aquí rau el quid de la qüestió, com volem sortir
d’aquesta crisi econòmica?, i l’encoratjam a vostè i a tot el
Govern a seguir situant les persones en el centre, en defensar la

cosa pública respecte d’aquests falcons que sobrevolen i veuen
en la crisi sempre una oportunitat de treure tallada i
implementar una eina que serà molt útil per a aquesta societat,
com el gran pacte signat per aquells que ens hem volgut fer
càrrec d’aquesta greu situació amb vocació de servei públic i
responsabilitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Correspon ara la intervenció de
la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, qui ha manifestat
que contestarà globalment a tots els grups parlamentaris, per
tant disposa de vint minuts per a aquesta resposta.

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

Gràcies, Sr. President, gràcies, senyores i senyors diputades
i diputats, gràcies per totes les seves aportacions i també per
tots els dubtes que expressen, i gràcies a tots aquells que han
signat, malgrat saber que afrontam temps difícils i que afrontam
temps en què haurem de prioritzar molt i que haurem de fer una
feina conjunta importantíssima per reclamar tot el que és nostre
a totes les institucions, cadascú des del seu àmbit d’influència.

Vull reiterar dues idees bàsiques d’aquest pacte de
reactivació, primer, que aquest govern, juntament amb els
agents institucionals, socials i econòmics, ha materialitzat
aquest pacte, amb una defensa conjunta, i això crec que això és
important, dels serveis públics fonamentals, perquè tots pensam
o la gran majoria pensam que l’estat del benestar és base per a
la cohesió social i per a la dinamització econòmica. I també una
altra qüestió en la firma d’aquesta pacte i en la constitució
d’aquest pacte, que és que el sector públic vol liderar o
coliderar aquesta reconstrucció econòmica, vol ser part
d’aquesta reconstrucció econòmica i col·laborar amb totes les
institucions i col·laborar amb el sector privat.

Vull posar en valor la col·laboració institucional de tots els
consells insulars, l’ampli consens amb els ajuntaments, una
vegada més, amb els sindicats, amb les patronals, amb els
agents de la Mesa de Diàleg Social, perquè és un pacte que s’ha
redactat des de l’escolta, des de la flexibilitat, amb el lideratge
que cal per dur endavant acords i dur endavant aquesta
estratègia conjunta que ens ha de marcar un camí de futur.

No es pretén amb aquest pacte fer un exercici pressupostari,
però, òbviament, condiciona el pressupost per al 2021 i
condiciona el pressupost del 2022, aquest pacte, com bé han dit
els del Grup Parlamentari de Ciutadans, és la nova fulla de ruta,
una fulla de ruta compartida amb una àmplia majoria i que
desenvolupa un ampli consens social. Aquest pacte, i és una
qüestió que no ha sortit durant les intervencions de manera
directa, però crec que és important, òbviament és un pacte
flexible i és un pacte que preveu una comissió de seguiment
d’aquest pacte, que el pot millorar, que pot aprofundir en
determinats temes i que pot millorar i incorporar el seu consens
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i, a la vegada, i crec que és una qüestió que no se’ns ha
d’escapar, és una eina estratègica importantíssima.

El següent pas, després de l’acord al qual ha arribat el
Consell Europeu, és un pla d’inversions i reformes, és un pla
d’inversions i reformes en el qual haurà de participar el Govern
de les Illes Balears i hi hauran de participar les comunitats
autònomes, i nosaltres ja hem començat aquest camí, fa temps
que començàrem aquest camí, fa temps que sabem què volem
ser nosaltres com a comunitat autònoma, cap on volem anar, en
línia amb els objectius de l’Agenda 2030 i en línia amb les
prioritats que marca la Unió Europea, inversions que generen
ocupació i creixement per a PIME, tecnologies digitals,
innovació i modernització industrials, impuls a l’economia
circular i matèria social, formació i lluita contra la pobresa;
lluita contra la pobresa com a eina de reactivació i
reconstrucció econòmica, perquè també, sense cohesió social,
serà molt difícil tenir creixement.

Han dit que faltava una memòria econòmica, jo, els partits,
tant Partit Popular com VOX, si comparen vostès amb altres
pactes i plans de comunitats autònomes on governen..., Múrcia,
Madrid, Castella i Lleó, el nivell de concreció d’aquest pla és
molt superior a aquells altres, jo crec que és un bon pla de
reactivació, un bon pla de reconstrucció i una bona estratègia. 

Han parlat també, tornant al finançament, de la memòria
com a una qüestió cabdal per no firmar aquest pacte, crec que
és una excusa, és una excusa per justificar per què no són
capaços d’arribar a un acord. És un pacte assenyat, és un pacte
que respecta les dimensions del que pot fer el sector públic
autonòmic per ajudar a l’economia d’aquesta comunitat
autònoma i crec que els molesta, perquè voldrien poder
justificar una festa, com han dit altres vegades, o altres
qüestions, per justificar per què no s’adhereixen i per què no
volen contribuir a aquest pacte. Han criticat moltíssim però no
han fet aportacions, les seves aportacions, les del Partit
Popular, són un recull d’iniciatives parlamentàries. Perquè
estan copiant l’estratègia que ha fet el seu partit a la Unió
Europea i a nivell estatal. El seu partit, a nivell europeu, va
prioritzar els interessos partidistes, a l’interès general, va fer
costat als països més durs que demanaven les condicionalitats
més dures del fons europeu, perquè pensaven que així el govern
de coalició no aguantaria les tensions. I volien fer això que va
dir en Montoro: “Que España caiga y ya la levantaremos
nosotros”. Però gràcies a la feina que s’ha fet, vostès han
fracassat estrepitosament en la seva estratègia, a nivell europeu
i a nivell estatal. I només els demanam que no reprodueixin
aquest fracàs a nivell autonòmic, perquè no és el que
necessitam, no és el que es mereixen i necessiten els ciutadans
d’aquestes illes. 

Han dit que no era concret el finançament d’aquest pacte.
Li he explicat les fonts de finançament amb les quals comptam
en aquest moment. La situació financera de la comunitat
autònoma, que voldran pintar de catastròfica però que no ho és,
i molt manco en comparació amb altres comunitats autònomes,
vàrem fer un pressupost 2020 molt prudent i, això, ens ha
permès afrontar aquesta pandèmia en condicions de solvència.
I ja li he explicat també les eines financeres i els fons dels quals
s’haurien de disposar per poder fer front a la despesa necessària
per a la reconstrucció econòmica i social d’aquestes illes. 

Sabem que avui s’ha aprovat aquest fons de 750.000
milions d’euros, a nivell europeu, dels quals 144.000 seran per
a l’Estat espanyol, la major part, amb transferències. Facem
feina, emprem aquest pla com a una eina estratègica, pactada -
com és- pactada amb tots els partits polítics, aprofundim,
presentem un projecte davant l’Estat, que és qui té la capacitat
de negociació amb la Unió Europea, i aconseguim bones
inversions a les Illes Balears, i aconseguim bones polítiques
que puguin fer palanca, en la línia en la qual estan redactades
en el pla que, crec, podrien afegir-se absolutament per millorar
el benestar, per tornar a la prosperitat en aquestes Illes!

Ciutadans ha parlat d’auditories, d’una auditoria de la
despesa pública, perquè sempre hi ha aquest argument que es
gasta malament. Auditories, en tenim d’internes, per part de la
Intervenció de la comunitat autònoma; en tenim d’externes, per
part de la Sindicatura de Comptes, i totes aquestes auditories
estan a l’abast públic i es poden consultar les seves
conclusions, les seves recomanacions, fins i tot, el seguiment
que fa en fa Govern d’aquestes recomanacions. Crec que aquest
pla va una passa més enllà, una auditoria financera o una
auditoria de legalitat no dóna tot el que necessitam per millorar
l’eficiència de la despesa pública, aquest pla, el que contempla
és millorar la planificació i l’avaluació de les polítiques
públiques, seguir avançant en aquest camí, per mesurar els
resultats i l’impacte de l’acció pública en relació als objectius
proposats. Això ho fem a la comunitat autònoma, això ho
recomana el Govern d’Espanya, i ho recomanen les institucions
europees i les institucions de control de l’eficiència en la
despesa pública. Crec que aquesta qüestió també és una raó
important per la qual donar suport a aquest pla i que dóna rigor
a aquest pla. És clar que volem que s’avaluï en què es gasten
els doblers públics! Perquè ara, més que mai, haurem de
prioritzar i haurem de ser millors que mai perquè aquestes
polítiques implementades millorin el benestar i siguin palanca
per poder recuperar i reconstruir la nostra economia, d’una
manera diversificada, d’una manera més productiva, d’una
manera més resilient, d’una manera més sostenible. 

Quant al Fons extraordinari de l’Estat per a les comunitats
autònomes, que si ha de venir, quan ha de venir i en quines
condicions. D’aquesta estimació inicial, de 420 milions
d’euros, que ens situa per sobre de la mitjana d’ingressos per
habitant -jo això ho vull posar en valor, perquè hi ha hagut una
negociació important per aconseguir canviar determinats
paràmetres perquè d’aquest fons rebéssim més recursos en
aquesta comunitat autònoma-, 160 corresponen als dos trams
associats a població i a indicadors sanitaris; 105 és el primer
tram, que s’ha d’abonar aquest mes; i al voltant de 55,el tram
que s’ha de pagar en el novembre; altres 50 milions,
corresponen al tram a pagar al mes de setembre, del tram de
2.000 milions d’euros, que es reparteixen en base a criteris de
població en edat educativa i universitària; i estimam en uns 215
milions, el tram a pagar en el desembre, dels 5.000 milions que
pretenen compensar la caiguda d’ingressos, i que es
distribueixen: 4.200, en base -encara que pretengui pal·liar la
caiguda d’ingressos- es distribueixen en base a població i al pes
de determinats imposts; i una altra, una altra part d’aquest tram,
que són 800 milions, a criteris associats al transport terrestre. 

Hem valorat positivament la creació d’aquest fons, hem
valorat positivament el canvi de criteris en el repartiment
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d’aquest fons, que en el juliol comencem a cobrar una part
important d’aquest fons; els criteris de població han augmentat
d’un 33,6% cap al 49,5%, en el tram amb criteris sanitaris i de
població, això, ha afavorit prou, significativament, les Illes
Balears, però ho tornam a dir: no serà suficient, no serà
suficient per pal·liar l’impacte pressupostari de la COVID-19,
per pal·liar la caiguda d’ingressos, l’increment de despeses, i
les necessitats que tendrem per ser agents clau en la
recuperació econòmica. 

I això lliga amb totes les reivindicacions que tenim Balears
amb el Govern d’Espanya, és el moment -i a això ho hem dit
diverses vegades, ho vaig dir jo a la primera compareixença i
ho ha dit la presidenta a les rodes de premsa i a la Conferència
de Presidents-, és el moment que aquesta solidaritat que les
Illes Balears hem tengut amb la resta de comunitats autònomes
torni a les Illes Balears, perquè tenim clar que som -i tothom ho
sap- la comunitat autònoma més afectada per la crisi
econòmica. I som de les que necessitarem més suport per sortir,
per diversificar i per millorar la productivitat del nostre model,
i demanarem, com hem demanat tot aquest temps, la inclusió
del factor d’insularitat en els pressuposts de l’Estat del 2021;
hem demanat i continuam demanant la condonació del dèficit...,
la part del dèficit finançada..., la facilitat financera de l’Estat,
conseqüència de l’infrafinançament històric que hem patit de
sempre; demanarem el conveni de carreteres, els 240 milions
pendents del conveni de carreteres del qual hi ha una...

(Remor de veus)

... -demanarem i demanam, i exigim, perquè hi ha una sentència
del Tribunal Suprem- i, amb això, hauríem de comptar amb el
suport de tots els grups que tenen representació parlamentària,
hauríem de comptar amb el suport...

(Alguns aplaudiments)

... i amb la seva feina, compromesa, amb els interessos de les
Illes Balears. 

(Remor de veus)

Així i tot, durant aquesta pandèmia, s’ha fet una feina
important per a determinades qüestions que eren importants,
també, per a les Illes Balears i que han millorat d’alguna
manera l’impacte sobre la nostra economia: s’han incorporat els
fixos discontinus. Els ERO, això afecta especialment Balears,
els ERTO, perdonau, són 90.000 treballadors que s’han
incorporat als ERTO. S’han bonificat les quotes fa dues
setmanes amb cotitzacions dels fixos discontinus, un 50%, això
també té un efecte econòmic importantíssim, i s’ha fet
compatible amb els que estaven desafectats dels ERTO. 

També hi ha hagut el pla pilot, que ha estat exclusiu per a
les Illes Balears. I hem demanat i estam en converses amb el
ministeri per a un pla específic per a Balears en qüestions de
turisme. 

A nivell europeu també vull comentar que Balears hem estat
seleccionades, juntament amb altres cinc comunitats
espanyoles, per participar en un estudi que aportarà les
prioritats estratègiques per maximitzar les oportunitats de

finançament comunitari al sector turístic. Aquest estudi
comptarà amb la participació del sector privat, donarà els
primers resultats a la tardor i permetrà proposar iniciatives per
optar al finançament de les línies FEDER durant el marc
pressupostari plurianual 2021-2027.

Amb referència a les condicionalitats del fons europeu.
M’agradaria saber què consideren vostès que són reformes
estructurals, perquè ha fracassat la seva estratègia de donar
suport als països tacaños, los frugales, per tal que aquestes
condicionalitats que fessin patir a la població del nostre país, a
canvi dels fons europeus, encara continuen afegint que això
implicarà condicionalitats. El Sr. Costa ha dit que hi havia
reformes estructurals que havien donat suport al creixement
d’aquesta..., quines? L’acomiadament de professors i
l’acomiadament de sanitaris, això són les reformes
estratègiques, les reformes estructurals...

(Alguns aplaudiments)

... que defensa el Partit Popular.

Aquesta obsessió a minimitzar el sector públic perquè
garanteix la igualtat d’oportunitats independentment de la
família de procedència. 

(Remor de veus)

Amb referència al fons europeu, jo vull fer-hi èmfasi perquè
té dos fons: el Fons de recuperació i resiliència, que és el fons
més important, el 90% dels fons i el 80% de les transferències,
que són inversions en matèria de digitalització i d’inversió
verda a llarg termini, perquè la recuperació sigui
transformadora i per caminar amb els objectius de l’Agenda
2030. És una feina, reformes estructurals, que ha començat
aquesta comunitat autònoma amb la Llei de canvi climàtic, amb
la Llei de residus, dues lleis prioritàries a l’Estat espanyol.

Després hi ha un altre fons importantíssim, que és el READ
UE, i que va en línia del que fem nosaltres, dotada amb 47.500
milions, que són per finançar programes de creació d’ocupació,
per a inversió en productes i serveis de salut, per a capital
circulant a les petites i mitjanes empreses i mesures
econòmiques per a les regions més afectades, a part
d’inversions en infraestructures de serveis públics fonamentals.
Crec que prou en línia amb el que fem en aquesta comunitat
autònoma, i crec que reforçarà les polítiques que fem en
aquesta comunitat autònoma.

Amb referència a la reducció d’imposts. Incrementar la
despesa, baixar els imposts i quadrar el dèficit és impossible.

(Remor de veus)

Demanen baixades indiscriminades d’imposts i de taxes, a
la vegada demanen més despesa en tots els sectors que és
necessària, i la vegada demanen ortodòxia pressupostària, que
no demana ningú, no la demanen ni els conservadors britànics,
que faran un 10% de dèficit. Els grans defensors del dèficit
zero enguany faran un 10% de dèficit. No demana ningú el que
demana el Partit Popular a aquestes illes.
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Nosaltres defensam una fiscalitat justa i progressiva on
cadascú aporta en funció de la seva capacitat i que afavoreixi
la redistribució a través de la despesa, la cohesió social
fonamental per poder reactivar l’economia.

(Remor de veus)

Esper que no m’hagin quedat moltes coses sense explicar,
si queda alguna qüestió més en el torn de contrarèplica
intentaré cobrir-la.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Correspon ara el torn de
rèplica al Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ara hem pogut aclarir per què no
té memòria econòmica el pla de reactivació que vostès tenen,
no té memòria econòmica perquè vostè no té ni idea, ni idea, de
com finançar aquest pla, no en té ni idea.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Vostès..., vostès, vostès varen anunciar un brindis al sol,
vostès varen fer una carta als reis mags. Li dic una cosa, Sra.
Consellera, les escenificacions, les fotos, les operacions de
màrqueting, els eslògans i els anuncis buits de contingut mai en
la vida no han reactivat res, res no han reactivat, mai en la vida.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Ens ho temíem, Sra. Consellera, i per això li vàrem demanar
aquesta compareixença, ens ho temíem que vostès no saben
com pagar aquest pla de suposada reactivació. I com que no ho
saben han aprovat un bluf, el mateix bluf que vostès varen
aprovar a l’any 2018, el febrer de 2018, amb un REB, amb un
REB frau que no ha servit absolutament per a res.

(Alguns aplaudiments)

Vostès varen posar una taula enorme al Consolat de Mar on
hi havia, bé!, 200 persones, aquelles 200 persones varen ser
enganyades per vostès, de la mateixa manera que seran...

(Alguns aplaudiments)

... enganyades amb el seu pla de reactivació, que repeteix que
és un bluf perquè no té cap sosteniment econòmic. Quan arribi
la caiguda d’ingressos, que vostè, Sra. Consellera, tendrà a
l’any 2021, el seu pla de reactivació serà paper mullat. I per
aquesta raó, ho temíem, però per aquesta raó i les que li
esmentaré ara el Partit Popular no ha donat suport a aquest pla,
perquè vostès no saben com pagar-ho.

Li diré una cosa, però, Sra. Consellera, vostè ens ha parlat
d’estat de benestar. Vostè encara no s’ha adonat que l’estat de
benestar el sostenen els ciutadans de les Illes Balears i del
conjunt d’Espanya en pagar els seus imposts? Vostè no sap que
el sector privat és el que sosté l’estat de benestar i que si no hi
ha reactivació econòmica vostès posen en risc l’estat de
benestar, com el posaren en risc a l’any 2018 quan varen gastar
a tones durant el període 2018, 2008-2011 i el 2011
l’administració pública estava fallida, fallida totalment i
absolutament? Això és posar en risc l’estat de benestar...

(Alguns aplaudiments)

... sí, això és posar en risc l’estat de benestar. 

Les bones paraules no sostenen cap estat de benestar, el que
sosté l’estat de benestar són els ingressos tributaris que posen
damunt la taula els ciutadans, això sustenta l’estat de benestar.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Per altra banda, Sra. Consellera, li vull dir una cosa, estam
molt contents, és una gran notícia que hi hagi per a Espanya
390 milions d’euros, és una gran notícia. I és una grandíssima
notícia que s’hagi posat condicionalitat als 390 milions d’euros,
en forma de reformes, efectivament, en forma de reformes. Li
diré una cosa, la principal reforma per a la reactivació
econòmica la va fer el Partit Popular, és la reforma laboral...

(Alguns aplaudiments)

... i, gràcies a Déu, vostès, vostès, no la derogaran la reforma
laboral, perquè si la deroguen no tendran ni un euro dels 390
milions d’euros. És imprescindible la reforma laboral per tornar
reactivar l’economia espanyola i per suposat la de les Illes
Balears.

(Remor de veus)

Li diré una cosa, deixin de mentir. Sra. Armengol, deixi de
mentir amb què el Partit Popular vol retallar les pensions i no
sé què, com ens anuncia la Sra. Armengol. Li dic que deixin de
mentir, perquè les pensions es sostenen amb llocs de feina.
Quan hi ha llocs de feina és quan les pensions estan garantides
i els que no les garanteixen són vostès, perquè sempre fan
fallida les administracions públiques que governen. No hi ha
manera...

(Alguns aplaudiments)

..., vostès assoleixen sempre el mateix objectiu, fer fallida les
administracions públiques que governen i ens temem que ara
tornin fer exactament el mateix.

Finalment li he de dir una cosa, una cosa addicional, el
Partit Popular vol fer aportacions al Pla de reactivació
econòmica que vostès han fet. Sí, les volem fer per dues vies,
una tenim l’oportunitat avui mateix d’aprovar-la, ara mateix en
un moment, debatrem una PNL que ha presentat el Partit
Popular i que permetria que vostès presentessin en aquest
Parlament el pla de reactivació econòmica, amb la possibilitat
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que tots els grups parlamentaris d’aquesta cambra puguem fer-
hi aportacions. Votin a favor de la proposició no de llei...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., plantegin el pla de reactivació en aquesta cambra i,
efectivament, el Partit Popular hi farà totes les aportacions
possibles, perquè sigui possible la reactivació econòmica.

Però hi ha una segona oportunitat, Sra. Consellera, la
segona oportunitat és dijous, es tramita com a projecte de llei
el Decret Llei 8/2020. El Partit Popular ha presentat esmenes
per abaixar els imposts, ha presentat una esmena per fer un
crèdit extraordinari per dotar 270 milions d’euros i ha plantejat
les reformes estructurals que vostè no sap quines són, jo li diré
quines són, són: la Llei agrària, la Llei del sòl, la Llei turística,
que varen dur-nos a l’èxit a la legislatura del 2011 al 2015...

(Alguns aplaudiments)

..., aquestes són les reformes estructurals que li demanam des
del Partit Popular, aquestes són, per si no ho sabia, aquestes
són...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, tiene que ir terminando, por favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

... aquestes són.

I dit això, no tenc res més a afegir. Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Costa. Corresponde ahora el turno de réplica al
Grupo Parlamentario Unidas Podemos, tiene la palabra la Sra.
Martín.

(Continuen alguns aplaudiments, la remor de veus i
algunes rialles)

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Els ha fet bon profit el dinar al Partit Popular, quina
energia, quina força per aplaudir! Ben fet, ben fet, ben fet, s’ha
d’animar sempre els companys!

A veure, hem parlat de memòria econòmica, jo també els
vull parlar de memòria temporal i de memòria democràtica,
perquè el Sr. Campos té una amnèsia selectiva, ens ha parlat de
corrupció. Se’n recorda del dia 18 de juliol, però després en
qüestions de corrupció i de mancança de recursos en el nostre
país, té llacunes molt, molt, molt importants, el que espolia
Espanya són els casos de corrupció, i n’hi ha a molts de partits.
També s’ha oblidat vostè del frau fiscal...

(Remor de veus i petita cridòria)

LA SRA. PRESIDENTA:

Señores y señoras diputadas, por favor, silencio.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

..., qualque soci té, jo sé que no vol atacar als seus socis, però
miri on pacta i amb qui pacta...

(Remor de veus)

..., el frau fiscal, el frau fiscal que és la corrupció permanent,
25.000 milions a l’any en el nostre país, d’aquest no se n’ha
recordat tampoc. Tampoc s’ha recordat del rescat bancari de
40.000 milions que no es tornaran als contribuents.

Hi ha molts de doblers per finançar el que es vol finançar,
vostès amenacen amb què retallarem les pensions. Ja sé que la
política de la por a vostès els va molt bé, però no faltin a la
realitat, aquí ningú no planeja retallar pensions ni molt manco.

(Remor de veus)

A El Pi, els volia comentar, vostès han dit que seran molt
exigents i nosaltres també, i amb això estam d’acord. A les illes
han d’arribar els fons que ens pertoquen, no només per la crisi
de la COVID, sinó per l’infrafinançament històric que hem
patit a la nostra comunitat autònoma. Hem de ser solidaris amb
altres territoris, però hi ha mancances que s’han de solucionar
ja d’una vegada per totes.

Ha parlat també, el Sr. Costa, crec que ha estat, de posar en
risc l’estat del benestar. Miri, el que posa en risc l’estat del
benestar són coses com l’aeroport de Castelló, el Palma Arena,
el Palau de Congressos, una òpera damunt la mar i totes
aquelles coses que volia fer el Partit Popular que no arribaven
enlloc, que són inversions i doblers tudats que s’haurien
d’haver invertit en la gent de la nostra terra.

Mirin, és moment d’unir esforços, és moment de treballar
per a les nostres illes de manera coordinada, de manera
conjunta, amb sinèrgies, en positiu. Hi ha un pla, poden fer
aportacions, hi ha moltes altres qüestions on poden aportar i no
aporten; sumin enlloc de restar, enlloc d’esbufegar, venguin a
fer feina, s’arremanguin, treballin amb nosaltres, els esperam.

Gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Martín. Correspon ara el torn de rèplica al
Grup Parlamentari Ciutadans, té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, vicepresidenta. Tant de bo el que he dit abans i no
només m’ho volia recordar a mi mateix, sinó a tothom, que el
millor tribut que podem fer al reconeixement del sacrifici i la
pèrdua que han tengut moltes persones, fos el rigor i la
responsabilitat de tots els membres d’aquesta cambra. I crec
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que és important, perquè sembla que ens oblidam quan acudim
en el Diari de Sessions, que ens veuen, ens escolten i ens
segueixen no tan sols els que han signat aquest acord, sinó la
societat, en general, i crec que és important. Per tant, el discurs
també és important, a part de les esmenes i les propostes que
facem.

Consellera, gràcies per l’agraïment que vostè ha donat al
meu grup parlamentari, al nostre compromís que és amb la
societat, per tant, vostè ha fet un agraïment també a tota la
societat entenc de les Illes Balears, i el millor agraïment i
corresponsabilitat que es vol fer a aquests signants del pacte, i
als que no ho han fet també, no només és convidar-los que
s’afegeixin a aquest acord de totes les illes, de tota la societat,
sinó a més que se’ls respongui des del Govern, que és el que té
la iniciativa d’execució d’aquest pacte. Però nosaltres hem
signat un acord i ens hem adherit a un acord de tota la societat
i dels seus agents signants, que són molts, no tan sols
institucions públiques.

Però li he demanat una sèrie d’informació, consellera, vostè
sap que li he demanat el tema dels ingressos o l’endeutament
que durà a terme la comunitat autònoma, per aportar la tercera
pota que no s’ha anunciat de manera explícita aquí, que és el
que nosaltres, com a comunitat autònoma, dels nostres fons, hi
posarem. Ens digui vostè si té previst endeutar-se molt més, o
què farà amb els ingressos que s’han desplomat i que encara
cauran més del que cauen.

El fons europeu i el Govern central, evidentment, no li ha
demanat, i és així, o almanco nosaltres no ho hem vist a dia
d’avui, perquè hi ha acords recents, no li han demanat reformes
estructurals, però sí demanaran lògicament garanties, rigor i
responsabilitat. Però sobretot la responsabilitat l’hem de tenir
amb els ciutadans del que fem amb els doblers públics i amb el
que prioritzam. Està clar i m’ha agradat que vostè hi hagi fet
referència, que el full de ruta d’aquesta legislatura, tant de bo
fos només un any, però d’aquesta legislatura són els acords que
es varen assolir amb els agents socials, entitats públiques i
privades i les institucions dels quatre consells i dels
ajuntaments.

Miri, quan jo li he demanat abans el tema de l’auditoria,
vostè ho sap, hem debatut aquest tema, l’ha debatut a una
comissió, hi ha hagut proposicions no de llei. Quan parlàvem
d’una auditoria, la parlàvem de funcional i orgànica, no parlava
del compte de la comunitat autònoma, que té afortunadament
organismes independents per fer-ho, fins i tot a la seva mateixa
conselleria. Jo li parlava d’un funcionària orgànica, ja no és una
qüestió només de revisar una administració que és molt grossa
per les necessitats que hi ha, sinó quasi per decència de
l’exemple que hem de donar als ciutadans que fan el sacrifici
gros que fan, ja el feien i el que els sobrevé ara. Aquesta és
l’auditoria que jo li dic, i miri que li he dit que la faci vostè
mateixa, per estalviar doblers, perquè crec que té capacitat, els
tècnics i els recursos de la comunitat autònoma, amb el seu
personal per poder-ho fer.

Miri, nosaltres li hem demanat moltes vegades i esper que
no ho hagi de fer amb una altra petició de compareixença en
comissió, consellera, crec que ha d’explicar el pressupost del
2020, l’execució i les modificacions pressupostàries que es

duran a terme. Jo sé que encara no té tota la informació, perquè
han d’arribar fons que s’acaben d’anunciar ara, encara no
sabem ni en quines condicions ni amb quina quantia, el fons de
la Unió Europea en tema de la corresponsabilitat dels estats
membres, però crec que l’haurà de fer en qualsevol moment.

I també seria interessant que a més a més de la
compareixença dels consellers per als objectius del pressupost
2021, que anirà molt vinculat a l’execució pressupostària del
2020, i vostè ho sap, és que ens contin en comissió l’execució
pressupostària que s’haurà dut a terme a l’exercici d’enguany.
I és molt important que informi sobre com serà aquest
pressupost, consellera, crec que és essencial, a mes, per a la
credibilitat d’aquest govern i sobretot per la responsabilitat
d’aquesta cambra que haurà d’aprovar uns nous pressuposts.

Conti’ns si demanarà i exigirà explícitament al Govern
central que almanco ens pagui ja a aquesta comunitat
autònoma, als comptes d’aquesta comunitat autònoma el que
deu, no el que ha anunciat que ha de donar dels 400 milions ni
el que correspondrà a aquests fons estructurals de la Unió
Europea o a aquest fons de contenció de la Unió Europea sinó
el que ja ens deu. És un debat que sembla que amb nou deute
o amb nou compromís de finançament no se’n parla, i crec que
és important perquè en aquest cambra ho hem parlat moltes
vegades i hem tengut moltes iniciatives en aquest sentit.

Miri, s’hauran de retre comptes no només a nosaltres ni als
partits que li faran seguiment, que no s’han adherit de moment
al pacte, haurem de retre comptes i sobretot de l’execució
d’aquestes mesures a cada un dels agents socials i institucionals
que varen signar aquests acords.

Nosaltres amb el debat d’avui i esperem que en la seva
darrera resposta ens pugui complementar totes i cada una de les
preguntes que li hem fet, sobretot el desglossament de la
informació dels ingressos que té vostè prevists d’aquesta
comunitat autònoma, els ingressos propis, i sobretot de
l’endeutament que vostès fan comptes proposar també al seu
Consell de Govern.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Gómez. Correspon ara el torn de rèplica al
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta, diputades, diputats. No estic d’acord
amb la Sra. Martín, el que passa és que no els cau bé fer feina
el mes de juliol, no hi estan avesats i per això estan
extremadament excitats els de la part dreta de l’hemicicle.

Bé, a la rèplica, a la rèplica...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Fer feina no vol dir pegar crits, ho dic també perquè ho
sapigueu.
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(Alguns aplaudiments)

Vostè a la rèplica ha dit unes quantes paraules clau a l’hora
de parlar del possible repartiment del fons de la Unió Europea,
ha parlat de productivitat i ha parlat d’insularitat. Una referint-
se a un possible canvi de model i l’altra referint-se a una
fórmula a fer servir a l’hora de repartir els doblers, i creim que
és important tenir en compte les dues. Creim que a l’hora de
tant de repartir com d’elaborar els pressupostos de l’any que ve
el Govern de l’Estat ha de tenir en compte la insularitat i a
l’hora de repartir ha de tenir en compte la caiguda del PIB.
Crec que és important aquesta variable a l’hora de tenir en
compte el repartiment dels doblers que puguin arribar de la
Unió Europea.

Avui hem sabut que la Conselleria d’Educació contractarà
més de 380 docents post COVID per als centres educatius de
les Illes Balears. D’aquí una estona discutirem una proposició
no de llei per a l’impuls d’àrees de promoció econòmica com
una eina que ens pot servir per reactivar el petit comerç. El
sector primari durant el confinament i post confinament ens ha
donat una lliçó d’adaptació a la nova situació, amb això vull dir
que tant des del Govern com des dels sectors productius i la
societat civil organitzada es fan passes per sortir de la crisi.
Desgraciadament no basta. 

La Unió Europea arriba a un acord, un acord necessari,
pareix que no és un mal acord, ara bé, ja ho he dit abans, volem
saber què arribarà i sobretot per què arribarà, eh? Si parlam de
defensa de l’estat del benestar; de recerca, desenvolupament i
investigació; i sobretot de diversificació, en aquest cas hi som
i en aquest cas, ja ho he dit abans, ens alegrarem d’haver de
refer el Pla de reactivació econòmica.

Com diu l’acord amb Canàries, desenvolupar projectes
tractors per a la resta de sectors econòmics. Aquesta és la clau
d’ara en endavant. Aprofitem-ho, juguem a diversificació, a
educació i a formació. Creim que aquestes són les claus.
Aprofitem la matèria gris i el talent que tenim, que en tenim
molt. Les Illes Balears tenim talent per aprofitar i tenim matèria
gris per posar al servei del bé comú. Anem cap a un model
sostenible socioeconòmicament, mediambientalment i
territorialment.

I ja per acabar, Sr. Campos, a Balears, a Catalunya i a
l’Estat tenim llinatges que es vinculen, que s’associen a la
corrupció. A Catalunya el llinatge és Pujol, a Balears és Matas
i Cañellas i a l’Estat espanyol el llinatge que s’associa a la
corrupció és Borbó.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Correspon ara el torn de rèplica al
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr.
Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Mas de MÉS, espero que no se
refiera con lo de Borbón a su majestad el rey Felipe VI, jefe del

Estado, espero que no. Desde aquí todo nuestro apoyo a la
Corona, por cierto.

Mire, le ha dicho antes el diputado Costa, muy
acertadamente, Sra. Consejera, que ustedes no tienen ni idea,
y es verdad, no tienen ni idea, pero es que ni quieren tenerla,
ustedes no quieren tenerla. Porque este plan realmente no se lo
creen ni ustedes mismos. Fíjese, usted, usted publicó este
sábado, 18 de julio, por cierto, el sábado 18 de julio, que este
es el 18 de julio que les interesa a los ciudadanos el del 2020,
no el del 36 donde viven muchos de ustedes. Este 18 de julio
la Sra. Consejera de Hacienda publica las normas para la
elaboración de los presupuestos generales de la comunidad
autónoma y en su propia publicación, de este sábado, dice que
la crisis de la COVID-19 tendrá efectos presupuestarios muy
notables en el corto y medio plazo -y añade- “las Islas Baleares
serán una de las economías regionales y europeas más
castigadas por los efectos económicos de la COVID-19
dañando la línea de flotación de familias, empresas y
administraciones públicas -y sigue- objetivos para el 2021 y
para el 2022 en un contexto de disminución de ingresos por
mor de los efectos de la pandemia sobre la recaudación
tributaria: severidad de la recesión durante el 2020, daños
permanentes sobre la estructura social y económica
preexistente, medidas de optimización fiscal deberán
compensar el quebranto recaudatorio previsible”. Esto son
subida de impuestos y esto lo publicó usted este sábado pasado.

Así que es que ni ustedes mismos se creen eso, ¿cómo van
a publicar una memoria económica si lo que publican es justo
lo contrario dos días antes?

Miren, señores de Podemos, del PSOE y de MÉS, ustedes
hoy tienen una titulación de cinismo cum laude. Han salido
todos aquí a hablar de la fabulosa, ¿cómo la llaman ustedes?,
ayuda y acuerdo europeo. Vamos a ver. No sé si sabrán que
esto se trata de un rescate y que este dinero se va a tener que
devolver, que este dinero se entrega por tramos y el desembolso
se supedita a la aplicación de reformas. Se interviene de facto
la economía española. 

Dicen, ¡no vendrán los hombres de negro!, no, no va a hacer
falta, les van a poder vetar directamente en el consejo, ya se lo
han dicho. Si no llevan a cabo las reformas, les vetarán y ni un
euro. Los hombres de negro ya estarán allí, no hace falta que
vengan. 

Cuando vengan las reformas de pensiones, y le vuelvo a
decir que nosotros lo que decimos es que no hay que bajar las
pensiones, justo al revés, van a ser ustedes los que van a rebajar
las pensiones, y entonces mes gustará ver a los señores de
Podemos y los señores del Partido Socialista y de MÉS cómo
llevan eso de rebajar pensiones y de dejar a la gente que ha
pagado toda su vida cobrando menos; o escuchar al Sr. Pablo
Iglesias, que dice que el Fondo Social Europeo sale reforzado
gracias a esto. El 25% se van a ir a ayudas para MENA e
inmigrantes ilegales y solo el 10% se va a ir al paro juvenil,
esta es la política social y de ayuda a los más necesitados que
ustedes promulgan, los de casa sin un euro, los de fuera todo
para ellos.
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Miren, y hablan ustedes también de la participación de los
ayuntamientos en este plan, digo yo: ¿los ayuntamientos son los
mismos a los que Sánchez les pido el superávit y que les dice:
ya se lo devolveremos, son estos ayuntamientos los que van a
participar? Es por saberlo, porque yo creo que no, vamos.

Sra. Consejera, tampoco me ha contestado a mi pregunta de
¿qué pretendía al intentar modificar los presupuestos a través
de un decreto ley, que sabe que eso es ilegal? No me ha
contestado, supongo que en algún momento me dirá qué
pretendía con eso.

Sra. Martín, de Podemos, no sé qué ha venido a contarme
a mí de rescates bancarios y demás, yo no estaba, o sea, no sé
de... a mí no me lo diga eso, no hace falta que se dirija a mí de
rescates bancarios, hablando de temas de corrupción, ya le
digo, nosotros no estábamos; pero que Podemos hable de
corrupción, criticando a los demás, lo de cinismo cum laude se
me queda corto. Ustedes, que tienen un caso de corrupción
gravísimo, ustedes que son el partido de las tarjetas SIM, sí, sí,
ustedes, los del caso Villarejo...

(Remor de veus)

... -sí, sí, el que afecta a Pablo Iglesia-, el caso "Dina", ustedes
salen aquí a hablar de corrupción, ¡ustedes, Podemos!, o sea, no
se acuerdan de Echenique, de Bescansa, de Monedero, de todos
esos casos de corrupción no se acuerdan, y vienen aquí a
contarme no sé qué historias de las que, insisto, ni siquiera
estaba. Pues, bueno, insisto, el cinismo se queda corto en su
caso.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

En definitiva, en definitiva, Sra. Consejera, nosotros, desde
luego, no vamos a colaborar en arruinar a estas islas, que es lo
que ustedes pretenden y lo que va a ocasionar este plan que
presentan.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Campos. Corresponde ahora...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... el turno del Grupo Parlamentario El Pi Proposta per les Illes
Balears, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Abans de res, el meu condol als
familiars de la dona morta a Son Cotoner, a Palma, després de
la brutal pallissa que va rebre per part del seu home, descansi
en pau, de part crec de la majoria o de tots els diputats
d’aquesta cambra, sobretot jo puc parlar pels diputats de
Proposta per les Illes, i recordar que exigim tolerància zero en
la violència de gènere i en qualsevol tipus de violència i en
qualsevol de macro o micro masclisme.

(Alguns aplaudiments)

Dit això, no repetiré tots els arguments que he fet a la meva
primera intervenció, però sí que vull reivindicar de bell nou que
el Govern de les Illes Balears sigui reivindicatiu, que exigeixi
i sobretot que aconsegueixi tot allò que les Illes Balears
necessiten en un moment tan especial i tenint memòria, després
del solidaris que hem estat en aquesta comunitat autònoma.

Per altra banda, vull recordar que necessitam recursos, que
no surten els comptes, que parlam de fons europeus i això sí
que crec que hem de saber exactament què és el que rebran les
Balears i que ens hem de mostrar escèptics, vist el que hem vist
fins ara i fent memòria també de la història recent d’aquesta
comunitat autònoma i no tant recent.

Vull incidir també en aquelles empreses que, com dèiem,
han tancat i no tornaran obrir, en els ERTO, que tornam
reivindicar que s’allarguin fins al mes de desembre, ens han
volgut acontentar amb unes bonificacions del 50%, així ens ho
va comentar el conseller Negueruela, perquè estiguem més
contents amb aquesta bonificació del 50% que amb els ERTO
que es puguin allargar, però jo em deman què passa amb
aquelles empreses que, efectivament, no han obert, amb aquells
treballadors que no tornaran fer feina, de què es poden
beneficiar d’aquestes bonificacions?

Per altra banda, tornam reivindicar també la necessitat del
canvi de model productiu, deia el Sr. Mas, del Grup
Parlamentari MÉS, que és el moment de la diversificació, que
hem de tenir en compte el concepte d’insularitat, hi estam
d’acord, nosaltres també sempre ho reivindicam, però, com dic,
tenim molts seriosos dubtes que això pugui ser així.

A més a més, no surten els comptes tampoc per a aquests
420 milions d’euros, la COVID, ho torn recordar, ens ha
provocat, de moment, un forat de 800 milions, vostè ens parla
d’aquesta xifra, però si llavors, a més, hem de trametre els 600
milions de superàvit, sempre trametem i al final no arribam a
rebre res d’allò que ens prometen; és a dir que tots aquests
anuncis que fa el Govern central, nosaltres, em sap greu, Sra.
Consellera, no els ens creiem i ens volem equivocar. I torn
reivindicar també als vuit diputats que tenen representació a
Madrid que lluitin per allò que és la seva obligació.

Perquè he de tornar recordar el conveni de carreteres, el
projecte de millora de les depuradores i del cicle de l’aigua, el
pagament de la liquidació de l’IVA, el parc fiscal del nou règim
especial, la quantitat de doblers que perdem en el repartiment
del finançament autonòmic, etc., ja ho he dit a la meva primera
intervenció. Per tant, fugin de l’obediència dels partits,
representin com pertoca aquesta comunitat autònoma.

I pensar que aquest pla és una primera passa, nosaltres ja ho
hem dit, per aconseguir allò que hem de menester, nosaltres mà
estesa, però serem crítics que el compliment sigui el que és
necessari.

Per tant, per acabar, diré que les bones declaracions
d’intencions amb els antecedents que tenim ens generen dubtes
i, a més, de cada vegada més grossos, cada vegada que el
Govern central anuncia una cosa nosaltres tenim més por que
això sigui al final una venuda de fum, perquè ens hi tenen
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avesats; em fa mal creure que ara el Govern central vendrà a
salvar-nos.

Ens demanam si tenen pla B, perquè si, com és costum, no
sigui cosa que no ens tirin el flotador que hem de menester, i al
final ens ofeguem dins la Mediterrània que tant estimam.

Li record que del 2008 vàrem poder sortir els primers de la
crisi, per què? Perquè no depeníem de l’Estat central, perquè
depeníem dels mercats emissors, que eren el Regne Unit i
Alemanya, es varen recuperar abans i nosaltres ens hi vàrem
poder aferrar, però ara serem els darrers si la regla de tres es
repeteix.

Per tant, l’executiu central ara sí ha de donar la talla i
nosaltres estarem ben vigilants. Així que, consellera, ara va de
bo, a veure si ho aconseguim.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Pons. Corresponde ahora el turno de réplica
del Grupo Parlamentario Mixt, té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, no intervendré.

LA SRA. PRESIDENTA:

Para finalizar, corresponde el turno de contrarèplica de la
consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, por un tiempo
de veinte minutos.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sra. Santiago, m’ha botat, m’ha botat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ai, perdó, disculpi! Té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Cano.

(Remor de veus)

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Sra. Sánchez, la resposta que
hi ha hagut per part del Govern de les Illes Balears com del
Govern d’Espanya, davant d’aquesta crisi econòmica, ha estat
totalment diferent al que va suposar l’anterior crisi econòmica,
no només per la protecció social que s’ha desplegat amb els
ERTO i la protecció dels treballadors i les treballadores, amb
una bonificació molt important per a la nostra comunitat
autònoma, per a la nostra estructura productiva a través de les
bonificacions als fixos discontinus, que permetran que 78.200
persones facin feina aquest estiu perquè els seus hotels estaran
oberts, i treballadors actius en aquesta temporada significa
millors prestacions durant l’hivern; perquè és molt ample el

paraigües social que s’ha obert, i això també ha estat possible
gràcies que en els darrers pressuposts es varen aprovar els
pressuposts socials més elevats de la història de Balears, a més
d’haver pogut recuperar inversió sanitària a nivell del 2019, i
això, sense cap mena de dubte, ens ha deixat en una millor
situació per afrontar una emergència sanitària que si s’hagués
hagut d’abordar fa uns anys, quan estàvem en plenes retallades
o es varen acomiadar professionals sanitaris, on, per cert, el Sr.
Costa es trobava ja a la sala de comandaments de les retallades.

També per la renda social garantida que vostè ha comentat
que ha obert el paraigües per a 8.000 famílies en dos mesos,
això és un esforç molt gran d’aquesta comunitat, més de 12
milions d’euros en tres mesos, complementada ara amb l’ingrés
mínim vital estatal.

La impossibilitat de ser desnonat de ca teva durant aquests
mesos de l’estat d’alarma, totes les pròrrogues que s’han fet de
pagament, les línies d’aval, ICO, ISBA, i avui la presidenta ho
ha dit, jo no sé si algunes persones tenen dificultats a l’hora de
comprendre o de comprensió lectora o directament
dissonàncies cognitives, ha dit que no hi haurà cap pujada
d’imposts i que, a més, hi ha determinats imposts que es poden
ajornar i que, fins i tot, les taxes aeroportuàries s’han davallat.

El meu grup li vol reconèixer el rigor amb el qual es fa
feina, la prudència davant l’escenari de la caiguda d’ingressos,
ha comentat aquesta forquilla gran de caiguda d’ingressos i de
com es reorienten les prioritats i els projectes des del consens,
perquè aquí ha passat una pandèmia que ha trastocat totes les
previsions de la legislatura, i el que és molt important és que tot
el que es faci es faci sempre des de la perspectiva de la justícia
social, la solidaritat i l’equitat, perquè ens hi jugam com a
societat.

I per això és una magnífica notícia la que hem tengut avui,
l’èxit de negociació del president Pedro Sánchez a Europa, i
aquí voldria detenir-me un moment, perquè en el moment que
requeríem d’una major solidaritat per part de tots els grups
polítics, el Partit Popular i, particularment, el seu representant,
el Sr. Costa, ha aplaudit amb les orelles les bravates neoliberals
de Rutte, fins i tot el cap de setmana enllaçant articles a través
de les xarxes socials, quan la recepta d’aquests falcons
d’Europa els quals defensen els paradisos fiscals, mentre als
que passen gana la seva recepta és posar-los a dieta.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Aquesta és la recepta del Partit Popular. Tenim un Partit
Popular que és tan patriota que, en lloc d’alinear-se amb
Espanya i amb els països del sud d’Europa, s’ha alineat amb
aquests països dels paradisos fiscals que volen enfonsar el
nostre sistema de pensions i el mercat laboral, perquè aquestes
són les reformes estructurals que vostès invoquen...

(Remor de veus)

..., les reformes de pegar-li el cop de gràcia a l’estat del
benestar, quins patriotes, patriotes del capital!

(Remor de veus i alguns aplaudiments)
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Y como decía Aristóteles, que lo semejante atrae a lo
semejante, VOX se ha tenido que ir al Chile de Pinochet per
plantejar la seva reforma del sistema de pensions...

(Remor de veus)

..., per avançar cap a aquest sistema de privatitzacions del
sistema de pensions i acabar amb el sistema públic, aquesta és
la proposta que defensa de neoliberalització del sistema de les
pensions.

(Remor de veus)

Després diuen que defensen la classe treballadora.

I és un orgull veure com el Govern d’Espanya ha donat el
call en defensa dels interessos del país...

(Remor de veus)

... i de veure com aquests recursos que necessitarem per part...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci.

LA SRA. CANO I JUAN:

... del Govern de les Illes Balears podran venir a través dels
fons estatals, fons europeus i a través de tota la mobilització de
recursos propis que contempla aquest Pla per a la reactivació
econòmica i social a les nostres Illes.

Gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cano. En torn de contrarèplica té la paraula la
consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors.

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

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
De la mateixa manera que la diputada Lina Pons ha expressat
el rebuig a l’assassinat de Cristina, el Govern vol manifestar el
seu rebuig a l’assassinat de Cristina, colpejada brutalment fa
vuit dies, i vol manifestar que continuarà lluitant contra
qualsevol tipus de violència masclista.

(Alguns aplaudiments)

El problema del discurs del Partit Popular és la realitat, és
la gestió de l’anterior crisi, que els ha dut a l’oposició, ja en
duen cinc anys en la gestió de l’anterior crisi a l’oposició, i ací
és com ha valorat la població la gestió que varen fer de la crisi
i les seves neoliberals,...

(Remor de veus)

... i encara bravegen de bons gestors, encara bravegen de bons
gestors, això és autoestima i la resta són ximpleries.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

M’agradaria que el discurs esquizofrènic, no sé si el
segueixen, però és esquizofrènic, volen pujar despesa, volen
abaixar imposts, volen la màxima ortodòxia pressupostària,
perquè no han trobat el seu discurs encara, després de la gestió
que varen fer tan desastrosa, encara no han trobat el seu lloc, i
en aquesta desorientació volen justificar per què ara són fora de
la cultura del pacte, tan necessària i tan important perquè
puguem sortir d’aquesta crisi.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Quan parlam de reformes parlam d’una reforma (...), de
millor digitalització, de més productivitat de l’economia, d’una
economia més sostenible, més inclusiva, que prengui cura de
les persones, que prengui cura del planeta, aprofitar aquesta
desgràcia que ha estat la pandèmia de la COVID-19 per sortir
amb un model econòmic diferent, que ens cuidi, que inclogui
tothom i en el qual tothom pugui tenir el seu projecte de vida.

Reformes estructurals que va fer el Partit Popular, les
reformes estructurals del Partit Popular a les Illes Balears va ser
acomiadar metges, acomiadar professors, incórrer en una
disminució de la despesa en serveis públics fonamentals, les
conseqüències de la qual ha costat moltíssim, moltíssim
recuperar.

(Remor de veus)

S’equivoquen d’estratègia a nivell europeu, s’equivoquen
d’estratègia a nivell...

EL SR. PRESIDENT:

A veure, senyors diputats, per favor!

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

... estatal, s’estan equivocant d’estratègia a nivell balear, crec
que la gent espera una cosa diferent de tots nosaltres, crec que
la gent espera de tots nosaltres que siguem capaços d’estar a
l’alçada de les circumstàncies i que siguem capaços d’assumir
i de dirigir i d’orientar l’economia cap a una nova prosperitat
per a aquesta comunitat autònoma.

Amb referència al que ha dit Ciutadans i ha plantejat si
farem un dèficit diferent del que teníem previst a l’any 2020, el
Govern d’Espanya farà un dèficit del 10% del PIB; els
britànics... -no, ho ha reportat a la Unió Europea-, els britànics
faran un dèficit del 10%...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... del PIB; l’Eurogrup, que es va reunir per veure qui
comandava en aquests moments, una de les decisions que han
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pres és activar la clàusula d’escapament, és a dir que no hi ha
límits d’estabilitat pressupostària, que està activat a nivell
mundial i no està activat a nivell de comunitats autònomes.
Òbviament no farem un dèficit del 0%, que és el que en aquests
moments tenim autoritzat les comunitats autònomes, perquè
encara no s’ha fet el repartiment per comunitat autònoma del
0,2 que es va plantejar en el seu moment, davant d’aquest 10%
que té el Govern d’Espanya. I per això demanam una senda
més transitable, i per això ho demanam a Europa, ho demanen
tots els països, una senda transitable que sigui compatible amb
la reactivació, que sigui compatible amb la recuperació
econòmica, sense deixar ningú enrera.

I per concloure aquesta compareixença, jo vull repassar un
poc el que volia transmetre en aquesta compareixença, la
naturalesa d’aquest Pacte de reactivació de les Illes Balears
com a un full de ruta consensuat, revisable, que s’ha de fer i
s’ha d’avaluar i s’ha de fer el seguiment a través de la comissió
de seguiment, obert a noves aportacions, obert a noves
incorporacions, a nous signants per superar la crisi i per fer el
camí en la direcció correcta. Té una estratègia a curt termini, un
pla de xoc, i té estratègia a mig i a llarg termini, fruit de la feina
conjunta del Govern amb els Consells Insulars de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, amb la Federació de Municipis
de les Illes Balears, amb els sindicats, les patronals de les Illes,
els partits polítics que no són del Govern, com són Ciutadans
i El Pi; incorpora les mesures de reactivació dels plans de
reactivació dels diferents consells insulars.

Tenim la intenció de coliderar aquesta recuperació
econòmica i contribuir a la diversificació i a la millora del
model productiu, per fer-nos més forts, més resilients i que
l’economia i el nostre model sigui més sostenible
mediambientalment i socialment.

Hem reiterat el compromís del Govern amb l’estat del
benestar i els serveis públics essencials que consideram
irrenunciables; mai més no podem tornar a la situació que ens
vàrem trobar quan vam començar la passada legislatura.
Pensam que els serveis públics han estat una xarxa de seguretat
que ha permès contenir i ha permès a la població, en aquestes
situacions tan extremes i tan adverses, i a la vegada volem
ajudar els empresaris, volem ajudar els autònoms, volem ajudar
el nostre teixit productiu que serà clau per afrontar aquesta
reconstrucció. 

A mig termini s’han d’escometre inversions estratègiques en
capital humà i sectors productius estratègics perquè aquesta
reactivació sigui i marqui el camí que ens hem marcat. 

Un altre punt important de què hem parlat i que s’ha
qüestionat en aquesta intervenció és la capacitat financera per
dur endavant el pacte. Tot i la dificultat de tenir estimacions
precises sobre quin és el context d’ingressos a mig i llarg
termini, estam manejant forquilles de caiguda d’activitat
important i les actuacions a curt i mig termini incloses en el
pacte compten i comptaran amb suport pressupostari. Així, les
actuacions els destinen crèdits de pressuposts del GOIB, que
hem reorientat a noves prioritats, amb la revisió de projectes
finançats, fins i tot, projectes finançats amb l’impost del
turisme sostenible, hi ha fons extraordinari COVID per part de
l’Estat, hi ha aportacions dels consells insulars, hi ha

aportacions dels ajuntaments i també hi ha recursos provinents
de la Unió Europea. Hem de seguir avançant tots junts i
consideram que aquest pacte és una eina estratègica per
presentar davant de l’Estat i davant d’Europa, per aconseguir
el suport i empènyer l’objectiu de rebre fons específics per a les
nostres illes, com sempre hem demanat. 

Aquest pacte no és un exercici pressupostari, és un acord
estratègic que neix d’un ampli consens i que ens guiarà en
aquest camí per tornar a ser forts, amb una comunitat més
sostenible. Primer ens ha de servir per superar aquesta crisi
sanitària de manera definitiva i també requereix de moltíssima
responsabilitat individual i col·lectiva, de compromís, de
generositat i d’alçada de mires. 

Aquesta senda que hem començat ja ha començat a tenir
efectes, crec que el sosteniment de les rendes és bo, creim que
hem de generar confiança per començar a reconstruir des de la
màxima unitat possible, per superar el que ens està demanant
la majoria de la societat, per tornar a la prosperitat a aquestes
illes. Amb uns pilars de l’estat del benestar ben forts i amb el
finançament, efectivament, que mereix aquesta comunitat
autònoma. 

Moltíssimes gràcies.  

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca aquesta
quarta sessió plenària.
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