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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyors i senyores diputats.

Punt únic. Compareixença, amb debat i votació, de la
consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, en relació amb
la presentació del límit màxim de despesa no financera per
a l’exercici del 2021, sol·licitada mitjançant l’escrit RGE
núm. 15545/20.

Començam aquesta tercera sessió plenària d’avui amb un
únic punt de l’ordre del dia que correspon a la compareixença,
amb debat i votació, de la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, en relació amb la presentació del límit màxim de
despesa no financera per a l’exercici de 2021, sol·licitada
mitjançant l’escrit RGE núm. 15545/20.

Començam el debat amb la intervenció de la consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors.

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

Gràcies, Sr. President, bona tarda, diputades i diputats.
Avui presentam a aquest parlament el límit de despesa no
financera per al 2021. Afrontam aquesta primera passa per a
l’elaboració dels nous pressuposts en un escenari absolutament
nou marcat per una pandèmia com mai no havíem conegut tots
els qui som aquí. 

La COVID-19 ens ha situat en un escenari sense precedents,
al món i especialment al nostre entorn. El virus segueix aquí
fent-nos conscients de la nostra vulnerabilitat, causant malaltia
i morts i tensionant les nostres vides. Les restriccions i la
incertesa generen un xoc econòmic i social que ha colpejat amb
virulència i segueix colpejant les economies, els mercats
laborals i a milers de famílies, treballadors, autònoms i a
empreses. 

La pandèmia ha capgirat la nostra quotidianitat i genera
necessitats socials i econòmiques greus. Des del primer
moment tots hem mirat la cosa pública conscients que només
des de l’esforç comú, només amb el suport del que hem
construït entre tots i totes era possible fer front al desafiament
que ha suposat, suposa i suposarà la pandèmia COVID-19 i les
seves conseqüències econòmiques i socials.

S’han pres mesures des del primer dia per intentar controlar
i aturar la propagació del virus per tal de garantir, en primer
lloc, la salut de les persones amb el reforç de la sanitat; també
per enfortir els serveis públics essencials per garantir tant la
protecció sanitària com la social i laboral i també per estar al
costat del teixit productiu i contribuir a mantenir el pols de les
empreses. S’ha teixit contra rellotge una immensa xarxa per
tractar de sostenir la vida dels nostres conciutadans de la millor
manera possible. Tot això, òbviament, amb una forta inversió
de recursos públics.

Així, amb la necessitat de mantenir la fortalesa d’aquesta
xarxa i amb el compromís ferm de reforçar la resposta pública
a la pandèmia i als seus efectes, hem anat adaptant i augmentant
el pressupost del 2020. De la mateixa manera hem treballat

amb aquest sostre de despesa per a l’exercici 2021 com a
primera passa dels nous pressupostos de la comunitat. 

Presentam el sostre de despesa més alt de la història
d’aquesta comunitat autònoma, 4.726,5 milions d’euros.
Aquesta és la quantia del pressupost no financer, el que es
destina al desplegament de les polítiques públiques, i representa
un increment de 342,7 milions d’euros respecte del pressupost
del 2020, un 7,8% més. I si tiram la vista més enrere aquest
increment s’eleva fins a més del 40% respecte del pressupost
del 2015.

És necessàriament un sostre de despesa extraordinari en la
seva magnitud i en la seva composició per atendre una situació
extraordinària, perquè s’emmarca en un escenari que supera
qualsevol previsió que s’hagués pogut plantejar amb
anterioritat. 

Des d’un punt de vista macroeconòmic, el context és de
dificultats enormes a tot el món, a tot el nostre entorn, i les Illes
Balears són malauradament una de les economies més
afectades per aquesta crisi, atesa la nostra estructura
productiva, i això es tradueix en una major davallada del PIB
i amb un major increment de l’atur i també de les desigualtats.

Les perspectives del futur pròxim depenen de l’evolució de
la pandèmia. El binomi salut-economia encara va més lligat si
cal a les nostres illes. Com ja s’ha dit vàries vegades, sense
salut no hi haurà economia.

Enguany, per mor dels efectes de la pandèmia, les mesures
de contenció del virus i l’incertesa, la davallada del PIB es
preveu en un 28,8%, segons les previsions de la Direcció
General de Model Econòmic i Ocupació, per al 2021, i ho diem
amb la màxima cautela, s’estima una recuperació parcial.

Per al proper any es preveu una taxa positiva de l’11,1, sota
la hipòtesi de certa recuperació de l’activitat turística i d’un
repunt de l’economia a nivell internacional, en línia amb les
previsions de diversos organismes nacionals i internacionals.
Unes estimacions que, com saben, en aquest marc d’incertesa
global també es troben en constant revisió perquè, en tot cas,
parlam d’estimacions provisionals i supeditades a possibles
actualitzacions en funció de l’evolució de la pandèmia.

Si comparam aquestes xifres amb la mitjana estatal, les
Balears afrontam una caiguda del PIB d’enguany que
pràcticament triplica el nivell del descens previst per al conjunt
d’Espanya, per al qual es preveu una caiguda del voltant de
l’11% el 2020 i un rebot del 7% en el 2021, que, d’acord amb
les previsions del Govern d’Espanya, es podria superar amb
l’efecte de l’arribada dels nous fons europeus. 

Les darreres previsions fetes, per exemple, pel servei
d’estudis del BBVA, publicades fa uns dies, coincideixen a
mostrar les Balears com la comunitat autònoma que més
redueix el seu PIB enguany i a la vegada com la que pot tenir
una taxa positiva més alta el proper any. Aquesta és la
conjuntura econòmica que condiciona les previsions
d’ingressos tributaris, com detallaré més endavant. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015545
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L’altre element clau en l’elaboració del sostre de despesa és
la resposta europea a la COVID-19 des d’un punt de vista
financer i en concret l’activació de la clàusula de salvaguarda
del Pacte d’estabilitat i creixement de la Unió Europea,
acordada pels ministres d’Economia i Hisenda dels estats
membres de la Unió Europea el passat 23 de març, i el Pla de
recuperació europeu que es tradueix en els nous fons europeus
extraordinaris per fer front a la crisi. 

Tot això significa que els estats de la Unió Europea i, per
tant, Espanya, poden allunyar-se de manera puntual de la senda
d’estabilitat pressupostària marcada per tal de fer front a les
enormes necessitats socials sanitàries i econòmiques derivades
de la COVID-19 i contribuir a una recuperació de l’economia.
A més, rebran ajudes extraordinàries amb fons comunitaris en
forma de transferències, a més de préstecs, per a la millora dels
seus models productius, per afavorir la transició ecològica i
digital i per disminuir les diferències socials i econòmiques
enfortint les seves economies. 

Des del primer moment de l’activació d’aquesta clàusula de
salvaguarda a nivell europeu, des de les Illes Balears vàrem
demanar reclamar que això es traslladés de manera oficial tant
a les comunitats autònomes com a les entitats locals. I així ho
vàrem manifestar al Govern d’Espanya a les diferents
conferències de presidents i a les reunions sectorials a la nostra
comunicació amb el ministeri. 

També, conscients de la situació de desavantatge de les Illes
per fer front a un esforç financer addicional, atès l’elevat nivell
d’endeutament de la comunitat autònoma a causa de
l’infrafinançament històric de les Balears, vàrem reclamar la
creació d’un fons extraordinari a les comunitats autònomes
similar al del 2020 també al 2021.

A conseqüència d’aquest escenari que he relatat, i després
del Consell de Política Fiscal i Financera, el Govern d’Espanya
va aprovar el nou sostre de despesa d’Espanya en el Consell de
Ministres el passat 6 d’octubre i el nou marc fiscal de suspensió
de límits, de dèficit, deute i regla de la despesa per al 2020 i
també per al 2021. 

Per a les comunitats autònomes, i com a mesura de
coordinació financera, s’ha determinat una taxa de dèficit de
referència del 2,2% del PIB i també nous fons extraordinaris
equivalents a l’1,1 del PIB, per compensar l’esforç en garantir
els serveis públics fonamentals com educació i sanitat. En
conseqüència, les comunitats assumiran, amb endeutament, la
meitat d’aquest dèficit de referència. Així, una vegada suspeses
les línies d’estabilitat financera, hem fet el sostre de despesa
per al 2021, prenent com a referència la taxa de dèficit del 2,2
del Producte Interior Brut, una taxa orientativa, no vinculat,
plantejada pel Govern d’Espanya a les comunitats.

Aquesta taxa de referència adoptada per elaborar el sostre
de despesa significa un dèficit propi previst per al 2021 de
295,7 milions i fons extraordinaris de l’Estat pel mateix import,
295,7 milions, que, conjuntament, sumen aquest 2,2% del
Producte Interior Brut previst per a finals del 2021. Així,
l’Estat assumeix un 1,1% del dèficit autonòmic, a abonar a
través de transferències extraordinàries i la comunitat autònoma
preveu com a dèficit propi l’altre 1,1% per al 2021.

A més, hi ha altres dos factors que expliquen l’augment del
límit de despesa per al 2021, malgrat la pèrdua de recaptació.
La incorporació d’una partida preliminar en la previsió dels
primers 100 milions d’euros del nou fons europeu i el
manteniment del nivell de recursos del sistema de finançament
autonòmic que hem rebut enguany, prop de 2.900 milions
d’euros.

Pel seu pes en el pressupost, resulta determinant mantenir
el nivell d’ingressos del sistema de finançament autonòmic, que
representa més del 65% del pressupost no financer de la
comunitat autònoma, en concret 2.887 milions d’euros per al
2021.

També vull deixar clar que, malgrat aquest fet és positiu i
molt rellevant de cara a afrontar l’escenari actual, reclamam
que es faci efectiva una reforma del model de finançament i
també un tractament diferenciat per a les Illes Balears. Les
Balears necessitam un model més just, que respecti el principi
d’ordinalitat, perquè seguim sent la segona comunitat que
aporta i la novena que rep recursos, malgrat la reforma del
2009, que ens va situar prop de la mitjana per habitant. Però, a
més, els efectes de la pandèmia han mostrat que el sistema de
finançament no està preparat per assumir un xoc asimètric entre
comunitats, com el que es produeix, per això seran necessàries
noves mesures per compensar aquest xoc diferenciat i més
acusat en comunitats com la nostra.

Pel que fa al nou fons europeu que incorporam al
pressupost del 2021, aquesta és una primera partida de 100
milions, que correspon al programa React-EU, un dels
mecanismes que componen aquest nou fons anomenat Next
generation. Aquests 100 milions representen un punt de sortida,
en previsió de l’arribada d’un major volum de fons europeus.
La previsió es fa tenint en compte l’estructura d’aquests fons.
El fons Next generation es compon de dos instruments, els més
importants, d’una banda el mecanisme de recuperació i
resiliència, al que es presenten els projectes de les comunitats
autònomes i del Govern d’Espanya per optar al fons europeu.
Aquest mecanisme és per a un període de 6 anys i dins aquest
s’hi emmarquen els projectes que treballa el Govern, amb els
consells insulars, ajuntaments, agents socials i econòmics i que
va anunciar la presidenta en el debat de política general i que,
al mateix temps, es negocia amb els ministeris de cara a la seva
inclusió en el Pla de recuperació del Govern d’Espanya que
després es proposarà a Brussel·les. Per aquest fons Espanya
preveu rebre prop de 60.000 milions d’euros en un període de
6 anys. En aquest sentit el Govern d’Espanya ja ha comunicat
que les comunitats autònomes gestionaran més del 50% dels
projectes a finançar a través del pla de recuperació.

D’una altra banda l’altre mecanisme és el React-EU, pel
qual s’inclou aquesta previsió dels primers 100 milions d’euros
i que permetrà fer inversions en infraestructures de serveis
públics fonamentals i que no és per destinar a despesa corrent.
Aquest mecanisme és per a un període de fins al 2023 i ens
aportarà més recursos aquests propers 3 anys. D’aquest
mecanisme React, les comunitats autònomes rebran el gruix de
l’assignació que rebrà Espanya. El total d’aquest mecanisme
són 12.400 milions destinats a Espanya, dels quals 10.000
milions aniran directament a les comunitats. Els altres 2.400
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milions s’assignaran al Ministeri de Sanitat per a la compra de
vacunes principalment i la millora del sistema de salut.

Com deia, aquests són els principals elements que permeten
augmentar el sostre de despesa del 2021, el manteniment del
nivell de recursos del sistema de finançament, 2.887 milions,
els fons extraordinaris estatals per al 2021, 295,7 milions per
cobrir la meitat del marge de dèficit previst. L’altra meitat del
dèficit previst, en aquest cas a càrrec de la pròpia comunitat
autònoma, 295,7 milions, a través dels mecanismes de liquiditat
de l’Estat i la primera partida del nou fons europeu de 100
milions, com deia, per a inversions en serveis públics
essencials.

Ara passaré a detallar la resta de previsions d’ingressos que,
com deia, estan marcats pel descens provocat per la crisi de la
COVID en la recaptació tributària. En base a les estimacions
econòmiques, fetes des de la cautela, atès el grau d’incertesa
que imposa la pandèmia, es produeix una reducció dels
ingressos prevists per a la comunitat a l’any 2021, per la menor
recaptació dels seus tributs, tant dels cedits com dels propis i de
les taxes. Aquestes projeccions s’adapten a la realitat que tenim
enguany, a la que s’està produint la davallada dels ingressos
tributaris. En el seu conjunt, per als imposts cedits i propis
aquest descens de la recaptació a les Balears es preveu en un
26,6%, 276 milions menys que el pressupost inicial del 2020.

Per als tributs cedits s’estima una disminució de 203
milions d’euros, un 24% menys, passant de 826 milions
prevists inicialment per al 2020, a una estimació per al 2021 de
622. Els tributs cedits inclouen: impost sobre el patrimoni, les
successions i donacions i té efecte principalment la caiguda del
31% en la recaptació prevista de l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, més vinculats a
l’activitat econòmica immobiliària i per al quals es preveu 128
milions menys que la previsió inicial del 2020.

Per la seva banda, per als tributs propis, com són l’impost
sobre estades turístiques i el cànon de sanejament d’aigües, la
previsió d’ingressos es redueix en un 34,1 respecte del
pressupost del 2020, un 34,1%, i suposa 73 milions menys.
Passam d’una previsió inicial de 214 milions per al 2020, a una
de 141 milions per al 2021. En aquest cas, la principal caiguda
és la caiguda de recaptació de l’impost sobre estades
turístiques, la previsió per al 2021 es redueix en un 55% de la
previsió inicial del 2020 i representa un descens de 71 milions.

En menor mesura també baixa la previsió d’ingressos per
taxes, preus públics i altres ingressos. En aquest cas
pressupostam un 13% menys que el pressupost del 2020. Això
suposa una minva de 12 milions, passant de 91 a 77 milions
d’euros.

I acabam aquí amb les dades dels ingressos tributaris.

En concepte d’altres aportacions alienes, que no inclou els
recursos del sistema de finançament, es recullen diversos fons
estatals i europeus i es preveu un augment, com ja hem
comentat, de 321 milions d’euros, fins a situar-nos en 636, un
increment del 102%. Aquest augment es produeix perquè
incorporam la previsió que he esmentat dels 295 milions
d’euros de transferències extraordinàries de l’Estat, que manté

les vies de finançament addicionals COVID per a les
comunitats, i també per la incorporació dels 100 milions del
fons europeu React-EU.

Dins aquest apartat, amb menor importància també
s’inclouen les previsions d’altres ingressos provinents de l’Estat
de les diverses previsions sectorials, com són dependència,
salut i ocupació, principalment.

I també hem previst una part del deute estatal de l’antic
conveni de carreteres, si bé per un criteri de prudència es
redueix la previsió a 60 milions per al 2021, la meitat del
pressupost inicial de 2020, en què es varen pressupostar 120
milions. Aquests 60 milions es corresponen amb el total de 240
milions que seguim reclamant al Govern d’Espanya. Tenim una
sentència favorable i fa anys que haurien d’haver arribat a
Balears, tal i com es va recollir en el protocol signat l’any 2015
per la presidenta i l’exministre Montoro; no es va complir i per
això seguim lluitant, perquè es compleixin les obligacions de
l’Estat amb les Balears. 

I en aquest sentit també volem que es desenvolupi en la
seva totalitat el règim especial de les Illes Balears aprovat
mitjançant decret llei el febrer de 2019, i que ha de situar les
Illes Balears a la mitjana de les inversions de l’Estat per
habitant de les comunitats autònomes. I també que es tramiti i
aprovi definitivament el règim fiscal.

Aquests elements que he explicat són els que composen
aquest sostre de despesa per al 2020, de 4.726 milions d’euros,
necessaris per fer front a una situació extraordinària com la que
vivim. Som conscients que aquest desafiament que ha començat
enguany continuarà l’any que ve, i mantendrà els seus efectes
els propers exercicis. El 2020 hem rebut un suport específic,
tant pel que fa als fons extraordinaris de l’Estat, que sumen en
el seu conjunt més de 440 milions, xifra que ens situa per
damunt de la mitjana, ja que supera el pes de la nostra
població, com en el tractament d’una figura clau de protecció
com són els ERTO. Aquesta mesura per protegir els
treballadors i les treballadores significa una aportació de més
de 1.200 milions d’euros que fins al proper gener haurà de
destinar l’Estat a pagar prestacions derivades dels ERTO a
Balears. 

Per la nostra part, des del Govern de les Illes Balears hem
pres nombroses mesures d’ajudes i de reforç sanitàries, socials,
educatives o adreçades al teixit empresarial. Així hem
contractat 900 professionals sanitaris més, hem contractat 560
professors més, hem ampliat la renda social garantida per donar
cobertura a 8.000 famílies més, i hem multiplicat les línies
d’ajuda a les empreses. 

Amb les línies de crèdit ISBA el 2020 ja hem injectat 170
milions a prop de 2.000 PIME i autònoms, un volum de
finançament que suposa prop del triple del que es va aprovar
durant tot l’any 2019. En total les línies Govern ISBA permeten
mobilitzar 250 milions enguany. Des del Govern d’Espanya
també la línia extraordinària de l’ICO ha permès rebre prop de
4.000 milions més a 15.000 empreses de les Illes Balears, dels
més de 100.000 milions que mobilitza al conjunt d’Espanya
aquest programa.
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Per al 2021 volem estar preparats per mantenir l’esforç de
les mesures COVID al nivell dels serveis públics i les
prestacions, i a la vegada esperam que l’arribada i
l’aprofitament de nous fons europeus sigui especialment
significativa a la nostra comunitat, més afectada per la crisi
econòmica i, al mateix temps, amb un major potencial de
recuperació i resiliència. 

Vàrem iniciar un camí fa cinc anys, i amb mesures pioneres
com la Llei de residus o la Llei de canvi climàtic. Hem avançat
malgrat la pandèmia en aquest camí que també hem marcat de
forma conjunta i consensuada a través del Pacte autonòmic per
a la reactivació i la diversificació econòmica i social de les Illes
Balears, signat amb un ampli consens social i polític, un pacte
per a la reactivació que està alineat amb els objectius de
transició verda i digital de la Unió Europea i, a la vegada, de
lluita contra les desigualtats, que tant llasten el nostre sistema
social i econòmic. És un repte compartit amb Europa, amb
Espanya, coincidint amb els eixos estratègics dels fons
europeus Next Generation i el Pla de recuperació,
transformació i resiliència de l’Estat. 

Aquest govern està treballant des de fa mesos en aquesta
línia, i per assumir aquest repte també s’ha d’adaptar i
modernitzar la mateixa administració pública. Treballam de
manera coordinada entre les mateixes conselleries i també amb
els consells insulars, ajuntaments i agents socials i econòmics,
sector públic i privat, i al mateix temps estam preparant la
creació de nous equips per gestionar i canalitzar l’arribada
d’uns nous fons europeus per dotar-nos dels instruments i
l’estructura organitzativa i la capacitat que requereix la gestió
d’uns fons d’aquestes característiques.

Enmig d’aquesta situació de patiment i incertesa volem
llençar un missatge de confiança, d’esperança i de compromís
amb el futur d’aquesta comunitat autònoma.

Aquest nou sostre de despesa ha de ser suficient per
finançar la seguretat sanitària necessària per promoure la
reactivació social i econòmica, i quan dic social vull incloure
també la part educativa imprescindible per al nostre futur i la
nostra dignitat del present. Aquest sostre també ha de donar
cobertura a la vegada a les necessitats socials derivades de
l’impacte econòmic de la COVID-19, i també proporcionar
l’impuls per contribuir de manera decidida a la recuperació de
l’economia i de l’ocupació.

És un sostre de despesa fet des de la responsabilitat fiscal,
en el marc d’una Europa que ha sabut entendre la magnitud del
desafiament que afrontam. Per això deman la confiança del Ple
del Parlament per a la ratificació d’aquest límit de despesa no
financera, que suposa una primera passa per a l’elaboració del
pressupost 2021.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Abans de les intervencions
dels grups parlamentaris, la presidència, per tal d’ordenar el

debat, demana a la consellera si contestarà individualment a
cada portaveu o si ho farà amb una contestació global a tots
ells.

Molt bé, moltes gràcies.

Així doncs començam les intervencions dels grups
parlamentaris, i començam pel Grup Parlamentari Popular, té
la paraula el Sr. Costa.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. COSTA I COSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
en primer lloc m’agradaria començar reconeixent-li, Sra.
Consellera, que vostè té un paper molt difícil, i li ho dic amb
total sinceritat, té un paper molt difícil perquè la situació
econòmica és extraordinàriament complicada, i els que hem
estat a conselleries d’Hisenda sabem això el que significa, i per
tant vagi per endavant aquest reconeixement.

Per altra part el debat sobre el límit màxim de despesa no
financera és un debat que crec que és eminentment tècnic,
perquè així com vostè ara deia “hem fixat un límit màxim de
despesa no financera” com si fos una voluntarietat, fixar aquest
límit màxim, realment no és una voluntarietat sinó que es
deriva d’una sèrie de magnituds que acaben donant lloc a
aquest límit màxim de despesa no financera. Concretament s’ha
de fer una bona previsió dels ingressos no financers de la
comunitat autònoma per a l’any 2021, s’han de quantificar
adequadament els ajusts de comptabilitat nacional, i s’ha de
fixar el llindar màxim, o autoritzar tota referència de dèficit, i
de la suma d’aquestes tres magnituds se’n deriva el límit màxim
de despesa no financera que vostè, Sra. Consellera, o el Consell
de Govern, ha fixat en 4.726,5 milions d’euros, i que per tant
la idoneïtat o no d’aquesta quantia, d’aquest import, es deriva
de si són idonis o no, primer les previsions que vostè ha fet dels
ingressos no financers, dels ajustos de comptabilitat nacional i
el dèficit és una magnitud que ve donada, no hi ha cap
problema. 

Per tant, la primera qüestió a debatre és si vostè ha fet una
previsió correcta, al nostre entendre almenys, dels ingressos no
financers de la comunitat autònoma per a l’any 2021. I com és
evident els ingressos tributaris i en essència tributaris d’una
administració pública depenen de l’evolució de l’activitat
econòmica, a ningú no se li escapa. I vostè fa una previsió, i jo
la hi accept, la hi compr, agafam les previsions que vostè fa per
calcular aquestes previsions d’ingressos, i ens diu que a l’any
2019 el PIB nominal era de 33.715 milions d’euros; al 2020
vostè preveu..., o la Direcció General d’Economia preveu una
caiguda del PIB nominal de 29,5%. Per tant, d’una atacada a
l’any 2020 perdem 10.000 milions d’euros en aquesta
comunitat autònoma de producció, 10.000 milions d’euros!

Vostè preveu, i jo crec que serà cert, una recuperació per a
l’any 2021, una recuperació del 13,1%, i la situa per tant en els
26.800 milions d’euros, però fixi’s una cosa, Sra. Consellera,
jo sé que vostè ho sap, eh?, però de l’any 2019, 33.700, a l’any
2021 ens situam en un PIB que està 20% per sota del 2021,
20% per sota del 2019. Per tant, 6.800 milions d’euros inferior,
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el PIB del 2021, en relació amb el PIB del 2019. Això és una
caiguda, consellera, jo sé que vostè ho sap, eh?, però és una
caiguda brutal, brutal, fins i tot amb la recuperació que vostè
preveu, i jo crec que, ho repetesc, hi serà, però és una caiguda
descomunal, d’acord?

I aquesta caiguda descomunal, és clar, es tradueix en unes
xifres d’atur també descomunals. Vostè no hi ha fet referència,
no era necessari que hi fes referència, però jo sí que vull fer-hi
referència perquè el Sr. Negueruela avui matí hi feia referència.
Miri, aquestes són les dades d’atur, les he agafades d’un diari
concretament de l’Última Hora, els publica cada mes, atur
registrat, miri, setembre: 77.112 persones a l’atur, sense
comptar -sense comptar- les 69.531 persones que es troben en
ERTO, d’acord?, persones que són a l’atur registrat.

Miri, l’increment és de 36.735 persones que al 2019 no eren
a l’atur i el 2020 sí que hi són. La pregunta és: on són els ERO
que sempre ens imputa al Partit Popular el Sr. Negueruela, o els
ERTO? Els ERTO ja els sabem, però aquestes 36.700
persones, quin ERO i quin ERTO se’ls ha fet? Perquè són a
l’atur.

Miri, del 2012 al 2015, 21.000 persones en aquestes illes
varen sortir de les cues de l’atur, no feien falta ERTO, el que
feia falta era crear llocs de feina.

Per altra banda, el Sr. Negueruela ens deia avui matí: no, és
que vostès varen fer ERO a tota Espanya. Sí, miri,.. miri, a
l’any 2007, 8,6% d’atur, governava el Partit Socialista, crec jo,
no?, 1,9 milions de persones a l’atur; al 2011, la taxa d’atur era
-fixi’s bé- 22,6%, 5,3 milions de persones a l’atur, o sigui, 3,4
milions de persones més a l’atur.

Jo li volia preguntar al Sr. Negueruela, que no hi és, però...
aquests 3,4 milions de persones més a l’atur, se’ls va fer un
ERTO? O se’ls va fer un ERO? O senzillament eren a l’atur?,
i punt.

(Remor de veus, alguns aplaudiments i petit aldarull)

Miri, aquesta taxa que li deia al 2011 del 22,6%, al 2018
després d’un govern, que crec recordar que era del Partit
Popular, va passar al 14,5% i, per tant, 2 milions de persones,
2 milions de persones a Espanya varen trobar feina, no sé si
amb ERTO o amb què, però varen trobar feina, 2 milions de
persones. 

Per tant, això de: no, els ERO, vostès feien ERO; ja ens
explicarà un dia el Sr. Negueruela quins ERO, perquè els que
feien ERO eren vostès, que varen dur 3,4 milions de persones
a l’atur.

(Alguns aplaudiments)

Això són dades, eh?, constatació de dades i si no hi està
d’acord, Sra. Consellera, vostè després repliqui’m i digui-m’ho.

Però tornant al tema, miri, els ingressos tributaris, sistema
de finançament, Sra. Consellera, vostè sap perfectament que el
sistema de finançament no té per a res en compte la crisi
econòmica, té vostè les mateixes bestretes del sistema de

finançament que tenia al 2019, que ha tengut al 2020 i que
també tendrà al 2021. Per què? Perquè s’han fet els càlculs per
part de la Sra. Ministra d’Hisenda i ha fet uns càlculs que ha
dit: bé, mantindrem les bestretes a compte, perfecte.

Vostè sap perfectament, Sra. Consellera, que si realment
s’adaptassin les bestretes a compte a l’estimació real de
recaptació tributària a les Illes Balears aquí hi hauria 1.000
milions d’euros menys, però tranquil·lament, vostè ho sap, que
hi hauria 1.000 milions d’euros menys, però es mantenen les
bestretes a compte. I això sí, qui suportarà el cop dur de la
baixada d’ingressos tributaris és evident que serà el Govern
central perquè allà sí que serà la recaptació real el que
s’obtindrà. Benvingut sigui, Sra. Consellera, però també ha de
saber, perquè jo sé que vostè ho sap també, al 2020, perdó al
2022 es farà la liquidació del sistema de finançament de l’any
2020, amb unes bestretes a compte absolutament inflades i en
conseqüència el cop es retarda en el temps.

Dirà: bé, però això ja havia succeït en el passat. I,
efectivament, ja havia succeït en el passat, miri, a l’any 2009,
-ho veu?- a l’any 2009 vàrem tenir el rècord d’ingressos, ja
estàvem immersos directament dins la crisi econòmica anterior,
però el Sr. Zapatero i la ministra Salgado, en aquells moments,
també varen fer aquesta puntada endavant, no?: tirarem
endavant tot el possible, perfecte. Tirarem endavant tot el
possible i efectivament varen augmentar, inflar sobre manera
les transferències. Però, veu què va passar després? Ho veu el
que va passar després? Sí? Quan nosaltres vàrem arribar al
2011 va venir el cop més dur amb 1.000 milions d’euros menys
d’ingressos, la liquidació definitiva del sistema de finançament
de l’any 2009, Sra. Consellera.

Jo sé que vostè ho sap, tot això, sap perfectament que a
l’any 2022 i a l’any 2023 vendrà el que no ha vengut aquests
dos anys.

La crisi econòmica no està afectant els ingressos del sistema
de finançament.

Per altra banda, tributs cedits i tributs propis. Jo només li
vull dir, donar unes dades. Vostè diu: cauran 276 milions
d’euros, una baixada, etc. Miri, vostè pressuposta a l’Impost de
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, 416
milions d’euros, li vull dir només una dada, miri: amb caigudes
molt inferiors del PIB a l’anterior crisi estàvem a nivells de poc
més de 200 milions d’euros, a l’impost de transmissions
patrimonials. Li ho vull dir perquè amb caigudes del PIB en
relació amb el 2019 de més d’un 20%, en relació amb el 2019,
eh?, jo crec que està sobreestimada la valoració que vostè fa de
recaptació a l’impost de transmissions patrimonials.

I vostè ens diu també que recaptarà a tributs propis, 141
milions d’euros. De l’impost sobre estades turístiques i del
cànon de sanejament d’aigües recaptaran 141 milions d’euros?
En tenc seriosos dubtes.

Ens diu també que... aportacions alienes, 321 milions
d’euros més, concretament, 295 milions del nou fons COVID,
100 milions de bestretes dels fons europeus i, Sra. Consellera,
60 milions d’euros del conveni de carreteres que la darrera
vegada que vàrem rebre conveni de carreteres va ser a l’any
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2013, que vostè ho sap perfectament, i vàrem rebre 90 milions
d’euros; des del 2013 no hem rebut ni un euro i vostè ho torna
pressupostar? I ens diu: no..., és prudent, eh?, és prudent
perquè l’any passat eren 120 milions d’euros i ara només en
pressupostam 60. Consellera, jo crec que és exagerat,
sincerament!

Amb tot, vostè fa un total d’ingressos no financers de 4.770
milions d’euros, molt bé, no hi tenim cap problema.

Conclusions, això sí, vostès tornen a les polítiques de
despesa desbocada i descontrolada. Vostès ens diuen:
polítiques expansives de despesa; sí, com aqueixes, ho veu?
Miri, aquesta línia vermella, ho veu, com s’incrementava la
despesa cada any?, pam, pam, la crisi?, eh, no n’hi ha cap de
crisi, bum!, cada any, pam! I què va passar després, Sra.
Consellera? Fallida absoluta. Això és el que ens va passar.
Fallida absoluta.

Segueixen el mateix camí que el Sr. Antich i el Sr. Manera,
de la crisi anterior...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, hauria d’anar acabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

... -sí, ja acab-, el mateix camí, i varen deixar, i ho sap vostè
també, 1.600 milions d’euros dins els calaixos per pagar a l’any
2011, 1.600 milions d’euros per pagar. No és cert que aquesta
vegada estiguem sortint diferent de la crisi, no és cert, en sortim
exactament igual que a la crisi anterior, exactament igual,
vostès..., ja li he dit, el Sr. Antich i el Sr. Manera també ho
deien, dóna-li!, dóna-li gas a la moto, gas a la moto! D’acord,
idò gas a la moto i ens vàrem pegar una trompada enorme, ens
la vàrem pegar perquè li vàrem donar massa gas a la moto!

Afortunadament el Banc Central Europeu...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

... actua de forma diferent i, efectivament, ens dóna
finançament perquè si no a dia d’avui tendríem una situació
extraordinàriament més difícil. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President. Miri Sr. Costa, li he de reconèixer
que ha estat capaç enmig d’una pandèmia, de parlar deu minuts
sense dir la paraula “coronavirus”. Jo aquesta crisi no sé d’on

ha sortit, aquesta actitud negacionista que té el PP és la que
tenen a totes les altres comunitats autònomes i així van per tot,
així van per tot,...

(Remor de veus)

... negant les causes fonamentals d’aquesta crisi econòmica,
social i sanitària. Així ja em diran com poden planificar.

Vegem, des d’Unides Podem defensam fer una major
inversió, és clar que sí, s’ha de fer una major inversió en
aquells àmbits que siguin més necessaris, a l’Estat, a les Illes
Balears i a tots els llocs on Unides Podem formi part del
govern. L’augment del sostre de despesa no financera que
aprovam avui, 342,7 milions més que en el 2021, va incardinat
exactament en aquestes línies prioritàries de l’acord de
pressuposts que hem presentat avui, com a integrants del
Govern de coalició estatal. I aquí hem de tenir molt clar que
s’ha de fer molt bon ús d’aquests doblers, que s’han de retre
comptes de tot el que es faci amb ells i que les mesures
adoptades han de ser innovadores, orientades a la cura de les
persones i als sectors de la nostra terra i han de ser sobretot
eficients.

Les preguntes que ens hem de plantejar són més doblers
públics per fer què? Quines han de ser les prioritats a les Illes
Balears? I també quins són aquells criteris a nivell estatal i que
són el nostre mirall on s’han d’aplicar aquests augments. Idò la
gent que ho passa pitjor, però també incentivar i donar oxigen
a l’economia d’aquest país. No només hem de sortir de la crisi,
hem de ser líders a les Illes Balears, líders en protecció social,
en sostenibilitat ambiental, en drets laborals i en creació de
riquesa per a tothom, no per a uns quants que sempre han estat
els mateixos.

Presentam avui en aquest Parlament i també en el Consell
de Ministres un sostre de despesa i un projecte de llei de
pressuposts, que suposen un cop directe a la línia de flotació de
les polítiques de dretes neoliberals, que tant de mal varen fer a
la crisi del 2008, amb gent suïcidant-se perquè era desnonada.
Això en aquest país no ha de tornar passar.

Impulsar, innovar i tenir cura, aquests són alguns dels reptes
i obligacions que tenim per endavant. A l’acord de pressupost
del primer govern de coalició de la història d’aquest país, hi ha
tot un seguit d’eixos fonamentals, adreçats a qui manco té, però
també a impulsar els sectors productius, com, per exemple, més
de 700 milions de fons europeus destinats a dependència; a
reforç del sistema de cura amb més de 200 milions d’euros per
a l’educació 0-3; més de 3.000 milions d’euros per reforçar la
sanitat pública; l’enfortiment de les polítiques socials amb un
increment de més de 2 milions d’euros en polítiques
d’ocupació; o l’augment d’un 5% de l’IPREM, un indicador
molt més just per a les famílies que l’IPC.

La regulació dels preus de lloguer en zones tensionades,
com les nostres illes, o l’augment de l’Ingrés Mínim Vital, van
adreçades a les persones que pitjor ho passen.

Però cal arribar a més sectors, per aquest motiu en aquest
acord de pressuposts hi ha un augment de més de 1.300 milions
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d’euros en ajudes al sector turístic, al comerç, a les PIME i als
autònoms.

I és clar que sí, també s’inclouen polítiques per aconseguir
els objectius 2030 i deixar aquest planeta en bones condicions
per als que hi som i per a les generacions futures.

(Remor de veus)

A la bancada de la dreta ja sé que no els agrada el que dic,
però jo acabaré la meva intervenció, ben igual que els he deixat
acabar a vostès les seves.

Tots aquests exemples de mesures que beneficien la gent,
els sectors productius i el medi ambient, són uns pressuposts
que serviran per front a la pandèmia, per impulsar la
reconstrucció i la transformació econòmica i blindar la
protecció social. Per dur a terme totes aquestes iniciatives que
esmentava, caldran recursos. Ha d’aportar qui més té, aquelles
persones..., els que en tenen de sobra. Qui té més de 10 milions
d’euros de patrimoni pot ajudar els seus compatriotes. Les
Socimis poden tributar perfectament un 15%, perquè els infants
puguin anar a l’escola, perquè es puguin fer centres sanitaris o
es puguin construir residències d’ancians.

Avui amb el sostre de despesa donam el sus a la tramitació
de la Llei de pressuposts de la nostra comunitat autònoma, a
ningú no se li escapa que avui és un dia important, i que
marcarà el futur de com sortirem d’aquesta crisi sanitària,
econòmica i social. Però és això l’únic que volem, just sortir de
la crisi, o tenim un objectiu més ambiciós i aspiracional? Des
d’Unides Podem tenim clar que no ens hem de conformar amb
el mínim, sinó que hem d’anar cap un nivell d’exigència i
implicació màxim d’aquest Govern amb la nostra terra, perquè
a les Illes Balears tothom ha de poder viure bé.

Avui Unides Podem votarem a favor del 4.726 milions
d’euros de sostre de despesa no financera per a l’any 2021, un
augment del 7,8% respecte d’enguany. 4.726 milions d’euros,
es diuen ràpid, suposen 342,7 milions més per als serveis
públics. Ara tenim la gran responsabilitat com a comunitat
autònoma d’invertir, però d’invertir bé. 

Aquest import és possible gràcies a què s’han suspès per
primera vegada els límits de dèficit, deute i regla de despesa
per al 2020 i 2021. És el moment que el sector públic arribi on
no poden arribar autònoms i PIME, per exemple. És
l’administració que ha de fer de locomotora de l’economia i
donar oxigen a sectors que amb una mica d’ajuda es podran
anar recuperant. I d’on traurem aquest oxigen? Per poder donar
els serveis sanitaris, educatius i socials necessaris, a més de
dinamitzar l’economia, aquests recursos han de venir de manera
urgent a l’actualització del sistema de finançament autonòmic.

Ho hem recollit com a una de les propostes de resolució que
hem presentat avui de matí. Els principis d’ordinalitat,
insularitat i població ajustada, són fonamentals perquè
disposem dels recursos que mereixem. Val a dir que el que feim
ara és molt diferent dels megaprojectes, sense cap ni peus, com
l’Òpera de Matas damunt la mar i tantes i tantes obres que
varen pagar a preu de canari jove, quan aquest ja estava ben
granadet.

Tenim hospitals amb goteres encara, escoles amb sostres
que cauen i ens hem de fer càrrec de totes les malifetes del
passat, al temps que projectam les illes del futur. No ens
venguin les dretes a queixar-se de deute, quan són elles les que
varen deixar la caixa d’aquesta comunitat autònoma tremolant. 

Avui aprovam 342,7 milions més per a les arques públiques.

(Remor de veus)

Som enmig d’una pandèmia, però som una terra de gent
valenta i feinera, ens en sortirem, amb serveis públics reforçats
i atenció a tots els col·lectius socials i sectors econòmics que ho
han de menester. D’aquesta crisi no n’hem de sortir les
mateixes illes, sinó molt millors.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Corresponde la palabra ahora
el turno de intervención al Grupo Parlamentario Ciudadanos,
tiene la palabra el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Bona tarda a tothom. Consellera, en mi intervención no voy
a hacer una valoración de partidas, ni de cifras, ni de
conceptos fiscales, por dos razones: el compañero que ha
intervenido antes ha hecho muchas, usted de hecho ha leído el
document de la memòria justificativa, on ha esmentat les
mateixes xifres i la informació que tenim tots els grups i com
que estan descrites i estan registres aquí en el Parlament, crec
que passaré a una valoració que em pertoca política de la
proposta que vostè du a consideració avui aquí.

El que sí ens preocupa, i són xifres que cada dia tenim, és
que avui hi ha 90 persones més detectades amb la COVID
positiva i 2 persones que ens han deixat, i el meu grup
parlamentari no oblida mai, sé cert que molts de vostès tampoc,
que això és una cosa que aprofit per fer ressò i demanar el
condol a les famílies i el suport i desitjos de recuperació a la
resta.

Miri, el que vostè du aquí és una proposta que va vinculada
als pressuposts, evidentment és preceptiu que dugui aquí una
aprovació d’aquest límit de despesa per iniciar el procediment
d’aprovació de pressupost i duu unes estimacions i una
provisionalitat que defineix els mateixos números tal com la
previsió d’ingressos que vostè també ha esmentat aquí, i que ja
tots sabem, fins i tot l’executiu també ho sap, que seran menors
de l’estimació que vostès fan, s’han de fer números, s’han de
fer previsions per quadrar els comptes però, evidentment, vistes
les xifres i els indicadors que donen..., vostè només ha citat el
BBVA, però n’hi ha d’altres, diuen que evidentment serà molt
més greu. 
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Però no farem alarmisme aquí, el que farem és prudència,
prou prudència. El meu grup parlamentari li traslladarà una
sèrie de valoracions i també li manifest que, atès que hi ha una
cobertura legal, un marc jurídic, avalat per la Comissió
Europea, avalat per la nostra Constitució, a l’article 135.4, per
cert un article que dos socis de govern de vostè estan totalment
en contra d’aquella reforma que es va fer, precisament, no per
dur a terme el control només cap a les administracions
públiques de l’Estat espanyol, sinó per crear una
excepcionalitat -com la que ens trobam avui- precisament per
poder modificar totes i cada una de les regles fiscals, entre les
quals la de despesa i la de dèficit.

Miri, el context de la situació és la que hi ha, i contempla
l’excepcionalitat. Això ja li dic, nosaltres ho veiem, s’ajusta al
que estableix aquest marc jurídic i aquesta situació social i
econòmica, per tant, ja li debat que, per tot això, nosaltres, el
nostre grup parlamentari avui donarà suport a la proposta
concreta que duu aquí de límit de despesa. 

Però li donam un vot a favor des de la responsabilitat, pel
que ens trobam; des de la responsabilitat, perquè es puguin
tramitar el més immediatament els comptes -que és una qüestió
que vostès ja arriben tard-, nosaltres li vàrem demanar que
comparegués aquí a mitjan any, o en Comissió d’Hisenda i
Pressuposts, i ens plantegés una avanç de l’ajust dels mateixos
pressuposts seus, de l’execució pressupostària seva en el 2020.
No ho ha fet, ni en comissió ni en aquest plenari; perquè
enteníem que aquest debat seria molt productiu per ajudar a
elaborar i donar major suport, precisament, a l’orientació de la
despesa d’enguany.

Miri, no donarem un aval obert a tot l’exercici pressupostari
del 2021, ni molt manco! De fet, la nostra primera revisió a
aquest suport que li donarem avui la tendrem a l’inici del
calendari d’elaboració de pressupost, quan vostè presenti aquí
l’esborrany d’avantprojecte de pressupost aprovat pel Consell
de Govern. 

La nostra actuació serà salvar i garantir la recuperació,
sobretot, sanitària, de la seguretat sanitària de les persones per
poder, ineludiblement, tenir una recuperació eficaç i real, social
i econòmica, i insistesc, social i econòmica. I per això vàrem
signar dia 1 de juliol aquell acord social amb institucions, amb
vostès i amb agents socials, i la societat civil. I entenem que
aquest és el full de ruta, i aquest és el document que marcarà els
ciutadans el nostre compromís i, amb vostès, la vigilància de la
seva execució. Per tant, voldrem veure reflectit aquell
document i no un altre en l’elaboració dels pressuposts, en els
objectius, en la finalitat i cada un dels projectes que duguin a
terme.

Vostè sap, consellera, que els seus ingressos se sostenen, els
de la comunitat autònoma, de finançament extern i d'un
endeutament elevadíssim. Per tant, hem de ser conscients aquí
quan tornem a parlar del REB o quan tornem parlar de
l’exigència -una qüestió que també entenc que interessa molt a
El Pi Proposta per les Illes- quan tornem parlar d’exigir la
reforma del règim fiscal, sabem de l’ajornament d’aquest
objectiu, perquè no podrà ser ni enguany ni l’any que ve, i això
ho sap el Govern central i això ho sabem tots nosaltres,
precisament per les xifres i per la situació econòmica i

financera que tenim, en aquesta comunitat i que tendrà el
Govern central per finançar les comunitats autònomes. 

Miri, de què tenim incertesa i ens preocupa? Ens preocupa
que vostès, durant tot l’any, i ho torna a dur aquí en els
pressuposts, han tengut obcecació a mantenir despesa
supèrflua, en no prendre cap ajust ni al capítol 1, ni al capítol
2 de despesa corrent, no ha reduït cap ni una de la seva
estructura orgànica de l’administració, li venim demanant.

Però és que, a més, avui, hi ha hagut qualque proposta de
resolució de crear-ne més! De crear-ne més! I ve de part de
partits que donen suport al Govern, ens preocupa.

També ens preocupa que torni vostè a pressupostar 60
milions del Conveni de Carreteres, amb tot el respecte, amb
respecte eh?, tota una mostra de cinisme polític en aquesta
cambra! Quan sap vostè que en el debat de pressuposts sempre
li hem dit: escolti, si no ens ho donen, cercam altres fórmules.
Però tornar posar aquí això del conveni de carreteres per
quadrar els comptes?, 60 milions? Els haurà de cercar vostè els
60 milions, ja sap que demà mateix vostè ha de cercar 60
milions que no tendrà o que els tendrà de dèficit.

No s’han pres aquestes mesures, miri, nosaltres, aquest vot
de confiança li dic que li donarem amb una sèrie de condicions
que revisarem en la tramitació dels pressuposts. Ja li he dit això
del Pacte de reconstrucció de recuperació de les Illes Balears,
que és fonamental; els comptes no els haurà de rendir només a
aquesta cambra, consellera, n’haurà de fer rendiment a la
comissió de seguiment d’aquests acords i a les famílies i a la
societat en general, perquè estam en una conjuntura i les
polítiques d’ara no són, l’escenari d’ara, no són les polítiques
que teníem abans de dia 1 de març o quan va sortir el primer
cas de COVID a les Illes Balears. A partir d’aquí, la política a
la comunitat autònoma en matèria pressupostària i en matèria
financera és totalment diferent. I, per tant, el consens i el debat
és imprescindible, el major consens, malgrat hi hagi qualque
grup parlamentari que nega que aquí hi hagi una pandèmia i
que aquí és una situació simplement de mala gestió. Que també
ho és, en part, però evidentment aquí tenim una pandèmia i és
inqüestionable. I per tant les mesures s’han de prendre, i ens
tendran devora sempre que sigui amb aquest itinerari de
prioritats que hem dit.

Miri, nosaltres li hem demanat, i li exigim de bell nou, que
vostè es comprometi a fer l’auditoria integral i operativa i
funcional de l’organigrama de la comunitat autònoma i de
l’estructura del sector públic instrumental, per assolir una
gestió a la despesa eficaç, i que tenguem una administració
eficaç, eficient i propera. Ens dirà que som pesats, però
cregui’m que som pesats amb arguments, i a més li hem dit que
siguin vostès que les facin, de l’estructura de les conselleries.
Jo sé que hi haurà qualque soci del Govern que estarà nerviós
per dir: alerta que no ens toqui a nosaltres! Que donin
explicacions a les famílies que tenen reduïda la seva situació i
mantenim alts càrrecs amb una administració que es demana,
s’ha de demanar ella mateixa estrènyer el cinturó. I li ho dic: té
vostè de la seva conselleria i de la conselleria
d’Administracions Públiques els instruments per poder-la fer i
l’analitzarem, i l’analitzarem aquí i veurem què és el més
eficaç.
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També li hem demanat la reducció de capítol 1, la volem
reflectir. Li estic anunciant quina serà la nostra trajectòria en
l’elaboració del pressupost, les nostres esmenes, evidentment
aniran perquè sigui una transposició al pressuposts amb
objectius finals i mesures que es recullen en el document que
li he dit abans: el document que varen signar els agents socials.
Això serà la capçalera d’elaboració de pressupost per part
nostra. I si hem de quadrar perquè no hi arribam aquí per
prioritzar els treballadors, la millor situació dels treballadors,
de les famílies, dels autònoms, de les persones que estan en
situació d’exclusió social o d’elevada pobresa, retallarem tota
la resta, siguin alts càrrecs, siguin estructura de govern, o sigui
despesa supèrflua. I jo sé cert que vostè ho haurà de fer, per
tant, sempre li hem demanat que sigui vostè qui dugui aquí una
proposta i que la vegem materialitzada en el seu esborrany de
pressupost, a la seva iniciativa. 

La finançació europea, què ens preocupa? Vostè sap del
rigor en la justificació i imprecisió dels projectes, fonamentals,
perquè una de les potes o de les cames d’aquest finançament és
de la Unió Europea, i que també ens jugam molt també de
fiabilitat i de rigor. 

Insistesc, nosaltres li donarem suport a la proposta que duu
avui, concreta, aquí, condicionada als indicadors que li he
comentat a vostè abans al que acompanyarà a això, següent
passa, que és l’elaboració de pressupost i, sobretot, que el seu
llibre de capçalera -nosaltres hem emprat un concepte sanitari
o un concepte facultatiu que és el Vademecum d’aquest govern,
el full de ruta, i el llibre de capçalera de la presidenta i de vostè
com a titular del compte de la comunitat autònoma i del
patrimoni de la comunitat autònoma- ha de ser el Pacte de la
reconstrucció i de la recuperació de les Illes Balears. 

Moltes gràcies. 

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Correspon ara el torn de paraula
del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr.
Ensenyat.

Sr. Ensenyat, no se le escucha. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

No s’escolta?

LA SRA. PRESIDENTA: 

Ahora sí. 

EL SR. ENSENYAT: 

Molt bé. Deia que agraesc, deia que bona tarda a tots els
diputats i diputades. Que agraesc moltíssim a la consellera
d’Hisenda totes les explicacions que ha donades respecte a
aquest acord que ja va prendre el Consell de Govern i que avui
hem de ratificar sobre el sostre de despesa, no? El sostre de
despesa que se’n va a 4.726,5 milions d’euros, que es diuen

aviat, però que, evidentment, suposen un sostre de despesa que,
de fet, és el més elevat que ha tengut mai aquesta comunitat
autònoma, un 7,8% més que l’any passat, amb 342,7 milions
més que el pressupost del present exercici i que, evidentment,
suposen un increment d’un 41% -un 41%-, no són bromes,
respecte del pressupost d’aquesta mateixa comunitat a l’any
2015.

Per tant, crec que s’ha de valorar que precisament en aquest
moment, ara més que mai tenguem un sostre de despesa que és
el més elevat de tota la nostra història i, a més, ho és per un
motiu en concret, perquè, evidentment, això és la primera passa
per fer uns pressuposts, uns pressuposts que aniran adreçats
sobretot a minvar aquests efectes d’aquesta crisi COVID, en el
sentit més ample de la paraula, començant per l’aspecte sanitari
i, evidentment, per tot el que suposa la protecció social de les
persones; el blindatge de les competències, com puguin ser
educació, etc. Així com també una partida important que
permeti seguir avançant dins aquest procés de diversificació
econòmica de les nostres illes, tan necessari.

I crec que és un sostre que aprovam dins un context on hem
de tenir en compte també tota una sèrie d’elements: el primer
de tot és que s’han suspès per primera vegada els límits de
dèficit i de deute, la regla de despesa, per la qual cosa crec que
és un tema que hem de valorar, és a dir que hi ha hagut tot un
moviment tant polític, com social, com també municipal que,
evidentment, s’ha de valorar (...)

(Mal funcionament del so)

... no sé com haguéssim pogut aplicar una regla de despesa amb
aquests paràmetres i aquesta situació que ens ha tocat viure,
que, evidentment, res no té a veure amb (...)

(Mal funcionament del so)

... tal i com es va plantejar en el seu moment a través de la llei
Montoro.

El mateix que un augment de les aportacions estatals i
especialment aquelles específiques per fer front a una situació
derivada d’una pandèmia, com és la COVID-19, d’aquelles
aportacions específiques que farà l’Estat. I, a més, també tenint
en compte aquesta incorporació dels 100 milions primers que
arribaran d’aquests nous fons europeus de Next generation als
quals feia referència abans la consellera. Crec que és important
remarcar aquest context en el sentit de dir: bé, si a l’Estat, al
Govern de l’Estat hi hagués hagut un govern conservador o a
la resta europea hi hagués hagut una majoria conservadora,
tendríem aquestes eines al nostre servei? Jo, francament, tenc
els meus dubtes, perquè evidentment suposen una diferència
abismal de tractament d’una situació.

Tenim el record immediat d’una altra situació, que era la
crisi econòmica a l’any 2007, on evidentment els paràmetres i
el context varen ser totalment diferents.

I deia abans que això és la primera fita per aprovar uns
pressuposts que hauran de donar resposta a aquests reptes als
quals abans em referia, en primer terme, garantir aquesta
protecció de les persones a través de la protecció social, de
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blindar les competències com educació, sanitat i sobretot ser un
estímul important en aquest procés de diversificació del model
econòmic.

Crec que si hi ha res que sigui més clar que uns pressuposts
qualcú que ho digui, jo record que antigament hi havia un
anunci (...)

(Mal funcionament del so)

... que sortia un majordom i feia la prova del cotó, la prueba
del algodón, i acabava aquell anunci dient “el algodón no
engaña”, és a dir, els pressuposts són aquesta prova del cotó,
aquesta prueba del algodón, en el sentit que en podem parlar
molt, podem tenir molts debats, podem defensar postulats,
podem fer moltes propostes, però hi ha una cosa que no engana,
que són uns pressuposts. En una paraula, és a dir què dedicam
a sanitat, què dedicam o quant, millor dit, dedicam a educació,
què hem dedicat o dedicarem a fomentar l’accés a l’habitatge,
a la protecció social; el pressupost, al cap i a la fi, són com
aquell anunci que us deia abans de la prova del cotó.

Per tant, sí que hi ha una realitat, que els darrers cinc anys
tota la despesa en sanitat, la despesa en educació, la despesa en
protecció social, en ajudes a habitatge s’ha incrementat, i, a
més, s’ha incrementat d’una manera exponencial, i crec que
també és una qüestió que s’ha de posar en valor.

És vera que així com els pressuposts són com aquella prova,
també és vera que són una fotografia real de com es troben les
coses, quan analitzes el capítol d’ingressos i el capítol de
despesa, evidentment també pots fer una fotografia, és a dir,
una diagnosi de quina patologia pateix la nostra economia, i és
clar que tots hi coincidim i n’hem parlat moltes vegades, avui
mateix, fins i tot hem aprovat propostes de resolució respecte
d’això, i veiem aquest elevadíssim de deute que tenim, molt
deute històric, jo em referia fins i tot als debats de política
general i deia que de cada 10 euros que pagam de deute n’hi ha
7 que són de deute històric.

A d’altres comunitats autònomes, fins i tot el cas
d’Andalusia, ja se’ls havia reconegut aquest deute històric ja
des de fa més de deu any, no?, i crec que això és important
saber exactament quines són aquestes patologies, precisament
per treballar i mirar, evidentment, de convertir-les en
oportunitats, el tema del finançament és un tema que ja no pot
esperar massa més, entre d’altres coses, perquè hem arribat a
aquest nivell de deute, que això, dins propers exercicis això ja
no hi ha economia que ho resisteixi.

Per tant, són qüestions evidentment que haurem d’anar
treballant i haurem d’anar resolent, i, a més, ja no podem
esperar massa més, perquè, com deia abans, les circumstàncies
són les que són; les previsions de propers exercicis poden ser
encara més dolentes, evidentment, de les que ho han pogut ser
enguany quant que l’Estat liquidarà més endavant i, per tant,
d’aquí dos anys, evidentment, hem d’estar preparats, i hi ha
totes aquestes qüestions que ja hauríem d’haver tengut la
capacitat de poder resoldre. I crec que almanco hi ha un cert
consens o un consens majoritari dins la cambra, dins el
Parlament d’aquestes illes, que coincideix a fer aquestes
valoracions respecte d’aquestes qüestions.

De totes maneres és un tema que n’hem parlat molt, que en
seguirem parlant molt, vull recordar que això és una primera
fita per treballar de cara a uns pressuposts que són expansius i
que no tenen altre objectiu que donar resposta als nostres
ciutadans i ciutadanes, en el sentit més ample de la paraula i
des de totes les perspectives possibles.

Res més a afegir. Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Corresponde ahora el turno de
palabra al Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares, tiene la
palabra el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Vicepresidennn-ta!

(Alguns aplaudiments)

El argumentario de este techo de gasto pues nos volvemos
a encontrar casi con lo mismo que nos encontrábamos en el
debate de presupuestos de este año, nos proponen un techo de
gasto no financiero de 4.726 millones, un incremento con
respecto a 2020 de 342, es decir, un 7,8% más. Según la
previsión del Gobierno, estos 4.726 millones se van a financiar:
2.887 procedentes del sistema de financiación autonómica; 846
de tributos propios cedidos e ingresos patrimoniales; 636 de
transferencias corrientes y de capital, en las que se incluyen las
aportaciones extraordinarias del Estado por la COVID; 60 de
ajustes de contabilidad; y 295 imputados al déficit.

Esta propuesta de techo de gasto se hace con una previsión
de crecimiento negativo para el 2020 del 29,5 y de crecimiento
positivo para el 2021 de un 13,1. Es muy posible que la
previsión de crecimiento para el 2021 sea demasiado optimista,
Sra. Consellera; de hecho, en contraposición a estos datos, el
BBVA Research prevé un crecimiento para Baleares en el año
2021 de solo un 10,5%.

Sin embargo, la incertidumbre de como pueda evolucionar
la pandemia hace que estas previsiones sean muy volátiles y
susceptibles de ser modificadas a peor en el futuro. Tenemos
los ingresos procedentes del sistema de financiación que
ustedes prevén en 2.887 millones, procedentes del sistema de
financiación autonómico. Sin embargo, la propia propuesta dice
textualmente: “Ateses les incerteses de la conjuntura actual,
existeix cert risc que les previsions ministerials s’hagin
d’ajustar els propers mesos d’acord amb l’evolució real dels
indicadors d’activitat econòmica i tributària.” Ustedes mismos
reconocen que esta previsión de ingresos podría no cumplirse,
por lo cual, de ser cierto y de no cumplirse, incrementaríamos
el déficit.

En los tributos cedidos y propios en este caso se prevé una
bajada de recaudación en impuestos propios y cedidos de 276
millones, un 26,6% de caída. La correlación más directa entre
la recaudación de estos impuestos y la situación de la economía
hace que su previsión se reduzca de forma muy notable.
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Se prevé en transferencias corrientes y de capital 636
millones, dentro de estas transferencias hay unas previsiones
extraordinarias, como los 297 millones de euros en concepto de
aportaciones extraordinarias del Estado para hacer frente a los
efectos de la COVID; los 100 millones en concepto de reparto
de ayudas europeas; y 60 millones correspondientes al
Convenio de Carreteras.

Si ya tenemos dudas de que lleguen las partidas
extraordinarias de la COVID y las de Europa, lo que es seguro
es que no llegaran los 60 millones del Convenio de Carreteras,
llevan años haciendo la previsión de los presupuestos de 120
millones de euros en concepto de Convenio de Carreteras y
jamás nos ha llegado un euro. Ahora se ve que, por vergüenza
torera, solo prevén 60 millones, que tampoco van a llegar y que
solo harán un incremento del déficit.

La previsión del Govern es incrementar el endeudamiento
en 308 millones, de forma que pasaríamos de deber un 26,08
del PIB a un 34,80 del PIB, cuando el objetivo debería ser de
un 27, y un total de 9.352 millones de euros, una auténtica
barbaridad y un récord histórico, ustedes siempre hacen
historia, Sra. Consellera; es verdad, lo dicen a menudo y es
cierto.

Si ustedes quieren aprobar un techo de gasto no financiero
bajado en una previsión de ingresos hinchada en la que el
propio documento, no nosotros, afirma que hay una
incertidumbre, dada la coyuntura actual, la previsión de
ingresos procedente del sistema de financiación puede ser que
se ajuste a los próximos meses dependiendo de la evolución
económica. Por otro lado, otra vez los 60 millones del
Convenio de Carreteras, que es seguro que no llegarán y que
incrementarán automáticamente el déficit.

Estamos ante una propuesta presupuestaria expansiva,
basada en ingresos ficticios, dando rienda suelta al gasto, a
costa de aumentar el déficit y la deuda, y nadie pondrá pegas a
aumentar el gasto siempre y cuando este se dedique a ayudar a
nuestras empresas y autónomos, a dotar mejor nuestra sanidad
pública o nuestro sector educativo, o aumentar los recursos de
los servicios sociales. Sin embargo, aumentamos el déficit y la
deuda, lo que implica un aumento de impuestos a corto y medio
plazo para seguir manteniendo al Govern más desmesurado y
más caro de la historia, aumentamos déficit y deuda para
mantener chiringuitos ideológicos, para gastarse 1 millón de
euros en una Oficina Anticorrupción que no sirve de nada;
seguimos aumentando la deuda para mantener una televisión
pública sectaria que nadie ve; o un Institut de la Dona
convertido en un fin en sí mismo y que solo sirve para difundir
su ideología de género; se sigue financiando a manos llenas el
pancatalanismo, mientras nuestras empresas cierran.

Esta política expansiva en el gasto, generando un déficit
descomunal e incrementando hasta límites insostenibles la
deuda, supondrá hipotecar el futuro de nuestros hijos y nuestros
nietos, que deberán pagar con sus impuestos los excesos de
ahora. La propuesta de techo de gasto, implica, además, una
mayor dependencia de Baleares de las transferencias
procedentes del Estado, Baleares está a expensas de que el
Estado envíe dinero o no, mientras que los ingresos por
recaudación en impuestos propios y cedidos bajan de forma

estrepitosa. Esta bajada de ingresos, en teoría, debe ser
compensada por un incremento de las transferencias del Estado,
que siempre dependerán de la situación de liquidez de las arcas
de la administración general.

Estamos ante el mismo panorama del segundo pacte de
progrés, poco a poco vamos a ver como aumenta el plazo de
pago a proveedores; la recaudación de impuestos ya está
bajando de forma notable; el déficit se dispara; aumentan las
dificultades para financiar ese déficit; y pronto veremos como
se empieza a impagar a los proveedores; y mientras tanto la
economía se colapsará con el cierre masivo de empresas y el
aumento exponencial de las cifras del paro.

Para entendernos, Sra. Consellera, ustedes quieren aprobar
este techo de gasto para hacer en este momento de crisis un
presupuesto expansivo. Y ¿cómo lo quieren hacer? Pues yo se
lo voy a definir, nos enseñaba antes el Sr. Costa una serie de
gráficos, yo aquí tengo uno, usted quiere meternos la mano en
el bolsillo, sacarnos el dinero, y con este dinero usted lo que
quiere hacer es unos presupuestos expansivos en base a este
techo, y ¿cómo? Esto,...

(Se sent un renou de fons com si s’esqueixàs un paper)

... para una televisión que nadie ve; esto, ...

(Se sent un renou de fons com si s’esqueixàs un paper)

..., para el IB Dona; esto para..., hombre, a los inmigrantes que
vienen les tenemos que dar ayudas, esto, para seguir
manteniendo chiringuitos ideológicos...

(Se sent un renou de fons com si s’esqueixàs un paper)

Y cuando se queda usted sin dinero y el ciudadano, que le
ha dado 50 euros, le dice: oiga, es que yo estoy en dificultades,
es que yo no llego a final de mes, es que yo tengo que pagar los
libros de mis hijos; entonces usted se rebusca en el bolsillo y le
dice: no se preocupe, tenga, 50 céntimos. Y cuando el
ciudadano atribulado le dice: oiga, le he dado 50, ¿en qué se lo
ha gastado usted ahora que yo lo necesito? Yo ahora lo
necesito, necesito que me lo devuelva, necesito ayuda. Y, como
siempre que no saben ustedes que contestar, contestarán lo
mismo que su presidenta esta mañana: “feixista, feixista,
feixista!”.

Gracias, Sra. Vicepresidenta.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Rodríguez. Corresponde ahora el turno de
palabra al Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Molt bé, gràcies, Sra. Presidenta, en funcions, Sra.
Vicepresidenta o autoritat que dirigeix el debat. Bé, jo intentaré
primer de tot centrar el que crec que és objecte d’aquest debat,
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reconeixent en primer terme l’enorme dificultat que té la
consellera per fer aquest exercici de fixació d’un sostre de
despesa, i és enormement complicat perquè ens trobam a un
moment d’una incertesa absoluta. I és clar, qualsevol
pressupost i qualsevol sostre de despesa es fa inevitablement
sobre estimacions, això és inevitable, és consubstancial a
aquestes figures.

I, és clar, quan l’economia té una tendència més o manco
continuista, és relativament fàcil fer aquestes estimacions; quan
ens trobam a un moment d’hecatombe com el que vivim
actualment, és francament difícil fer aquestes estimacions i per
això li volem reconèixer aquest primer punt que vostè fa uns
números a un moment d’incertesa que ho fa molt complicat en
aquest exercici.

Però aquest moment complicat i especial que vivim de la
crisi de la COVID fa que aquests pressuposts es lliurin dels
condicionants que normalment tenien sempre els pressuposts i
el sostre de despesa, que és l’estabilitat pressupostària, la regla
de la despesa, etc., això ha desaparegut per les circumstàncies
extraordinàries que vivim, molt bé. Vostè ho ha dit, que s’ha
aplicat la clàusula de salvaguarda, d’acord.

Però la normativa europea diu que en aquest escenari,
eliminant les regles d’estabilitat pressupostària i regla de
despesa, utilitzant la clàusula de salvaguarda, s’ha de mantenir
un principi i aquest principi és que hi hagi una sostenibilitat
pressupostària a mitjan termini, aquesta és la idea central
d’aquest debat: si amb el seu sostre de despesa podem garantir
que hi haurà una sostenibilitat pressupostària a mitjan termini.

I la nostra resposta és que no, és que no. Per què? Primer de
tot, la credibilitat de gestió del seu govern, perquè vostès ens
diran que a moments de dificultat i de contracció de l’economia
els poders públics han d’estirar, i hi estam d’acord; però és que
venim de cinc exercicis pressupostaris on hi havia increment
d’ingressos, hi havia bonança, hi havia..., no hi havia vaques
magres, hi havia vaques grasses, i vostès què han fet? Han
reduït significativament l’endeutament de la comunitat? No.

És a dir, no hem aprofitat el moment de bonança per reduir
quan el sector privat estirava i, és clar, som a un moment on les
Illes Balears tenim 9.329 milions d’euros d’endeutament, i
aquesta xifra, molt respectable i molt perillosa de cara al futur
i als exercicis pressupostaris que vendran, i a la despesa pública
futura, perquè, és clar, això afecta la sanitat d’aquí un parell
d’anys, no... no afecta altres coses, afecta l’educació d’aquí a
un parell d’anys, com es farà? No ho sabem, i tenim molts
dubtes. És clar, si no ens fem les preguntes correctes,
evidentment les respostes seran equivocades, i aquí surt la
portaveu de Podem i diu que l’important és l’ús d’aquests
doblers, que l’important és la inversió. Bé, és clar, El Pi
defensa un concert econòmic, El Pi no voldria tenir 4.700
milions d’euros, voldria tenir 8.000 milions d’euros de
pressupost, però, és clar, això és fer ciència ficció. Si jo tengués
la responsabilitat i fes un pressupost amb 8.000 milions d’euros
de sostre, vostès em dirien que me’n vaig del boll, encara que
tengués tota la bona intenció de fer moltes escoles, de fer molts
centres de salut, de contractar molts sanitaris, coses totalment
justes i que podem compartir, però aquest no és l’objecte del

debat d’avui. L’objecte del debat d’avui és si això és sostenible
pressupostàriament a mig termini.

Per tant, tenim la credibilitat del seu govern, en vaques
grasses no varen reduir l’endeutament i l’endeutament es troba
absolutament disparat i es dispararà molt més amb aquest sostre
de despesa.

I, és clar, és que són molt bons de fer els comptes, els
comptes, els grans nombres quins són per a nosaltres? 342
milions d’increment, quasi 300 milions de caiguda d’ingressos
propis o d’imposts cedits i unes possibles compensacions
d’aquesta situació en el Govern central -que ja veurem si
vénen, perquè no s’ha portat especialment bé amb nosaltres ni
ha complit especialment, un conveni de carreteres totalment
incert, que de fet el seu nou suport anomenat Ciutadans resulta
que no creu en les seves previsions, però donarà suport al sostre
de despesa, això em sorprèn, però cadascú que faci el que
vulgui amb el seu cos-, i uns fons europeus també d’absoluta
indefinició que venguin aquests 100 milions d’euros a què
vostè fa referència al seu informe.

Per tant, totes aquestes compensacions econòmiques que
vostè preveu segurament no es produiran i el que farem és que
no tendrem més de 300 milions de nou endeutament, sinó molts
més milions d’endeutament, i això no serà sostenible. Aquest
és el problema bàsic i ja dic que no és problema del sistema, és
un problema de la realitat que tenim ara, no de la realitat que
voldria tenir El Pi, perquè El Pi, ja li ho dic, voldria un canvi
en el sistema del finançament, voldria avançar cap al concert
econòmic, voldria a curt termini el principi d’ordinalitat, tot
això no ho discutim; tant de bo!, però és que vostès tenen un
govern del seu mateix color polític a l’Estat que fa més de dos
anys que governa, i si ens hem de fiar del que han fet fins ara,
sincerament, podem ser més que... dubtosos que realment
acompleixin i es produeixi aquest canvi de finançament.

Des de l’oposició fa molt d’anys que demanam un pla
d’eficiència, vostès s’han resistit sempre a fer un pla
d’eficiència, que, per cert, Ciutadans també l’ha demanat
sempre, aquest pla d’eficiència, sorprenentment sense pla
d’eficiència també donarà suport al sostre de despesa.

Nosaltres no podem compartir, ni hem compartit ni podem
compartir la política fiscal, per cert Ciutadans tampoc no la
compartia, però bé, tampoc no entrarem en aquesta qüestió. La
política fiscal del Govern, que va ser un increment de tributs la
legislatura passada: doblar l’ecotaxa i aquests pressuposts
creixien un cànon de residus, increments tributaris i aquest és
el pressupost i el sostre de despesa que ens espera.

Després, i vostè ha començat així el seu discurs, ens diu que
és el moment de la cosa pública -és el moment de la cosa
pública- perquè vostès creuen massa poc que la riquesa també
l’ha de generar el sector privat i que vostès han d’incentivar i
han de potenciar el sector privat perquè també sigui un element
de reanimació i de reactivació econòmica, perquè només des de
la cosa pública no podrem sortir de la crisi. Per tant, nosaltres
convidam que hi hagi una entesa publicoprivada que fins ara
vostès no és la línia que defensen.
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Per tant, si no creiem en la seva política fiscal, no creiem en
la seva política econòmica, no veiem el pla d’eficiència, no
veiem cap reforma del sistema de finançament, els números no
ens quadren i no veiem l’objectiu de sostenibilitat
pressupostària a mig termini, entendrà que tenim molt poques
raons -molt poques raons- per donar suport a aquest sostre de
despesa.

I el problema, ja li ho dic, el problema no és que hi hagi
endeutament ni el problema és que no creguem que en aquests
moments s’hagi de fer un sobreesforç per part de
l’administració i dels poders públics, el problema és si això
serem capaços de finançar-ho en el futur, i amb les
circumstàncies actuals, amb els ingressos actuals, amb el
sistema actual, que és pel que ens hem de regir per ara, no
veiem aquest horitzó. Per tant, el que veiem és que fem una
bolla molt més grossa d’endeutament i que això acabarà tenint
unes conseqüències molt negatives per a les Illes Balears. 

Per tant, pensam que s’han de fer altres polítiques que són
perfectament possibles i per això no tendran el nostre suport.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Ara correspon al Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Consellera, és obvi
que les opcions són poques, les opcions que vostè té per
enfocar l’elaboració del pressupost bàsicament passen pels
recursos als quals ha recorregut per poder fer aquest sostre de
despesa. D’una banda, és una injecció de liquiditat, que jo ho
definiria així, que són aquestes bestretes per part de l’Estat; que
és veritat, com ha dit algun portaveu, que s’ajustaran, que
s’hauran d’ajustar i, per tant, és un lliurament de doblers que
tard o d’hora haurem de tornar i, per tant, això ho hem de tenir
en compte; i després l’increment de deute. És a dir,
evidentment fem un pressupost expansiu, basat en què ens
deixen doblers, ens deixa doblers l’Estat o ens deixa doblers el
sistema financer.

I és que no hi ha una altra opció, és a dir, som a un moment
on per molt que haguem fet crides que la comunitat autònoma
no es continuï endeutant i que aquest endeutament és una llosa
i que evidentment això, doncs amb tota l’economia, igual que
passa a les famílies o passa a les empreses, no?, el deute és una
solució a curt termini, però un problema a més llarg termini.
Tot i que també hem de dir una cosa, m’agradaria fer aquest
paral·lelisme entre una comunitat autònoma i una empresa: és
a dir, aquí hi ha grups que han defensat avals d’ISBA per a les
empreses, que tenguin liquiditat, i els doblers aquests també
s’hauran de tornar a les empreses. 

És a dir, sembla ser que la solució que pretén el Sr. Costa
troba que és molt bona per a les empreses, que és que es puguin
endeutar i que ho avali l’ISBA, és a dir que tenguin tresoreria,
que tenguin liquiditat, un dia també ho hauran de tornar. Doncs,
exactament la mateixa solució, Sr. Costa, que vostè demana per

a les empreses és al que recorre el Govern per tirar endavant,
no tenim més remei i d’alguna manera vostè ho ha hagut de
reconèixer perquè realment no ha plantejat cap alternativa i no
li ho tir en cara, és que no hi ha alternativa. És a dir, tenim una
perspectiva de major demanda de serveis públics a causa de la
situació que vivim, per tant, hem de respondre amb major
despesa, i, evidentment, no ens queda més remei que aquests
doblers ens vinguin a través d’aquesta liquiditat que ens ve de
l’Estat o del deute.

Ara bé, per tant..., és a dir, dintre d’aquest context la
solució que vostè plasma aquí amb evidentment totes les
incertituds que tenim, que tots som conscients quines són, no
tenim més remei que fer com les empreses: agafar crèdit, tirar
endavant, mirar de respondre a totes les expectatives que tenen
els ciutadans i que tenen els proveïdors envers l’administració
i evidentment treballar perquè això no acabi essent una llosa
que faci que les finances de la comunitat autònoma siguin
insostenibles.

I aquí vaig, és a dir, jo li demanaria, Sra. Consellera, vostè,
la setmana que ve o l’altra, presentarà el pressupost al Govern,
el Govern l’aprovarà, el trametrà a aquest parlament i veurem
en detall amb el qual es pensen gastar tots aquests doblers, però
serà molt important que des de ja ens comencem a preparar per
al que passarà l’any que ve i per al que passarà d’aquí a dos
anys, perquè si aquests doblers que nosaltres utilitzem en
préstec els gastem, per dir alguna cosa, en el que es va gastar el
famós Pla E, que després ja la història l’ha jutjat pel que va ser,
un gran malbaratament de doblers, doncs el cop que ens
trobarem serà d’antologia.

A més a més, crec que el mecanisme de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, és a dir, a partir dels ingressos un
determinat nivell d’endeutament, té lògica i té sentit en un
horitzó d’un PIB creixent, és a dir, vostè té tants d’ingressos, i
com que se suposa que el PIB anirà creixent li permet endeutar-
se una part perquè la riquesa que és capaç de crear aquesta
comunitat autònoma permetrà ser capaços de respondre i
amortitzar aquest deute. En canvi amb la perspectiva que tenim
ara d’un PIB decreixent sembla que el mecanisme hagi de
funcionar igual; bé, vostè té determinada riquesa, serà capaç de
respondre amb aquest deute, però això ja no és tant així,
perquè, clar, evidentment tenim tota una administració i tots
uns programes i totes unes polítiques que aspirem a mantenir i
que evidentment només falta la llosa d’aquest deute amb un
PIB més petit, i per tant amb molta menys capacitat de per
finançar a futur aquesta despesa.

Per tant estic d’acord amb el que deia el Sr. Melià, que amb
aquests pressupostos i amb aquest sostre de despesa hem de
reconèixer que ens estem allunyant de la senda d’estabilitat, ens
estem allunyant de la senda d’estabilitat. Per tant o tenim això
molt clar i des d’aquest mateix exercici prenem mesures per
evitar el cop o, si no, com deia, el cop serà d’antologia.

Com podem prendre aquestes mesures? Doncs no hi ha més
remei: d’una banda, tard o d’hora reduir despesa, amb la qual
cosa reduir despesa podem fer-ho de dues maneres, retallant, és
a dir, el que fins ara oferíem als ciutadans deixar-ho d’oferir, o
ser més eficients; llavors el Sr. Melià també ha parlat de les
seves propostes del pla d’eficiència, ha dit que Ciudadanos

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 55 / 27 d'octubre de 2020 3087

també era partidari d’aquesta eficiència, i m’ha sabut greu, Sr.
Gómez, que crec que vostès no han entès les nostres propostes;
quan dèiem de crear una oficina de modernització
administrativa no estem dient de crear més organismes, no, no,
no, aquí no es crea res, o sigui no s’augmenta la despesa; el que
diem és que hi ha d’haver una priorització en l’eficiència de
l’administració perquè és un element clau de la competitivitat
de les empreses i per tant de la competitivitat de les Illes
Balears, i com que no volem augmentar la despesa en alts
càrrecs i en personal eventual evidentment s’ha de reduir d’una
altra banda, m’entén. Sr. Gómez Gordiola? És a dir, nosaltres
sí que proposem crear, però evidentment proposem, per no
utilitzar la paraula destruir, que és molt lletja, “descrear” algun
altre organisme. Per tant m’ha sabut greu perquè m’he sentit
al·ludit pel comentari que vostè ha fet, perquè pensava que
anava adreçat a les nostres propostes, i em sap greu que no
s’hagin entès.

Per tant, eficiència. Jo aquí, Sra. Consellera, m’he de tornar
a ratificar, i vostè n’és tan conscient com jo o més. És a dir,
tenim un problema d’eficiència de l’aparell burocràtic
administratiu de la comunitat autònoma, i aquesta és una llosa
per a la competitivitat de la comunitat autònoma, i per tant
m’agradaria que en aquests pressuposts, si no es crea un
comissionat, com jo proposava, realment que es visualitzi
d’alguna manera que vostès estan fent una aposta per aquesta
eficiència, perquè o som capaços de ser més eficients en els
propers exercicis, o si no, com li deia, aquesta liquiditat de què
gaudim en aquest exercici serà pa per avui i gana per demà.

I després, en segon lloc, i això l’afecta més a vostè com a
consellera d’Hisenda, el que hem de fer és assignar recursos de
forma intel·ligent, és a dir, assegurar-nos que els doblers van
dirigits a despeses que tindran un retorn, és a dir, que ens
permetran generar més riquesa en el futur. Això és una cosa
que qualsevol família o qualsevol empresa té claríssima. Clar,
si una família s’endeuta per anar-se’n de viatge, escolti, això és
un desastre, perquè vostè està assumint un deute per una
despesa que no té cap mena de retorn; ara, si una família
s’endeuta per muntar una botiga, doncs això evidentment és
una despesa intel·ligent, és una assignació de recursos
intel·ligent. M’endeuto, és a dir, agafo doblers que em deixen
perquè amb l’assignació que faig d’aquests recursos seré capaç
de poder tornar aquest deute i generar més riquesa. Per tant
l’assignació intel·ligent de recursos... -em sap greu haver posat
aquest exemple tan planer, però era perquè m’entenguessin-
obligaria que amb aquests 295 milions d’euros, amb aquests
100 milions d’euros, vostè vetllés, perquè si no ho fa vostè no
ho farà ningú, Sra. Consellera, que van dirigits realment a
projectes que tenen un retorn. 

No estic dient que el gruix del pressupost hagi d’anar a
adreçat a despeses que per la seva naturalesa no tenen retorn,
per exemple la despesa sanitària; evidentment, d’això n’estic
totalment convençut, però és que això s’ha de finançar no amb
el deute sinó amb els ingressos típics, per tant amb els impostos
directes i indirectes, de l’administració. Quan parlam
d’incrementar el deute en la situació en què estem, amb 9.000
milions d’euros de deute al qual anem, no tenim més remei que
assegurar-nos que estem fent aquesta assignació intel·ligent
dels recursos. Posaré un exemple, només, perquè vostè
recordarà fa un any que jo estava totalment en contra que es

gastessin 30 milions d’euros per portar el metro al Parc Bit,
però ho feia perquè el mateix informe que tenia el Govern deia
que era... absolutament deficitari. Ara per exemple no he vist
cap informe, però fer un tramvia a la Platja de Palma que a més
a més passa per l’aeroport se m’apareix com una inversió que
sí que té un retorn i té una justificació. 

Per tant avui faré un vot de confiança, votarem a favor
d’aquest sostre de despesa, perquè ja li he començat dient que
no hi veiem altra alternativa, però sí que demanaria la
correspondència que no ens surtin amb sorpreses d’inversions
que els seus mateixos informes diuen que són insostenibles,
diuen que són insostenibles en aquest cas perquè no hi havia
gaire..., és a dir, com més gent agafava el metro aquest del Parc
Bit més ens arruïnàvem. Escolti, no estem per fer aquests
negocis, és a dir, malauradament ara vostè hauria de garantir
que aquests doblers que vénen del deute, aquesta liquiditat que
ens està prestant l’Estat, va adreçada a inversions que ens
permetran tenir un retorn. Bàsicament evidentment aquí anem
a tot l’àmbit del que és la innovació, la transformació digital, la
creació d’empreses, la transició energètica, fins i tot el
tractament de residus..., és a dir, totes aquestes despeses que
tenen un retorn econòmic. He parlat de la transició energètica;
tornant a l’exemple de la família, aquesta família en lloc de
dedicar els diners a obrir una botiga el que fa és fer unes obres
d’eficiència energètica a casa seva -miro el vicepresident, que
és el responsable d’aquest ram- doncs evidentment això també
té un retorn. Per tant aquesta seria una assignació intel·ligent
dels recursos.

Per això em sembla que el nostre discurs global és prou
coherent, és a dir, el que li estic dient ara amb el que diem
sempre, aquesta reconstrucció en verd, aquesta assignació de
recursos a activitats que suposen al mig o al llarg termini un
estalvi i per tant una capacitat futura de retornar aquest deute.

No sé si vostè ens podrà fer avanços de cap on es planteja
el pressupost. Ja li dic que evidentment nosaltres votarem a
favor, i no li poso cap condició, per tant té les mans lliures per
plantejar el que trobin al pressupost, però sàpiga que nosaltres
esperam que hi hagi aquest tipus d’anàlisi i aquest tipus
d’orientació en els pressupostos.

Gràcies, Sr. President.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Ara correspon al Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats i
diputades, acabam d’iniciar avui el debat i la votació del límit
del sostre de despesa per a l’any 2021, i així donam la primera
passa per a l’elaboració dels pressuposts de la comunitat
autònoma de les Illes Balears de l’any que ve.

El Consell de Govern va aprovar el passat 22 d’octubre
l’acord pel qual es va fixar el sostre de despesa no financera en
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4.726,52 milions d’euros per a l’any 2021, tal i com aplica la
Llei d’estabilitat pressupostària. Aquest serà el segon
pressupost de la desena legislatura, però també el sisè d’un
govern d’esquerres continu que cerca desenvolupar polítiques
preferentment socials i millorar els serveis públics fonamentals;
en definitiva, millorar la vida dels ciutadans i enfortir l’estat del
benestar, un compromís que s’ha reflectit cada any en els
darrers pressuposts, i l’any que ve no serà menys. És un sostre
de despesa històric, marcat, això sí, per la crisi sanitària,
econòmica i social produïda per la COVID-19, però que tot i
així posa al servei de la ciutadania 342,7 milions d’euros més
que l’any 2020, un 7,82% més.

És el sostre de despesa més alt de la història per fer front a
aquesta crisi i recuperar l’economia, malmenada per una
pandèmia per a la qual ningú no estava preparat ni pensava
viure mai. Són 4.726 milions que posen damunt la taula una
manera diferent de fer política, tant des del vessant de la
despesa com des del vessant dels ingressos; es tracta d’una altra
manera de sortir d’una crisi, sense retallades ni imposicions.

Així, des del vessant de la despesa, aquest govern
acompleix la paraula donada, no hi ha retallades, aquestes
retallades que tant agraden al partit de la dreta i que no varen
servir més que per augmentar les desigualtats socials a les quals
ha hagut de fer front el Govern durant aquests sis anys
posteriors a la legislatura del Sr. Bauzá, que serà recordada
com la legislatura de les retallades, dels acomiadaments, de la
precarietat, del conflicte social i del tancament d’hospitals,
entre altres bretolades a les que ens tenia acostumats el Govern
del Partit Popular.

Amb l’aprovació d’aquest sostre de despesa es mostra que
es pot sortir d’una crisi d’unes dimensions desconegudes amb
polítiques socials, amb inversió, enfortir els serveis públics i
afavorir una recuperació justa per no deixar ningú enrere. Són
xifres que es transformaran en polítiques concretes que
ajudaran a frenar la pandèmia, afavorir la recuperació
econòmica i social i millorar la vida de moltes persones. La
protecció de les persones, de les famílies, dels treballadors, dels
autònoms i de les empreses, és l’objectiu prioritari d’aquest
govern.

I també és palesa una altra manera de fer política amb la
recent suspensió de les regles fiscals per al proper any, una
ajuda per als comptes públics que, sense cap dubte, servirà per
atendre l’emergència sanitària que vivim i els seus efectes
econòmics, socials i laborals. Una suspensió de les regles
fiscals que no va comptar amb el suport del principal partit de
l’oposició, la qual cosa no estranya perquè per a ells no és
important disposar dels màxims recursos per fer front a la
pandèmia, i si ara estiguessin al Govern aplicarien les mateixes
receptes “austericides” que ja van aplicar el 2011. En això ens
diferenciam, mentre uns són fidels defensors de l’estabilitat
pressupostària, de la sostenibilitat financera i del
constrenyiment de la cosa pública, en resum, del relat de les
xifres i de posar davant els números front a les persones, altres
defensam l’execució de polítiques públiques destinades a
inversions i despeses socials, les persones en primer lloc. 

Des del vessant dels ingressos també queda clar el que ens
distingeix, perquè aquest govern sempre ha estat honest amb els

ciutadans, que han pogut veure en els programes electorals dels
partits d’esquerres, defensar pujades del tipus impositiu per a
les rendes i els patrimonis elevats. Hem aplicat el “qui més té,
més guanya o més hereta, més paga”, sense complexes!, sense
enganar els ciutadans!, perquè creiem en la progressivitat del
sistema i en la justícia tributària. De nou, una altra manera de
fer política, el Partit Popular aplicava a la crisi financera
mundial una política de pujada d’imposts sense precedents. Per
cert, en el seu programa electoral del 2011, no en parlava, de
pujades, sinó més aviat el contrari, mentiren als ciutadans,
aplicaren una política fiscal regressiva, perquè, si no, vegin
l’aplicació del cèntim sanitari o la pujada de la quota fixa del
cànon del sanejament d’aigua. 

(Alguns aplaudiments)

Mirin, l’escenari que ens ha mostrat la consellera d’Hisenda
és un escenari que permet reforçar la confiança com a garantia
de futur. Avui tenim l’oportunitat, tenen l’oportunitat, de donar
el suport majoritari dels grups per aprovar el sostre de despesa
per a l’any 2021. Aquest sostre és un sostre de despesa valent,
rigorós, el punt de partida d’uns pressuposts que garanteixin les
polítiques socials i per seguir potenciant la inversió pública,
planificant el present i el futur, i l’instrument per redistribuir
riquesa i garantir l’estabilitat econòmica, com hem demostrat
aquests darrers anys. 

Vostès trien. Ara tenen l’oportunitat de donar suport al
benestar de les persones, la gent ens reclama unitat per sortir
d’aquesta crisi. Pensin bé en el sentit del vot perquè no
s’entendrà un vot en contra de tenir més recursos per fer front
a la pandèmia. Això ens permetrà aprovar el pressupost per al
2021, en temps i forma, aportant estabilitat i seguretat, perquè
aquest pressupost contribuirà a sostenir les rendes de moltes
famílies, els llocs de treball, les empreses, els autònoms, en
definitiva, l’economia.

Ara més que mai és imprescindible poder aturar les
conseqüències econòmiques i socials de la crisi de la COVID-
19. Encara que no coincidim amb la forma de fer política,
siguin responsables i votin a favor d’aquest sostre de despesa.

Mirin, vostès volien la modificació de la Llei d’estabilitat
pressupostària, demanaven la suspensió de les regles fiscals;
ara que la tenen ja no els agrada. Volien abaixar imposts quan
el que varen fer va ser tot el contrari, a l’època del Govern
Bauzá, vostès varen apujar o implementar 9 imposts i 61 taxes
en tres anys. Senyors del PP, el Sr. Costa ha dit que les
previsions del sostre de despesa, les previsions pressupostàries,
no eren idònies, i vostè va fer una previsió correcta, Sr. Costa,
a la darrera crisi financera mundial? No els va bé res, ni ara la
suspensió de les regles fiscals, ni que es mantenguin les
bestretes. I amb tot el seu discurs de rebaixar les previsions
d’ingressos -perquè vostè vol que rebaixem les previsions
d’ingressos- encara té la cara de demanar una rebaixa
d’imposts!

Sr. Company -per cert, que no hi és, no veig el Sr.
Company- demani al Sr. Costa...

(Remor de veus)
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..., demani al Sr. Costa com quadrava els comptes, el té ben...,
bé, anava a dir: el té ben devora, però no el té ben devora.
Vostè se’n recordarà, Sr. Costa, no?, dels 120 milions d’euros
pressupostats en concepte de Conveni de Carreteres? Vostè
se’n recordarà quan anunciaven els tres imposts fantasmes,
impost sobre envasos, impost de cotxes de lloguer, impost de
grans superfícies...

(Alguns aplaudiments)

..., que en el moment que els anunciaven feien una previsió
d’ingressos de 135 milions d’euros i després, quan els varen
retirar, la previsió d’ingressos era de 58 milions d’euros?
Aclareixin-se: o 135 o 58. I, a més, tot acaba en el mateix, com
els deia, amb diferents formes de fer política!

Mirin, quan el Sr. Rajoy, als anys 2012, 13 i 14, va pujar els
imposts, va dir una de les cèlebres frases seves, i va dir: “No he
cambiado el criterio, cambian las circunstancias.” Bé, 
també és vera que va dir que “un vaso es un vaso y un plato es
un plato”, i es va quedar tan panxo! Aquesta és la diferència!
Nosaltres -nosaltres- no canviam el criteri, encara que canviïn
les circumstàncies,...

(Alguns aplaudiments)

..., nosaltres aplicam polítiques progressives, polítiques
progressistes, tant des del vessant dels ingressos com des del
vessant de les despeses. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Truyols. Ara correspon la contestació de la
consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors. 

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

Gràcies, Sr. President, gràcies diputades i diputats. Gràcies
als grups polítics, en general, pel to d’aquest debat, podria fer
una excepció, però jo crec que emet, Sr. Rodríguez, en una
altra ona que no arrib a entendre.

Entenc que el PP votarà a favor d’aquest sostre de despesa,
no?, perquè no he vist cap argument de pes per votar en
contra...

(Alguns aplaudiments)

... del sostre de despesa. Perquè entenc que -com ha dit el Sr.
Castells- hi ha poques alternatives perquè, què farien? Retirar
el suport a la salut? Que la despesa en salut serà la nostra
garantia de reactivació econòmica i la nostra garantia de tenir
un futur proper. Retirar el suport a l’educació, Sra. Riera?
Retirar l’esforç...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... que hem fet en educació per poder sostenir l’educació en
aquests moments tan difícils i tan complicats, amb esforç
financer, amb esforç personal dels docents, dels infants, de les
famílies! Què farien, retirar el suport dels serveis socials?
Retirar la xarxa de suport, que caiguin?

M’ha dit que això era un exercici tècnic. A mi m’encanten
els exercicis tècnics, li ho he de confessar, m’encanten, però no
és un exercici tècnic, és un exercici polític, és un exercici més
polític que mai. Ens han donat llibertat i ens han dit: la
responsabilitat és teva, tens un dèficit de referència, el pot
acomplir o no, fes el que consideris que has de fer per treure la
teva comunitat d’aquesta situació, i per garantir el futur de la
teva comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

I nosaltres hem fet, amb els marges que tenim de
finançament, amb les inversions, amb el finançament extern
que esperam captar, un exercici de responsabilitat des de tots
els punts de vista, des del punt de vista de la responsabilitat
financera, des del punt de vista de la responsabilitat social, i
des del punt de vista de la responsabilitat econòmica. Per això
deia que crec que seria capaç de defensar aquest sostre de
despesa en qualsevol fòrum. 

I no perquè ho digui jo. Som d’aquí, d’aquesta comunitat
autònoma, tenc una trajectòria professional determinada, però
ho demanen tots els organismes internacionals, l’FMI, la Unió
Europea, l’OCDE ens ho demanen: no teniu ingressos, però feu
despesa, feu la despesa necessària per sostenir el sistema,
perquè hem de sortir d’aquesta crisi i hem de donar el suport a
les famílies i a les empreses perquè això pugui continuar i
pugui sortir reforçat.

(Alguns aplaudiments)

I el mateix FMI en aquest sentit ha defensat la figura dels
ERTO, i ha defensat la figura dels ERTO perquè dóna suport
a les famílies i dóna suport a les empreses, sense ERTO, sense
les transferències socials que s’han produït, sense la injecció de
liquiditat, amb aquesta caiguda brutal de l’economia que tenim,
parlaríem d’altres qüestions i el carrer estaria d’una altra
manera. Així que no ens compari, Sr. Costa, no ens compari; no
ens compari con el sálvese quien pueda del Partido Popular,
no ens compari.

(Més aplaudiments)

Però ara crec, i li ho dic seriosament, eh?, crec de la seva
intervenció que tots hem après, crec que tothom ha après, crec
que fins i tot el Partit Popular ha après que les receptes del
passat no serveixen per a la situació actual.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ciutadans... Gràcies, Sr. Gómez, pel to; gràcies perquè sí
que no és fàcil i que no compartim moltíssimes qüestions, i que
no compartirà probablement algunes qüestions del pressupost,
o sí, perquè el pacte de reactivació i diversificació econòmica
de les Illes Balears és el nostre full de ruta, és el nostre full de
ruta perquè és el que hem pactat amb els partits polítics, és el
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que hem pactat amb els agents socials, és el que hem pactat
amb les institucions per sortir d’aquesta situació, i és el full de
ruta per a la redacció del pressupost.

Quant a l’excel·lència de la gestió dels fons públics, perquè
ha sortir, també ha sortit, el Sr. Melià, el Sr. Castells, el Sr.
Gómez ho han comentat, hem de començar a fer una inversió
intensíssima en excel·lència de la gestió dels fons públics.
Venim d’una situació d’infrafinançament històric d’aquesta
comunitat. Aquesta comunitat ha patit moltíssim per mantenir
el nivell de prestació en serveis públics fonamentals, per
garantir els serveis que donava, per garantir l’educació, per
garantir els serveis socials, per garantir la sanitat, per arribar en
una situació bona per afrontar la pandèmia com hem arribat al
2019. Però en aquest camí no hem tengut prou recursos per
destinar-los a millorar profundament, a modernitzar
l’administració. Ara tenim una oportunitat, tenim una
oportunitat amb els fons europeus, tenim una oportunitat amb
la situació que estam patint ara, i més que mai haurem de gastar
recursos per millorar la gestió de les administracions públiques,
per modernitzar les administracions públiques, per avaluar els
efectes de les polítiques que feim.

Auditoria operativa, si hi ha malbaratament. Què és
l’important? L’important és que cada euro que es destini a fer
una política pública compleixi l’objectiu per al qual s’ha fet la
inversió, i això és el que farem aquesta legislatura i és en el que
estam fent feina aquesta legislatura. No només perquè sigui una
voluntat d’aquest govern, perquè també és el que ens
demanaran des de les institucions europees per retre compte
dels fons europeus que rebrem. Cada euro ha de servir per
donar serveis; per sostenir la seguretat sanitària necessària per
reactivar l’economia; per sostenir l’educació, que ha patit
moltíssim durant aquesta pandèmia; per sostenir la renda de les
famílies; i per fer polítiques palanca que serveixin per reactivar
l’economia, que tenguin efectes multiplicadors, que donin
suports a les empreses, i això és la línia en la qual hem treballat
el 2020 i és la línia en la qual continuarem treballant el 2021.

Es parla també d’infrafinançament. Ho he dit a la meva
intervenció. El representant de MÉS, el Sr. Ensenyat, també ha
fet referència a l’infrafinançament d’aquesta comunitat
autònoma; i el Sr. Melià. Òbviament estam infrafinançats, hem
patit una situació d’infrafinançament brutal, i tenim un deute
acumulat reconegut per la Sindicatura de Comptes que ens
llasta i que és un deute injust per a aquesta comunitat
autònoma; per això hem reclamat una condonació del deute per
a aquesta comunitat autònoma; per això som conscients que no
partim de la mateixa situació que altres comunitats autònomes,
com per exemple el País Basc; ells tenen una capacitat de
reacció molt més forta que pot tenir una comunitat autònoma
tan endeutada com la nostra. Per això hem demanat fons
extraordinaris a les comunitats autònomes per no endeutar-nos
tant.

I per això ficam el conveni de carreteres en el sostre de
despesa, perquè no renunciam, perquè seguirem insistint per
cobrar aquest deute que deriva d’una sentència; perquè em neg
a deixar de posar el conveni de carreteres en el sostre de
despesa d’aquesta comunitat autònoma, perquè és una obligació
que té l’Estat amb les Illes Balears i és una obligació que haurà
de complir amb les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

Han dit que vivíem temps de pandèmia; ho ratific. Han dit
que vivíem una caiguda brutal del producte interior brut; ho
ratific. Que vivim una situació incerta, que el director general
de Pressuposts diu al seu informe que vivim una situació
incerta; és que vivim una situació incerta com mai. No poden
comparar la crisi de 2008 o la crisi de 2011 amb el que estam
patint en aquests moments. Una caiguda del producte interior
brut propera al 30% és inèdita, no és als llibres. Per això en
aquest moment, en una situació com aquesta, el que hem de
donar a la ciutadania, i el que tenim de responsabilitat com a
gestors públics i com a diputats, és donar certeses, les que
puguem, donar certeses, ser al costat de la gent i dir-li: escolta,
tenc una situació molt complicada de caiguda d’ingressos,
d’infrafinançament, d’incertesa, però seré al teu costat, devora
teu, amb uns serveis públics que et donin suport, i confii en el
futur d’aquesta comunitat autònoma. Crec que això és el
missatge que hem de donar a la ciutadania d’aquesta comunitat
autònoma, que sortirem endavant, perquè fan falta missatges en
positiu, missatges de coratge, perquè és una situació, sí,
complicadíssima; al carrer no es veu tan complicada, en aquest
moment; complicadíssima, però no tant com realment és,
perquè tenim tota una xarxa de suport social que està sostenint
la situació, i per això feim un sostre de despesa expansiu, per
continuar amb aquesta xarxa de suport, per sostenir el sistema
fins que faci falta.

I jo, Sr. Melià, i també Sr. Castells, els he de donar
l’enhorabona perquè han encertat, han encertat: la clau és la
sostenibilitat. Em sap greu, Sr. Melià, que no haguem tengut
cinc minuts per seure i parlar perquè estic segura que l’hauria
convençut. Vostè em demana si tenim...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... si aquesta apujada del sostre de despesa és sostenible. És
sostenible. Hem seguit les guies del pla pressupostari que ha
enviat el Govern d’Espanya a la Unió Europea, avalat per
l’AIReF. Hem fet un exercici polític com mai no havíem fet al
sostre de despesa i hem dit: “quines necessitats sí o sí hem de
cobrir de despesa per sortir d’aquesta situació?, quins marges
tenim a nivell europeu, a nivell estatal?; quin és el nostre
futur?, perquè sabem que haurem de tornar a la senda de
l’estabilitat”, i amb això, amb aquesta responsabilitat hem fet
aquest sostre de despesa, perquè a la Conselleria d’Hisenda i en
aquest govern tenim contínuament en ment aquesta previsió
pluriennal de la realitat d’aquesta comunitat autònoma, perquè
sabem que haurem de seguir governant.

Ara que necessita suport la societat donarem el suport.
Quan la cosa comenci a créixer haurem de tornar a la senda
d’estabilitat financera, a poc a poc, amb una senda transitable.
Estam preparats per tornar a la senda d’estabilitat financera.

(Alguns aplaudiments)

I ens avala l’experiència prèvia i ens avala el que han vist
en aquest parlament. A l’any 2020 vàrem fer un sostre de
despesa 50 milions més baix, per què? Perquè sabíem que la
despesa pujava més ràpid del que pujaven els ingressos i vàrem
dir: uf, les coses encara creixen, hem de consolidar tots els
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drets que hem recuperat i tots els serveis públics que hem
recuperat durant la passada legislatura, continguem un poc la
despesa. Durant la passada legislatura es va fer un creixement
important de la despesa corrent. El PP el va qualificar de festa,
va qualificar de festa l’increment en despesa sanitària, va
qualificar de festa l’increment en despesa educativa i fa
qualificar de festa l’increment en despesa social, que és el que
ens ha permès sostenir la crisi, una crisi tan abrupta, i
reaccionar amb la rapidesa amb què hem reaccionat, perquè
teníem uns serveis públics que estaven enfortits durant quatre
anys.

(Alguns aplaudiments)

I en aquesta senda seguirem treballant, a garantir la
sostenibilitat financera d’aquesta comunitat autònoma. Seguim
les instruccions del pacte d’estabilitat, ara tenim la clàusula de
salvaguarda activada sense perdre de vista que hem de tornar
a la senda de l’estabilitat.

Quant a l’assignació de recursos, que comentava el Sr.
Castells, del pressupost, és fàcil, és senzill, quina és la
prioritat? La salut, la sanitat i la seguretat sanitària, l’educació
i els serveis socials, donar suport a les persones; després, també
mantenir el teixit productiu; fer les inversions necessàries que
puguin ser palanquejar i que impulsin la diversificació
econòmica del nostre model, està escrit, la transició digital i la
transició climàtica. I avaluar els efectes, avaluar els efectes de
les polítiques que implementem, fer la despesa, l’hem feta i ens
avala, ho torn dir, la gestió que hem fet de la pandèmia; hem fet
la despesa necessària, no hem fet més que la despesa necessària
per fer front a aquesta pandèmia; hem col·laborat amb Europa
i amb Espanya per rebre fons, i hem gestionat una situació de
moltíssima incertesa crec que amb mà ferma.

No em vull posar dramàtica ni teatral, però és que estic
convençuda que la història ens jutjarà, n’estic convençuda, que
ens jutjarà com a gestors, a l’equip de govern, i que jutjarà
aquest parlament com a diputats, n’estic absolutament
convençuda i esper que tots estiguem a l’alçada. I crec que
aquest sostre de despesa es troba a l’alçada de les
circumstàncies, es troba a l’alçada de les circumstàncies des de
la responsabilitat fiscal, des de la responsabilitat social i des de
la responsabilitat econòmica. 

(Remor de veus)

Per això els deman el vot favorable per a aquest sostre de
despesa.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Començam el torn de
rèplica dels grups parlamentaris i ho fem amb el Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, la veritat és que no ens han
sorprès en absolut cap de les intervencions, ho he de
reconèixer.

La Sra. Truyols ens ha dit que no retallaran, per enèsima
vegada, ens ha dit que no retallaran. El que passa és que se li ha
oblidat dir-nos que la consellera, abans que dia 5 d’octubre
anàs al Consell de Política Fiscal i li comunicassin les bestretes
a compte del sistema de finançament que eren les mateixes que
a l’any 2020, havia passat a les conselleries retallades d’un
20%, a algunes conselleries, del pressupost...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... perquè tenia, com molts d’altres..., jo li reconec que jo
mateix tenia la previsió que venien mal donades i efectivament
vendran mal donades, no al 2021, però sí al 2023.

Per tant, les retallades -les retallades- haurien vengut sense
cap dubte ni un, els han retardat en el temps, benvingut sigui.
Vendran al 2023, com a conseqüència que els han fet un
préstec des de l’Estat, en forma de bestretes a compte del
sistema de finançament; quan es faci la liquidació definitiva al
2023 li cauran 1.000 quilos, els ingressos a la comunitat
autònoma, desgraciadament és així, és així,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... vostè ho sap, i quan arribem a aquell moment tant de bo!
trobem recursos d’allà on sigui i no arribi aquell moment, no
arribi mai aquell moment. Però algun dia els ingressos tributaris
es manifestaran a les arques de la comunitat autònoma, de
moment es manifestaran a les arques de l’Estat i l’Estat tendrà
un dèficit de dos dígits a l’any 2021, i si pot aguantar, si l’Estat
aguanta, si el deute públic d’Espanya és sostenible, idò
efectivament aguantarà i si no ens anirem en orris. Aquesta és
la pura realitat. 

Vostè ens ha dit: el deute que nosaltres plantejam és
sostenible. Miri, Sra. Consellera, la comunitat autònoma té
9.300 milions d’euros de deute, refinançam 1.500 milions
d’euros o més de 1.000 milions d’euros a l’any 2021, hem
refinançat 1.500 milions d’euros enguany, ara mateix la
comunitat autònoma sense l’ajuda del FLA i/o sense ajuda de
l’Estat, sense l’ajuda del Tresor, difícilment col·locaria el deute
i el refinançaria. Vostè sap que és així.

I li diré una altra cosa: si l’Estat espanyol, si Espanya està
refinançant ara mateix el deute, 300.000 milons d’euros de nou
endeutament que necessita Espanya per sobreviure, és perquè
el Banc Central Europeu compra deute massivament. Si el Banc
Central no estigués comprant deute, afortunadament -
afortunadament, ho repeteix-, estigués comprant deute, la prima
de risc, ara mateix la col·locaríem prou elevada, prou elevada,
i vostè ho sap, Sra. Consellera.

Per tant, benvinguda sigui l’ajuda d’Europa, benvinguda
sigui l’ajuda del Banc Central Europeu, el dia que no hi hagi
aquesta ajuda ho passarem molt malament.
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Per altra banda, vostès ens diuen: rescatam els ciutadans.
Bé, tal vegada els rescatam avui i està molt bé que sigui així,
però vaig alerta perquè a l’any 2011 també els rescataven i
vostès tenien 450 milions d’euros de deute a l’ib-salut, i amb
450 milions de deute les farmacèutiques tallaven
subministrament, i les farmàcies -les farmàcies- volien cobrar
els medicament als ciutadans perquè no cobraven.

I quan la Sra. Truyols ens deia: no retallarem; no recorda
que el mes de maig de l’any 2010 el Sr. Zapatero va congelar
les pensions i va retallar un 5% als funcionaris, i ens ve aquí a
donar lliçons de si retallar o no...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

..., i varen dur vostès cinc... 3,4 milions de persones a l’atur, i
ens diuen que varen fer... ara el Sr. Negueruela no hi és, ens
diuen que: no, és que nosaltres fèiem ERTO, sí, ERTO a 3,4
milions de persones que varen anar a l’atur en el període 2007-
2011. Aquests són els ERTO que vostès feien.

Reforçam els serveis públics, ens diuen. Miri, els serveis
públics es reforcen quan l’administració pública és sostenible,
si l’administració pública no és sostenible vostès no reforcen
res, senzillament els posen en risc els serveis públics
fonamentals. Sí, perquè quan no es paguen..., quan no es paga
els proveïdors vostès el que acaben fent és posar en risc els
serveis públics, com hi estaven, en risc i molt de risc, a l’any
2011. Vostès fan algarades, sí, parlen, etc., però a l’any 2011
amb 1.600 milions d’euros que aquesta comunitat autònoma
devia, i això és una realitat certa, no és una invenció, idò
efectivament l’educació estava en risc, la sanitat estava en risc,
els serveis socials estaven en risc perquè no es podia pagar
absolutament res.

“Feien una política fiscal expansiva”, sí, feien la política
fiscal expansiva fins al límit que els refinanciïn i els donin el
deute suficient. Vostès estan expandint el deute a tones -a
tones-, ja li ho he dit abans, mentre hi hagi la possibilitat de
col·locar el deute i refinançar-lo vostès faran tota la política
monetària expansiva, perdó, política fiscal expansiva que
vulguin. 

Vostès gastaran, gastaran, gastaran, gastaran fins al dia que
els tallin l’aixeta, que no arribi aquest dia, per favor, que no
arribi!, ho repeteix, però el dia que no hi hagi el suport 
d’Europa, aquell dia -aquell dia- realment tendrem un problema
gravíssim.

Sra. Consellera, no som davant d’una previsió d’ingressos
prudent, al nostre entendre no és una previsió d’ingressos
prudent, però no al nostre entendre, també al seu, vostè al
mateix informe diu que podria ser que els revisessin les
entregues a compte del sistema de finançament. Si ens revisen
les bestretes a compte, què farem, Sra. Consellera? Perquè
vostè ja els ha incloses al sostre de despesa. Què farem, Sra.
Consellera? Retallarem a posteriori o què farem? O
senzillament direm: bé, ho carregarem a deute o a dèficit i ja
està, i farem el que s’estimi convenient. 

Pot assegurar, Sra. Consellera, que no es revisaran les
bestretes a compte del sistema de finançament de l’exercici

2021 i, per tant, aquests ingressos són totalment certs? La
resposta és no, no ho pot garantir, perquè vostè mateixa ho
posa a l’informe.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, hauria d’anar acabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

En fi, com que no som davant d’un sostre de despesa
prudent, no hi estam, les estimacions que vostès fan en alguns
apartats se’ls inventen, directament posen uns ingressos que
podrien ser-hi o no, jo crec que en alguns casos no hi seran,
doncs no tendrà el suport del Grup Parlamentari Popular a
aquest sostre de despesa.

Moltes gràcies,

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Ara correspon al Grup Parlamentari
Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. La veritat és que és molt lamentable que
el major partit de l’oposició hagi fet aquesta intervenció, una
vegada en el segon torn, sense anomenar el terme “pandèmia”,
sense anomenar el terme “coronavirus” i sense entendre res del
que passa en aquest país i en aquesta comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I és que no és d’estranyar quan van de la mà de la
ultradreta, que siguin uns negacionistes, negacionistes de la
realitat, de les propostes, de la situació i perdent l’oportunitat
que té, o que ha desenvolupat o ha dut terme altra oposició a
altres països europeus i a altres comunitats autònomes, on sí
s’han mostrat disposats a fer propostes propositives, en
constructiu, anar endavant i millorar la situació de la gent. La
diferència entre el deute que tenim ara i el que ens varen deixar
vostès és que ara s’inverteix en la gent, s’inverteix en els
autònoms, quan mai de la vida no s’havia donat cap ajut als
autònoms, quan mai de la vida en aquest país! Mai. Vostès no
ho feren, per descomptat, han hagut d’arribar governs
d’esquerres per poder-ho fer.

(Remor de veus)

Els ERTO, que salven molts llocs de feina i ajuden
moltíssimes empreses, també és una mesura que hem posat en
marxa, i sembla que no hem fet res, sembla que no hem fet res.
Ajudes a petites empreses, mirin, nosaltres generarem deute,
però serà per al bé de la ciutadania i per donar serveis i per
garantir serveis essencials. Sap què no tendrem nosaltres?
Hospitals acabats d’inaugurar sense cap ni un professional, com
tenen vostès a Madrid.

Gràcies.
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Consellera vostè ha dit que el full de
ruta serà el Pacte de reactivació, el document del Pacte de
reactivació i recuperació, li record que això ara, els que
vetllarem per al seu compliment seran totes les famílies, tots els
ciutadans de les Illes Balears, no només la comissió de
seguiment. M’ha agradat sentir que ho ha manifestat. Jo
esperava que manifestés de les diferents qüestions que li he dit
per a aquest xec, per a aquest aval, que no era ni molt manco
una cosa oberta, sinó taxada, ens contestés qualque cosa més,
per exemple el tema de l’auditoria. 

Li he dit, m’agradaria que ens digués si està disposada a fer
una auditoria integral operativa i funcional de la comunitat
autònoma, per cercar l’excel·lència, l’eficàcia i l’eficiència que
necessita l’administració.

I, entre altres coses, i estic totalment d’acord amb el que ha
dit el Sr. Castells, i m’ha tret un somriure, però un somriure
fora ironia, sinó ben positiu, és garantir el retorn de moltíssimes
inversions perquè són necessàries, sobretot quan entenem
inversions sostenibles i eficients. Esperava aquest compromís,
jo vull en el seu torn de rèplica que ens digui si això ho farà.

I torn dir, ho va dir la presidenta, però ens agradaria, ara
que parlam de tot un procediment previ a l’elaboració dels
pressuposts, que no s’apujarà cap impost per a l’exercici 2021,
cap, malgrat vostè no tengui els 60 milions, que no tendrà, que
no tendrem, del Conveni de Carreteres. El tema de no apujar
imposts crec que és una qüestió que han sentit dir vostès en el
2019 en el pressupost, en el 2020 i ens sentirà dir-ho en el
2022, malgrat sabem que vostès duran una apujada d’imposts
en el 2022 si duim aquesta senda de despesa.

Per tant, també li hem demanat a la nostra intervenció que
fes un pla d’ajustament molt concret i comencés a dur en el
pressupost un esborrany d’eliminació de despesa i
d’organigrama i de capítol 1 i de capítol 2, capítol 1
corresponent a alts càrrecs, assessors i eventuals, evidentment
no a personal de la comunitat autònoma, a treballadors públics.

Per altra banda, jo crec que Ciutadans ha manifestat
clarament aquí per què dóna suport, però bé, hi ha qualque grup
polític que han fet referència precisament a Ciutadans en lloc
de... i al Govern. El context de la pandèmia excepcional, avalat,
recomanat, recomanat per la Comissió Europea, recomanat i
avalat per l’AIReF i sobretot d’acord amb totes les comunitats
autònomes, igual que també es va demanar alliberar les regles
fiscals de despesa per a les corporacions locals, nosaltres el que
fem és, en aquest context i amb aquest marc jurídic que hi ha i
amb el rigor que exigeix la presentació dels comptes, donam
aquest suport, amb les condicions que nosaltres li hem
plantejat, això és un pas previ, ja veurem les esmenes al
pressupost evidentment, evidentment.

Miri, vostè ha parlat de prudència i de prudència a la
primera part de la seva intervenció no ha parlat de
responsabilitat, a la segona sí i nosaltres entenem la
responsabilitat i la prudència vinculada a dues coses que són
exemple avui mateix del que no han fet. Entre altres coses han
presumit vostès durant mesos i avui ho han tornat dir a la seva
intervenció, de la contractació pública de treballadors,
necessaris a la sanitat pública. Tenim una vaga davant
l’Hospital de Son Espases avui, per la precarietat de les
condicions amb què es contracten els metges i metgesses, la
tenen a l’Hospital de Son Espases avui.

Però després tenim un col·lectiu que s’ha manifestat aquí,
avui, fora perquè la consellera, ni la directora general de Salut
Pública no els atén, és un col·lectiu de treballadors, famílies i
autònoms per una activitat que se’ls ha donat la resposta via
butlletí oficial, sense rebre-los per... i era un col·lectiu, el
col·lectiu de treballadors de l’oci infantil, de parcs i activitats
infantils, que, a més a més, ha complit totes les seves
condicions que li han marcat, ha volgut reunir-se precisament
amb la consellera, perquè quan ha vist publicat en el butlletí
oficial unes normes, directament li deien que han de tancar.
Això és responsabilitat i això és estar a prop de la gent i això és
donar una resposta a cada un dels ciutadans de les Illes Balears
i sobretot quan volen parlar i, a més a més, oferir la seva
col·laboració. I entenem que això és una actitud que vostès han
de reconduir.

Miri, crec que el conveni de carreteres, és que tornam parlar
del Conveni de Carreteres, ja en parlarem quan facem el tema
del pressupost, però vostè haurà de cercar els 60 milions
d’euros. 

No faré més referència al Pla de reactivació, la nostra
formació política ha dit clarament per què donarem suport a la
proposta concreta que vostè ha dut aquí, que és el límit de
despesa. Entenem que està més que justificat, és incomparable
la crisi que tenim ara amb la crisi que vàrem tenir, que va ser
forta, però va ser econòmica i financera, aquí la tenim sanitària,
la tenim social i la tenim econòmica, amb uns índexs
lamentables, molt preocupants. I, per tant, la nostra formació
política serà devora les mesures, amb l’ordre que els nostres
portaveus li han marcat a cada intervenció, no avui, sinó durant
totes les intervencions a les comissions i a les compareixences.
Donar la seguretat sanitària de totes les persones fonamental,
amb els recursos que pertoca i la dignitat dels treballadors
públics que pertoca, vostès ens ha sentit ser crítics amb segons
quines mesures, amb els treballadors de la sanitat, amb la
col·laboració pública i privada i amb el Tercer Sector
fonamental per fer-ho, però després i un pic assegurada la
necessària recuperació social i econòmica.

I és imprescindible i qualcú deia que únicament es feia de
les polítiques públiques, es fa de les polítiques públiques
comptant amb tota la societat de les Illes Balears amb la seva
diversificació en els sectors, l’econòmic, el productiu i tot
l’àmbit del Tercer Sector. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

 



3094 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 55 / 27 d'octubre de 2020 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, gràcies president. No en faré ús del segon torn. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Consellera por su
amable respuesta, con la cual usted desprecia las más de 34.000
personas que aquí representamos, y que en toda la primera
parte de mi intervención creo que he hablado de esa política
que a ustedes les gusta tanto de cifras, datos, porcentajes, etc.,
y sobre la última parte he intentado que la gente, la poca que
nos escucha, y no me extraña, porque así como hablamos
aburriríamos a las piedras, pudiera entender lo que ustedes
hacen.

Porque el problema es que nosotros sí les entendemos.
Decía la representante del Partido Socialista “nosotros no
cambiamos de criterio aunque cambien las circunstancias”, y es
verdad, ¡narices!, es verdad. Ustedes no cambian de criterio
porque su criterio es siempre el mismo: subvencionar a los
suyos, gastar un dinero que no tienen, vaciar la caja, dejarla
llena de facturas y de telarañas, y luego venir a criticar los
recortes que hacen los demás. Ustedes no cambian nunca, cada
vez que gobiernan arruinan este país. Y es verdad que esta vez
la culpa no és exclusivamente suya, porque hay una pandemia;
pero es que si no hubiera habido una pandemia nos hubieran
arruinado igual, porque nos arruinan ustedes siempre, siempre,
y en eso no cambian, y le doy completamente la razón.
¡Siempre hacen lo mismo!

Nos dice “no hay alternativa”; claro que hay alternativa,
claro que hay alternativa: no gastar en lo que no hace falta, ser
austero y gastar en lo que hace falta, y no recortar ni en sanidad
ni en educación ni en asuntos sociales, es cortar el gasto en
todas las absurdidades en las que ustedes se gastan millones y
millones y millones, empezando por una televisión pública que
no ve nadie y que nos cuesta lo mismo que nos costaría un
hospital. Y esa es la verdad; hay preferencias: ustedes prefieren
mantener una televisión, yo preferiría tener ahora mismo otro
hospital; ustedes prefieren mantener el IB Dona, mantener la
Oficina Anticorrupción, mantener la Oficina de Política
Lingüística, y mantener tantas y tantas cosas que otros
pensamos que no son necesarias. 

Y cuando estamos en un momento de crisis hay que aplicar
un principio de austeridad, y ustedes quieren seguir gastando
exactamente lo mismo. Y es que encima no se lo quieren gastar
en hacer grandes infraestructuras, en hacer grandes cambios;
aquí se criticaba, con un poquito de sorna, lo de la ópera de
Matas. ¿Y su Caja de Música qué es? ¿Eh? ¿su Caja de Música
qué es? ¿Ahora nos hace falta una Caja de Música? Pues ya
está, pues esto es lo que hay, esto es lo que hay. Eso son
ustedes.

Ya le digo, usted no ha querido perder mucho tiempo en
contestarme, y no me importa, no me importa porque yo sé cuál

es su contestación. Me puedo traer los discursos escritos antes
de que usted haga los suyos, ¿por qué? Porque siempre es el
mismo: nosotros no dejaremos a nadie atrás, nosotros queremos
seguir manteniendo los servicios sociales, gracias a la red que
nosotros tenemos de servicios sociales este país no se ha ido a
carajo. ¿Qué es que hace veinte años no había sanidad? ¿Hace
veinte años no había educación? ¿Todo apareció cuando
ustedes llegaron al mundo? Sinceramente, ya le digo, creo que
la situación es demasiado seria para seguir haciendo bromas.

Pero si ustedes se empeñan en arruinarnos, aunque sólo sea,
como usted ha dicho, porque la historia nos juzgará, aunque
sólo sea para que cuando nos juzgue la historia vean que no
todos nos quisimos suicidar con ustedes, por supuesto
votaremos en contra de este techo de gasto.

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera del PSOE i
portaveu del PSOE, els faré un recordatori, perquè, és clar,
vostès aquí vénen i ens donen lliçons: primer, les persones!
Saben de quin color polític era el Govern que va aprovar una
modificació de la Constitució posant com a gran principi
l’estabilitat pressupostària que ara tant odien? De quin color
polític és? Qui va constitucionalitzar l’estabilitat pressupostària
de la qual ara se’n volen fer oïdes sordes i no se’n volen
recordar? Qui va ser? Partido Socialista Obrero Español. Ja
està bé, d’aquests exercicis de demagògia pura i dura!

(Algun aplaudiment)

Tampoc no acceptam el seu pensament únic. Què és això
que no hi ha alternatives, què és això que no hi ha alternatives?
Si no hi ha alternatives tancam el Parlament, s’ha acabat la
democràcia, no hi ha alternatives! Si tanmateix només hi ha un
pensament únic, només hi ha una manera correcta d’actuar,
només es pot fer una cosa... Què és això? Quin concepte de la
democràcia és aquest? Quin concepte és? Idò hi ha pluralisme,
i hi ha pluralitat!, i vostès tenen unes receptes, respectables i
legítimes, però, escolti’m, hi deu haver altres receptes, no
tothom fa el mateix!

Vostè ens diu que hem de fer despesa, hem de fer despesa,
com dir que ara ens han amollat i corre, ara ens han donat el
sus. Home...!, hem de fer despesa si té sentit; si no té sentit no
hem de fer despesa, perquè també el Partit Socialista va fer una
cosa que es diu Plan E, Plan E, que el recordam, o no?

(Remor de veus)

Va tenir sentit aquell Pla E?, per molta política keynessiana
que fos i per molta...? No. No, no, perquè les coses també s’han
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de mesurar a mitjà i a llarg termini, no només podem mirar el
curt termini, que és important. 

I a nosaltres, ja li ho he dit, no ens fa por que hi hagi una
política expansiva, no ens fa por, si ens pareix bé, però que
tengui sentit aquesta política, i vostè no ha explicat el sentit,
vostè només ens ha dit que hem de fer despesa, que tothom ens
empeny, el Fons Econòmic Internacional, i l’OCDE, i la Unió
Europea, tots ens diuen “gastau, gastau desesperadament”.
Això és el missatge que he entès del que vostè em dia. Crec que
evidentment no és el missatge que volia traslladar, perquè
evidentment aquest missatge no té ni cap ni peus.

Vostè ens demana un acte de fe, perquè en definitiva ens
demana un acte de fe, i vostè ho ha exemplificat molt
clarament, ens ha dit que la societat vol missatges de confiança,
i com que la societat vol missatges de confiança hem de fer un
acte de fe i creure en les seves previsions i en les seves
estimacions. I jo ja entenc que els seus socis facin el seu acte de
fe, i està molt bé i ho respect, però entendrà que els partits que
som a l’oposició volem alguna cosa més sòlida que un acte de
fe i una necessitat de donar confiança a la societat, perquè
arriba un moment que determinats missatges són
contraproduents, perquè el que avui genera confiança pot
acabar generant molta més desconfiança demà, perquè es nota
que hi ha una improvisació i no hi ha res estable i res solvent
darrere aquelles xifres, i això és el que a nosaltres més ens
preocupa. 

Volem insistir que aquí fa falta un pla d’eficiència
fonamental. Sense aquest pla d’eficiència no podem creure en
les seves xifres ni en les seves projeccions. No hi ha
sostenibilitat, perquè vostè em diu que si haguéssim tengut cinc
minuts m’hagués convençut; l’he escoltada gairebé una hora,
gairebé una hora, trenta minuts i vint minuts; no m’ha
convençut. Supòs que cinc minuts davant un cafè potser serien
més efectius i hi hauria més sinèrgies, però en aquest moment
no estic gens convençut del seu sostre de despesa.

Acab. Sabem que estam davant un context difícil. Sr.
Gómez, portaveu de Ciutadans en aquest debat, no em basta
que em digui que com que som en un context difícil canvii
radicalment el que vaig dir l’any passat, perquè li he mostrat el
Diari de Sessions, vostès l’any passat varen votar en contra del
sostre de despesa; un dels arguments és que hi havia el conveni
de carreteres. Ja no hi ha el convenis de carreteres?, sí!, però
vostès voten a favor. Un dels altres arguments és que hi havia
un excés de càrrecs públics i de conselleries; que han anunciat
una reducció de càrrecs públics i de conselleries?, m’he perdut?
Crec que no. I un altre dels seus arguments era el tema del pla
d’eficiència; han anunciat un pla d’eficiència? Per tant no em
basta que em diguin que hi ha un context difícil, nosaltres, El
Pi, hem estat devora el Govern, i quan ens ha dit que intentem
fer un pla de reactivació -molt genèric, molt genèric, com passa
en tot en política, això és normal, no és cap crítica, és un pla de
reactivació genèric- hi hem estat i volem donar suport; ara bé,
quan les xifres es concreten i hi ha un número, si és 4.700
milions d’euros, no sabem si són sostenibles en el mitjà i llarg
termini, entendrà que el nostre sentit de responsabilitat és no
donar suport a aquest exercici d’improvisació. 

Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Gràcies, Sr. President. Sr. Melià, no ens malinterpreti quan
diem que no hi ha alternativa, ara tenim un debat sobre sostre
de despesa, i jo entenc que, quan la Sra. Consellera ha dit que
no hi havia alternativa, ho diu en el mateix sentit del que he dit
jo, no hi ha alternativa a l’hora de fixar el sostre de despesa;
després, a l’hora de signar recursos..., per tant, el debat
pressupostari, totalment d’acord amb vostè, és clar que hi ha
alternatives! Però a l’hora de fixar el sostre de despesa, miri,
agafo les paraules del Sr. Costa, que un dia, molt didàcticament
ens va dir: en aquesta situació podem fer quatre coses, és a dir,
en una situació en la qual tenim unes necessitats que no podem
cobrir amb els nostres ingressos típics, podem fer quatre coses:
pujar els imposts, retallar, endeutar -endeutar-se- o no pagar
proveïdors. D’aquestes quatre opcions, només podem endeutar-
nos, perquè evidentment no podem retallar ni podem reduir
despesa a un moment on les necessitats socials han incrementat
a causa de la situació que tenim.

Per tant, és en aquest sentit, que jo dic, apel·lo a l’esquema
del Sr. Costa, de les quatre opcions que ens va donar el Sr.
Costa fa poc a un debat, l’única que jo veig possible és la que
hi ha en aquest sostre de despesa. Per tant, és en aquest sentit
que diem que no hi ha alternativa.

Després, Sra. Consellera vostè ha dit que no entenia, que
estava en una longitud d’ona diferent de la del portaveu de
VOX, jo intentaré traduir-li, perquè ell parla un llenguatge -el
Sr. Rodríguez- que es diu “demagògia”, o que també es pot dir
“engany”. I parla...

(Alguns aplaudiments)

... -no, no m’aplaudeixin encara, perquè encara no, deixi’m
explicar per què ho dic! És que ell agafa aquell bitllet de
cinquanta i comença a fer grans trossos, de grans despeses que
tenim: l’IB Dona!, despeses en càrrecs!, els “xiringuitos”
pancatalanistes!, posar catifes vermelles als immigrants! I això,
com vostè sap perfectament -i per això no l’entén- és un gran
engany! Perquè, si aquest senyor digués la veritat, si fos un
auténtico caballero español i digués la veritat i no vingués aquí
a dir mentides, el que explicaria és que una família, per
exemple, formada per dos progenitors, amb uns ingressos de
1.000 euros al mes, que tenen tres fills escolaritzats, per
exemple, doncs reben en servei d’educació, 5.000 euros per
cadascun d’aquests fills, que és el que costa, és el que li costa
a l’administració, tant si és una escola pública com concertada,
mantenir l’escolarització d’un infant. I si tinguessin un avi i
l’haguessin de posar a una UCI perquè té coronavirus, i
estigués deu dies a la UCI, rebrien 7.500 euros, per part de
l’administració sanitària. Per tant, rebrien, aquesta família, en
serveis de l’estat del benestar, no només més del que tributen,
sinó més del que guanyen!

Per tant, això d’aquests bitllets de cinquanta euros i aquesta
monedeta de cinquanta cèntims, Sr. Rodríguez, això és
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demagògia! Això és totalment fals, vostè ho sap perfectament
i, per tant, jo li demanaria que, quan vingui aquí a fer
performances, almenys, almenys, sigui fidel a la veritat i no
enganyi els ciutadans. 

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Truyols. 

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí, gràcies, president. Molt breu, si li sembla, faré la
intervenció des del meu escó. 

Bé, com que vostès -bancada de la dreta- no saben què dir
davant unes polítiques pressupostàries serioses, només saben
reclamar que facem l’única cosa que vostès saben fer, que és
retallar i pujar imposts. És l’únic...

(Alguns aplaudiments)

... és l’únic que els hem sentit a dir ple rere ple i... canviïn el
discurs!, perquè ja està acabat, aquest discurs.

I, Sr. Melià, la Constitució empara i respecta la suficiència
financera, garanteix la suficiència financera de l’estat del
benestar, i això és el que defensam, ni més ni manco. En aquest
sentit, no hem dit mai que no volem estabilitat pressupostària,
simplement, defensam aquesta suficiència financera -repetesc-
per poder dur endavant aquest estat del benestar. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Truyols. Ara, en torn de contrarèplica i per
tancar el debat i la compareixença té la paraula la consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors. 

(Se sent el timbre per a crida a votació)

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, senyores diputades i senyors
diputats. Per acabar, jo vull agrair els missatges de suport i
també les propostes encaminades a les millores de les
polítiques públiques, i l’elaboració d’un pressupost en el que,
ara més que mai, és el moment de sumar esforços, malgrat les
diferències, i crec que d’evitar batalles estèrils. 

Estic convençuda que quan es comencin a tramitar els
pressuposts tots serem capaços de fer propostes constructives,
per fer els pressuposts més adients possibles a la situació que
vivim en aquests moments, i com ja he explicat, efectivament,

hem fet el sostre de despesa en un context molt difícil, molt
incert pel propi fenomen de la pandèmia, pel propi escenari -
absolutament inèdit-, i sense tenir les certeses que ens podrien
determinar quina serà l’evolució de l’economia, amb la voluntat
de transmetre un missatge de seguretat i de confiança en la
ciutadania d’aquesta terra. 

Jo, Sr. Costa, voldria desmentir una cosa perquè ho vull
explicar. Abans del Consell de política fiscal i financera, abans
que el Govern d’Espanya decidís traslladar la Cláusula de
salvaguarda a les comunitats autònomes, havíem començat
feines de pressupost i havíem fet un sostre de despesa semblant
al que tenim ara. I jo em visualitzava en aquest faristol contant
als diputats d’aquesta cambra que necessitava fer un
endeutament enorme, i que no tenia l’autorització de l’Estat per
fer aquest endeutament. Aquest era el plantejament, que abans
que s’activàs la Cláusula de salvaguarda, tenia damunt la
taula.  Perquè veia inviable -inviable!- fer una altra acció sense
condemnar aquesta comunitat autònoma a un patiment
insostenible i inaguantable, i a hipotecar el futur de les persones
d’aquesta comunitat autònoma.

Afortunadament, jo crec que Europa ja havia actuat en
conseqüència, jo crec que la conseqüència lògica de la situació,
absolutament indescriptible i inèdita que vivim en aquests
moments, i el Govern d’Espanya ha traslladat aquesta Cláusula
de salvaguarda a les comunitats autònomes i ha donat, a part,
el suport financer per dur endavant les polítiques necessàries
per sostenir a la població i garantir que després d’aquesta
pandèmia sortirem endavant.

El Sr. Gómez m’ha parlat d’auditoria, que no li havia
contestat, probablement, es veu perquè també amb el Sr. Melià
hem tengut malentesos, jo no m’he explicat bé; absolutament
partidària, d’una auditoria! De fet, volem anar més enllà:
auditories legals, auditories de comptabilitat, auditories
operatives i auditories d’avaluació de polítiques públiques; i
volem arribar a aquesta darrera fase per garantir que cada euro
que es gasta en aquesta comunitat autònoma és eficient amb
l’objectiu que es va marcar quan es va decidir que es gastaria
aquest euro.

S’ha parlat de previsibilitat i jo crec que per una consellera
d’Hisenda és un compliment, no?, perquè els d’Hisenda hem de
ser previsibles, hem de ser confiables, és el que hem de ser els
consellers d’hisenda!

I l’estabilitat pressupostària que el Sr. Melià ha entès que
els socialistes estaven en contra de l’estabilitat pressupostària,
súper fan jo de l’estabilitat pressupostària. Sí!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

De l’estabilitat pressupostària a mig termini!, perquè és el
que garanteix la sostenibilitat dels serveis públics, perquè crec
absolutament en la necessitat -com s’ha manifestat durant
aquesta pandèmia- de tenir un serveis públics forts capaços de
donar resposta davant de situacions dramàtiques com la que
hem viscut en aquests moments. 

(Alguns aplaudiments)
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Aquest sostre de despesa és la resposta a una interpel·lació,
és una resposta a una interpel·lació que ens fa la societat i que
ens fan els països membres de la Unió Europea. Jo
probablement no m’he expressat bé, no ens diuen que gastem,
ens diuen: feu despesa, però feu-la bé, feu-la per ajudar les
persones a sortir de la pandèmia, feu-la per sortir d’aquesta
situació amb una transició, amb un model econòmic a favor de
la transició ecològica i la transició digital, un model econòmic
més sostenible i més inclusiu, que acabi amb les diferències
socials que llastren la nostra economia i la nostra societat.

 (Alguns aplaudiments)

I aquesta és la prioritat, garantir uns serveis públics forts,
que puguin fer de xarxa de suport el temps que duri la COVID.
Aprofitar l’impuls del pressupost per fer polítiques palanca, en
col·laboració amb el sector privat Sr. Melià, en col·laboració
amb el sector privat, perquè d’això en sortim tots plegats i sinó
no sortim, això està absolutament clar. I fer les polítiques
necessàries per aprofitar els fons europeus. Aquest sostre de
despesa neix amb aquest esperit de consens, de reactivació i de
reconstrucció i del compromís a les polítiques del benestar. I en
aquest discurs Sr. Rodríguez ens trobaran, no ens trobaran en
un discurs demagògic i simplista, que critica per criticar i que
diu una cosa i després la contrària.

Per part d’aquest Govern res més, ara que comencem la
tramitació del pressupost, la porta oberta, la mà estesa i jo crec
que ara és el moment de paraules importants i d’un compromís
amb la felicitat d’aquesta terra.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Abans de procedir a la
votació, vull recordar als diputats i diputades que ens segueixen
a través de videoconferència, que en el moment en què
procedim a la votació, vostès també han de votar en el full que
expressa si voten sí, no, o abstenció.

Per tant, un cop finalitzat el debat, sotmetrem a votació el
límit màxim de despesa no financera per a l’exercici 2021, que
quedaria fixat en 4.726.531.715 euros. Passam a votar. Votam.

Vots presencials són 31 vots a favor, 19 en contra, cap
abstenció. I els vots per videoconferència són 5 vots a favor,
cap en contra, cap abstenció.

(Alguns aplaudiments)

Per tant, el resultat de la votació... Per tant, senyores i
senyors diputats, perquè el resultat de la votació consti en el
Diari de Sessions, 36 vots a favor, 19 en contra i cap abstenció.

Aquesta ratificació serà publicada en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears i comunicada al Govern. 

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