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Punt únic. Compareixença RGE núm. 6445/21, del
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball davant el
Ple de la Cambra, per tal de retre comptes de la situació
econòmica i laboral actual.

EL SR. PRESIDENT:

Començam aquesta segona sessió plenària d’avui,
extraordinària, amb el punt únic de l’ordre del dia, que
correspon a la compareixença urgent del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball per tal de retre comptes de la
situació econòmica i laboral.

Començam amb la intervenció del conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Bon dia, diputats i diputades. Comparesc avui en aquesta
cambra, a petició pròpia i en sessió extraordinària, per exposar
la situació econòmica i laboral de les nostres illes, ho faig molt
conscient que el context socioeconòmic actual és encara
complicat i que fa patir part del nostre teixit productiu, del
nostre teixit econòmic, i ja he dit també de tots els nostres
sectors i, per tant, també moltes persones treballadores.

Però també venc amb el convenciment que l’esforç que hem
fet tots i totes en els 16 mesos de pandèmia dona els seus fruits
i que junts aconseguirem que aquest tràngol passi aviat. I no és
un convenciment gratuït, sinó fruit de l’experiència que em diu
que fins ara allò que ens hem proposat ho hem assolit, i no és
un plural que inclogui només les institucions públiques, ni molt
manco els membres d’aquest govern, tots ho hem aconseguit
entre tots i totes, amb un clar exemple d’èxit col·lectiu, tot i les
amenaces que hem tengut i els riscs que encara ens envolten.

I per això, una vegada més, vull donar les gràcies a aquells
que ho han fet possible, començant pel personal sanitari el qual
s’ha deixat la pell des del primer dia de la pandèmia, i
continuant pels treballadors i treballadores de tots els sectors,
els empresaris i, en particular, els agents socials, els
representants sindicals i de les nostres empreses, que, amb la
seva responsabilitat, la seva feina i el seu sentit de comunitat
han fet possible que ara mateix siguem en el punt que som i que
ja haguem començat una recuperació econòmica que fa només
uns mesos semblava llunyana, i no només em referesc als
sectors que depenen del turisme, sinó també a tota la resta.

Insistesc, la clau ha estat el consens, la feina conjunta i
l’esforç de tots aquells que des de l’inici d’aquesta tempesta
descomunal han remat cap a una mateixa direcció, ni la
presidenta ni els membres del Govern no ens cansarem d’agrair
la mirada llarga demostrada per aquells que sempre hi han estat
quan se’ls necessitava, cada dia de manera telefònica, cada
setmana de manera presencial i de vegades, diferents pics en
una mateixa setmana, reunits fins fa 37 vegades entorn de la
Mesa del Diàleg Social i desenes de pics en reunions sectorials,
sempre disponibles, sempre disposats a negociar, a pactar, a
decidir per al bé de tota la comunitat. Sindicats, patronals,
líders dels treballadors i del teixit empresarials, gràcies infinites
per demostrar una visió de país extraordinària!

Hi ha hagut moments d’extrema dificultat i encara n’hi
haurà més, les institucions han hagut de prendre decisions molt
complicades, de vegades males d’entendre a curt termini o
d’assumir per bona part de la nostra societat o per molts de
sectors, hi ha hagut discrepàncies i tensions lògiques amb
l’escenari que hem viscut i vivim, però aquest govern sempre
ha tengut en els representants de les persones treballadores i
dels empresaris el suport que necessitava; suport crític moltes
vegades, només faltaria, però suport indispensable al cap i a la
fi. I és que una de les coses més importants que ha demostrat la
COVID és que només des de la col·laboració i el diàleg,
aquesta idea de país que deia, les solucions pactades i les
polítiques inclusives, és possible sortir bé d’una crisi com
aquesta.

Permeti’m que, sense cap intenció de caure en complaença,
sí que apel·li a una prudent satisfacció, amb dubtes, incerteses,
però que avui ens permeten les xifres, les estadístiques, les
dades que ens indiquen que les decisions que hem pres com a
societat fins ara han anat en el camí correcta i ens han dut que
l’economia de les Illes se situï en una posició d’avantatge
respecte de la resta del nostre entorn, en tot cas, essent una
comunitat evidentment turística molt més que qualsevol altra
comunitat autònoma.

Crec que en aquest punt hem de recordar com i per què hem
arribat fins aquí, en resum es podria fer en una línia: perquè
mai no hem cregut que en aquesta pandèmia les opcions eren
o salut o economia, aquesta dicotomia és falsa, per a nosaltres
mai no ha existit. Des que va esclatar la crisi de la COVID hem
sentit el mantra que s’havia de trobar l’equilibri entre aquests
factors, i no, la cosa no anava d’això, aquest govern, amb el
suport dels agents socials, sempre hem tengut clar que la
prioritat era salvar vides, per a aquest govern les vides i els
euros són categories distintes, incomparables; l’ètica, no els
càlculs electorals, els lemes i les piulades, les proclames buides
o la distorsió de conceptes com el de llibertat, l’ètica amb
majúscules ha estat el principi que ens ha guiat en aquests 16
llargs mesos des que va començar la pandèmia.

El millor indicador que pot exhibir aquest govern també és
molt fàcil de resumir, som la comunitat autònoma amb menys
excés de morts el 2020, en comparació amb la mitjana de morts
anual entre el 2015 i el 2019, però estam convençuts també que
les polítiques que hem desplegat per protegir la salut de la
població han estat també les més adequades per a la nostra
economia i per això ens hem activat abans que ningú altre, i
ara, malgrat la pujada de la incidència a les nostres illes, i vagi
per endavant que ens preocupa i que treballam per contenir-la
i davallar-la i continuar recuperant aquesta economia, ara, a
més, tenim una vacunació que avança a molt bon ritme.

I si parlam del nostre principal motor, tenim turisme i
seguirem tenint-lo, tot i les incerteses, ara mateix som la
destinació que lidera la creació d’ocupació en una temporada
complicada però viva, molt més viva que a altres indrets de
l’Estat o d’Europa, tot i els reptes que tenim encara per
endavant, la realitat és que l’estratègia del Govern, de la mà
dels representants sindicals i patronals, ha funcionat. Això
demostra la creació de llocs de feina, la caiguda de l’atur, la
creació d’empreses i les altes de persones autònomes, després
entraré en les xifres concretes, però a aquest escenari hem
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arribat gràcies a unes mesures dures, a l’aplicació conscient i
consensuada d’una política de fases, d’etapes, pensant amb cura
i responsabilitat cada una d’aquestes, parlant-les entre tots,
escoltant els experts i també aquells que a cada moment es
veien afectats.

Gràcies a la desescalada lenta que hem aplicat, gràcies que
no ens vàrem precipitar al seu moment, gràcies que vàrem ser
referents en seguretat varen arribar al mes de maig amb unes
dades epidemiològiques molt baixes i estables. I tornam a
l’exemple del turisme, varen ser justament aquestes dades les
que varen alimentar la confiança en el nostre destí per part dels
nostres mercats emissors i ho varen just en un moment clau per
a la comercialització de les Illes com a destinació turística, ara
tenim el treball fet durant molts mesos, la comercialització es
fa en els mesos previs a l’estiu i ens havíem preparat per a això,
per tant, no és a un moment donat, era en el moment clau quan
havíem d’estar bé. I després hem de mantenir-nos, però també
sabíem que s’acceleraria la vacunació a les nostres Illes, sabíem
que hi hauria altres indicadors per valorar la situació d’una
comunitat autònoma, com ja diuen molts mercats, com ho diu
Itàlia, com ho diu França, com ho diuen molts països, el mateix
Regne Unit, per tant, ara ens trobam en un debat internacional
amb la campanya de vacunació molt més avançada, i això
sabíem que passaria.

Gràcies a l’estratègia de salvar vides hem aconseguit ser
referents en seguretat sanitària i per tant una destinació més
fiable que altres quan havíem de ser-ho. Però des de la
conselleria que representam volem continuar essent un destí
fiable, amb un objectiu clar: allargar la temporada turística fins
ben entrada la tardor. El novembre és la nostra aposta, el nostre
repte i l’assolirem, tot i les dificultats. En aquest sentit, i tenint
en compte que hem d’estar molt vigilants, treballam per a
l’activació del sector amb mesures excepcionals, un exemple és
la inversió, mitjançant el comàrqueting, amb una especial
atenció al mercat nacional de 5 milions d’euros en el foment de
la connectivitat aèria i marítima, clau en l’impuls turístic per
desplegar en el setembre, octubre i novembre, perquè per a
nosaltres és bàsic arribar a aquests mesos, per als nostres
treballadors i treballadores és essencial tenir aquests mesos de
cotització, no tan sols tenir cotització en aquests mesos d’estiu,
no tan sols en aquests mesos que som, sinó per arribar a
novembre, perquè arribin a tenir dret a una prestació i a un
subsidi, això és la clau per a aquest govern, que els milers de
treballadors i treballadores arribin a aquesta meta per tenir
també garantida les seves prestacions i els seus subsidis, com
sempre ho han estat.

I per a nosaltres, per tant, aquesta aposta és clau, i malgrat
la situació sanitària actual, que fa que alguns països hagin posat
condicions a la circulació dels seus ciutadans dins territori
espanyol, els no vacunats a doble pauta, he de dir que a tot el
territori espanyol, les dades també ens indiquen que tenim
temporada, atípica, difícil, com deia, però que ja la podem
definir, és la passa intermèdia entre una pandèmia mundial que
ha afectat totes les economies de manera global, perquè avui
aquí es parla com si tan sols la pandèmia fos a les nostres Illes,
és una pandèmia mundial, i molt especialment a les que
depenen d’una forma essencial del turisme, la mobilitat
internacional no ha sofert mai com en aquests moments.

No són moments fàcils, però sí claus cap a una recuperació
econòmica que arribarà i serà sostenible, justa i igualitària,
mirant cap al present i al futur a curt termini, volem una
temporada amb llarg recorregut, però mirant al passat recent
també vull recordar que enmig de la pandèmia, amb els mercats
tancats, vàrem ser els primers en rebre turisme alemany, vàrem
ser els primers ja a la temporada passada i ho hem estat
enguany novament, ja des de Setmana Santa hem rebut turistes
d’aquell país, ja des de Setmana Santa hem rebut turisme quan
molts discutien que es pogués fer.

 I treballam perquè continuïn venint, tot i les dificultats, tot
i les restriccions, ara mateix 7 de cada 10 turistes alemanys que
arriben a territori espanyol ho fan a les nostres illes. Vàrem ser
també els primers de l’Estat espanyol i a qui el Regne Unit va
obrir per a les vacances dels seus ciutadans i ciutadanes, i això
va ser un element clau per a la comercialització de les
vacances. A més, som una de les principals destinacions per als
països nòrdics i el principal receptor per a italians, i a partir
d’avui, en els Països Baixos, per als quals també som el
receptor principal, deixen de desaconsellar venir a Espanya.

I una dada més, el mes de juny 4 de cada 10 pernoctacions
de turistes estrangers a Espanya varen ser a les Illes. En global
i segons l’acumulat de tot el 2021, Balears és també la primera
comunitat en arribar de turistes internacional, en superar
Canàries i Catalunya, són dades d’avui, són dades actuals, són
dades de l’esforç col·lectiu que ha fet aquesta comunitat
autònoma i que han fet els seus empresaris i els seus
treballadors. Crec que les següents dades, que també les resum,
diuen això que exposo, a Mallorca més de 700 hotels, el 85%
de la nostra planta, estan oberts; a Menorca, el percentatge puja
al 95%; i a Eivissa i Formentera, a prop o per sobre del 70%,
dades molt més elevades de les que pressuposàvem fa escassos
mesos.

A més, l’aeroport de Palma és el primer en trànsit de tot
l’Estat, som el primer aeroport d’Espanya, Palma supera aquest
diumenge les 990 operacions, 990 operacions en aquest
diumenge, un 90% d’un dia similar del 2019, un 90% d’un dia
similar del 2019. Madrid, per exemple, se situa en un 66% del
mateix dia del 2019 i Barcelona en un 70. Per tant, i per molt
que alguns s’hagin obsessionat en projectar missatges
aterradors, hi ha temporada, una temporada amb altes i baixes,
com ja havíem previst, però insistesc que és una temporada que
és bona, ateses les circumstàncies, i que continuarà amb
pujades i baixades, amb obertures i tancaments de mercats, això
hem de tenir clar que podem tenir aquesta situació com hem
tengut amb els Països Baixos, i hem de fer tots els esforços
perquè o no n’hi hagi o siguin el temps més curt possible.

I continuarem fent feina i estam convençuts que si tots som
responsables superarem totes les amenaces, però estam també
en el procés final de vacunació. Els turistes nacionals i
internacionals continuaran venint i, a més, vendran amb unes
condicions de seguretat marcades tant per la nostra comunitat
autònoma com pels seus propis països, i per això hem estat de
manera constant i continuarem estant-hi en contacte amb tots
els representants de patronals i polítics dels països emissors, de
fet, demà mateix, em reuniré, a Madrid, amb l’ambaixador del
Regne Unit per analitzar la situació actual i les perspectives a
curt i a mitjà termini, i ho farem perquè ens hem marcat
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l’objectiu de preservar els milers i milers de llocs de feina que
ja hem recuperat i d’incorporar al mercat laboral, i també per
a aquelles persones que encara no treballen; perquè les nostres
empreses puguin mantenir-se i perquè les baixes de la
recuperació que establim siguin sòlides i, com ja he dit abans,
igualitàries i justes.

I en aquest punt vull recordar el 3,5 de la pujada salarial
que s’aplicarà també enguany, una recuperació justa per a
tothom; unes bases, en definitiva, que ens permetin mirar cap
al futur, a curt, a mig i a llarg termini, amb esperança i
optimisme.

Però unes bases que tenen el seu referent en xifres i en
dades, unes xifres d’afiliació que tornen créixer interanualment,
i unes dades d’atur que ja acumulam quatre mesos consecutius
reduint-se. I en aquest sentit ja els puc avançar que la setmana
que ve tendrem noves xifres i que la taxa d’atur administratiu
probablement davallarà del 10%, una fita que, per exemple, el
juny no acomplia cap altra comunitat autònoma i que
exemplifica que la situació relativa de Balears és molt més
favorable que la resta del país. Si les dades es mantenen, la
setmana que ve la taxa d’atur administratiu davallarà del 10%,
una dada per a aquests moments històrica en el moment que ens
trobam, serem la primera comunitat autònoma en aquest sentit,
en baixar del 10% de taxa d’atur administratiu.

I les dades de l’EPA que coneixerem els propers dies també
ens diran que va començar aquesta recuperació en el segon
trimestre, les dades de l’EPA seran del segon trimestre, les
dades de l’atur, ja les dades fiables del mes de juliol. I aquesta,
la xifra d’atur per davall del 10% els pot semblar poca cosa en
ple mes de juliol, idò crec que seria bo fer una mirada a les
dades històriques des del 2011, per comprovar que assolir
aquesta xifra depèn de com s’encaren les crisis econòmiques,
què es fa a cada crisi econòmica.

En efecte, en una situació turística normalitzada, no com la
que tenim avui, la taxa d’atur administratiu fou del 13,2% el
2011, del 14,1 el 2012, del 13% el 2013 i de l’11,4 el 2014, per
tant, en tot el període 2011-2015 mai no vam baixar d’aquesta
taxa d’atur. Per tant, quan parlam d’atur, de situació
econòmica, de les mesures econòmiques que hem d’adoptar,
que no ens donin lliçons ningú, el Partit Popular no ens pot
donar cap resposta de la situació econòmica ni de les respostes
econòmiques a les crisis econòmiques, no ens poden donar
lliçons...

(Alguns aplaudiments)

..., mai no varen baixar d’aquesta dada d’atur en un mes de
juliol el Partit Popular, amb el seu director general al front de
Pressuposts en aquesta comunitat autònoma.

Per tant, tornar reconduir les taxes d’atur administratiu pel
juliol per sota del 10%, així com s’aconseguí entre el 2015 i el
2019 i enmig de les enormes actuals dificultats, no deixa de ser
un èxit col·lectiu que hem de posar en valor entre tots, un èxit,
en tot cas, que és el resultat de dues maneres d’enfilar la crisi
econòmica i del nivell de les nostres organitzacions
empresarials i sindicals, i això no és sols per les decisions de
protecció econòmiques adoptades des de l’administració, sinó

també per implicar assolir taxes d’atur per sota del 10% quan
les xifres de turistes són clarament inferiors a les existents el
2012 i el 2014. Per tant, amb xifres turístiques pitjors que el
2012 i 2014 tenim millors xifres d’atur.

També els puc avançar dades oficials corresponents al
nivell d’afiliació de mitjans d’aquest mes, dades importants
d’afiliació d’aquest mes de juliol, en concret, el 15 de juliol
s’assolí la xifra de 547.000 afiliacions, la qual cosa implica que
tan sols en 15 dies del juliol hem augmentat l’ocupació en
gairebé 20.000 llocs de feina, més de 1.300 llocs de feina nous
cada dia durant la primera quinzena del mes de juliol, repeteix,
més 1.300 llocs de feina nous cada dia durant la primera quinze
de juliol. Però també els vull dir que no descansarem, nosaltres
no descansarem fins a recuperar tota l’ocupació que s’ha
perdut, tots els llocs de feina abans del març del 2020, i això va
ser el missatge clar d’aquest govern, no descansarem mai fins
a recuperar tota l’ocupació, fins a recuperar tots els aturats de
la nostra comunitat autònoma.

En termes comparatius aquest increment ha estat del 3,6
respecte del 30 de juny, la major d’Espanya i el doble de la
mitjana espanyola amb un 1,6%. Per tant, amb dades
pràcticament reals, creiem i som la comunitat que més ocupació
crea d’Espanya, per tant, no som la que més destrueix, com han
dit abans, som la que més ocupació crea, som ara mateix la
comunitat autònoma que fa que el ritme de creixement
d’Espanya sigui un ritme més alt.

I una dada més que referma aquesta anàlisi de millora
progressiva del mercat laboral és que, per primera vegada,
d’encarar la crisi, pel juny ja tornàvem tenir un creixement
positiu en nombre d’empreses, no com van dir abans altres
grups, un 3,5 superior al juny del 2020. Per tant, recuperam la
senda de creació d’empreses, una tendència que crea refermada
també amb l’evolució de treballadors autònoms, que ja duem
tres mesos consecutius amb taxes positives, 4,2% més que a
l’any passat. Parlam, doncs, d’un creixement que s’estén a tots
els àmbits.

Feia referència fa uns moments a les distintes maneres que
hi ha de sortir d’una crisi econòmica, una que es basa en
polítiques valentes, justes, solidàries, i una altra que mira
només els mercats i les xifres macroeconòmiques, sense
importar qui es quedi per al camí. A les Illes i també al Govern
d’Espanya hem optat per la col·laboració, per polítiques,
mesures i decisions pensades per a les persones, per al conjunt
de la societat, en contraposició a aquelles que posen l’accent en
la competició entre individus, classes o grups socials que situen
el benestar individual per sobre del col·lectiu.

En aquest sentit, el que també ha posat de relleu aquesta
pandèmia és el valor estratègic clau que té el sector públic,
quan el sector econòmic falla en la seva missió d’assegurar la
prosperitat o la salut de la societat. Permeti’m recordar que a
l’anterior crisi, especialment a partir de 2011, es varen deixar
caure molts de llocs de feina, moltes petites i mitjanes empreses
i, en conseqüència, moltes famílies. Varen caure per polítiques
d’austeritat extrema; per primar les retallades en serveis públics
en lloc d’enfortir-los; per ofegar el petit perquè aguantessin els
més grans; per donar l’esquena a totes les persones
treballadores, als joves, a les dones, a les persones més
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vulnerables, a tot el teixit productiu que fa que es mogui
l’empresariat. En definitiva, deixar de banda el sector públic va
contribuir a generar més desocupació i més precarietat.

Deia que les coses es poden fer de maneres molt distintes,
fins i tot antagòniques. En aquesta crisi el que s’ha volgut fer
és apostar per la gent. Per aquest motiu, de la mà de ministeris
claus: del Ministeri de Treball, de la Vicepresidència segona,
també de la Vicepresidència primera, d’Economia o d’Hisenda,
s’han habilitat eines claus a l’hora de teixir la xarxa que ha
permès que el nostre teixit empresarial i les treballadores i els
treballadors no caiguin. 

I això també ho volia encadenar amb l’anunci que he fet que
tendrem aquesta taxa d’atur, perquè tenir aquesta taxa d’atur
gràcies a mantenir l’ocupació és clau. Per tant, aquesta velocitat
en la recuperació és gràcies a les polítiques que s’han fet en
aquest darrer any, no és casualitat que les mesures que s’han fet
permeten avui tenir aquestes dades. La primera mesura, la
mesura clau, això va ser l’extensiva, la política d’ERTO a les
activitats afectades per la pandèmia que a les Illes són gairebé
totes per la seva vinculació directa i indirecta amb el sector
turístic. De fet, el percentatge d’afiliats en ERTO han presentat
les taxes més elevades d’Espanya a les Illes. ERTO en lloc
d’ERO, això és l’element clau en aquesta crisi econòmica.

Aquesta xifra vol dir que més de 175.000 treballadors i
treballadores s’han vist beneficiats de la política dels ERTO,
incloent-hi el col·lectiu dels fixos discontinus que gràcies al
diàleg social d’aquesta comunitat vàrem poder traslladar el
debat a tot l’Estat i es va protegir com mai no s’havia protegit
els nostres fixos discontinus i les nostres empreses que tenien
aquest tipus de treballadors, amb un reconeixement específic a
aquest col·lectiu de persones treballadores. Això ha suposat
una nòmina global de més de 1.400 milions d’euros per al
Govern de l’Estat que va fer arribar a les nostres illes en
prestacions extraordinàries per al conjunt dels treballadors
incloent-hi els fixos discontinus i en exoneracions a les quotes
de la seguretat social per a les empreses mai no vistes a aquesta
comunitat; prestacions que, per cert, no necessitaven haver de
justificar un període de prestació anterior ja que el que
importava aquí era garantir la protecció de milers de
treballadors que d’altra manera no haguessin pogut accedir a
aquestes ajudes. 

Aquests requisits varen ser claus, aquesta lletra petita de la
normativa de no fer requisits per accedir a les prestacions, de
donar prestacions a tothom, a qui tenia un lloc de feina va ser
clau. Ara la nostra reclamació, i així ho hem traslladat ja al
Govern d’Espanya, és que aquests ERTO i les prestacions
s’allarguin més enllà del 30 de setembre. 

Enfront d’aquestes ajudes sense precedents no és de més
recordar l’opció de l’anterior govern d’Espanya de 2011, del
Partit Popular, i d’aquestes illes basada en retallades de
prestacions als col·lectius més febles com l’eliminació de
prestacions per als majors de 45 anys o l’enduriment de l’accés
a prestacions per a atur. Ara no hi ha requisits per accedir a
aquestes prestacions quan a l’anterior crisi es va endurir l’accés
a les prestacions, a més de suprimir el subsidi per a majors de
52 anys enfront d’aquest model de retallada de prestacions fins
als 55 anys.

Enfront d’aquest model de retallar prestacions i ajuts a
l’actual crisi s’han estès els ERTO i s’han creat noves
prestacions, prestació extraordinària per als fixos discontinus
a la nostra comunitat autònoma, i per primera vegada una
prestació per als autònoms. Mai no s’havia creat una prestació
per als autònoms, ara tenen una prestació amb aquests governs,
tant amb el Govern de l’Estat com amb el d’aquesta comunitat
autònoma, amb ajudes mai no vistes. Dues mirades ben
diferents davant moments de majors dificultats. 

Per a les persones que no entren a cap ERTO per les seves
circumstàncies també vull recordar que aquest govern a través
de la Conselleria d’Afers Socials ha ampliat la renda social
garantida per protegir persones en situació de vulnerabilitat.
Com deia abans, primer les persones. També és cert que al
Govern de l’Estat s’ha creat l’ingrés mínim vital. 

La segona eina clau en aquests moments són els ajuts al
manteniment de les empreses amb injeccions de liquiditat a
través del fons d’ISBA i a través dels ICO. En el cas de la línia
ISBA es varen posar a disposició 180 milions el 2020 que
varen beneficiar més de 2.100 empreses. La línia COVID ICO
ha suposat una injecció de 4.760 milions d’euros a empreses de
les nostres illes, a més de 26.400 operacions per a més de
17.800 empreses. El Govern de l’Estat ha obert a més el 2021
una nova línia amb 3.000 milions d’euros. A més s’han aprovat
ajudes directes, suspensió de taxes, crèdits, polítiques actives
d’ocupació com ara el pla de xoc dotat amb 72 milions d’euros
i que ha arribat ja a més de 34.000 persones beneficiàries, el
pla d’acompanyament als sectors més afectats per la pandèmia
desplegat a principi d’any amb més de 110 milions d’euros i
moltíssimes ajudes que han posat en marxa el Govern, els
consells i les entitats locals, els nostres ajuntaments.

Tot aquest escut de protecció també ha tengut la seva
culminació en forma de les ajudes directes de l’Estat, el paquet
d’ajudes més ingent de la nostra història, 100 mil milions
d’euros que el Govern espanyol ha habilitat per a les empreses
i a les quals a les nostres illes han arribat 855 milions, una de
les majors quantitats que mai no havíem rebut, en total hem
rebut per a les empreses d’Eivissa, Menorca, Formentera i
Mallorca. Des de dissabte passat s’han començat a publicar les
resolucions perquè aquestes doblers arribin ja a partir d’aquesta
setmana al seu destí, la caixa dels empresaris d’aquestes illes.
Seran, per cert, els primers de l’Estat a rebre-les juntament amb
la Comunitat Valenciana. 

Aquest és un element important, la situació és complexa a
tot arreu, però ens hem de comparar amb la resta d’Espanya i
ara mateix som amb València els primers. La majoria de
comunitats, per exemple Madrid, ni tan sols han acabat encara
el període de presentació de sol·licituds. Quan a nosaltres ens
demanen més agilitat, a Madrid ni tan sols ha finalitzat el
període de presentació de sol·licituds. Aquí la feina es fa bé. 

Totes aquestes eines que he enumerat són les que marquen
la diferència entre l’escenari que ens va deixar la crisi anterior
i la realitat actual, aquestes eines en forma de polítiques socials
desplegades per governs progressistes i que han aixecat el
major escut de protecció social i econòmic mai vist al nostre
país. 
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Per tant, l’esforç col·lectiu, el diàleg permanent al qual em
referia abans i aquest escut de protecció que acab d’esmentar
ens donen com a resultat un marc de recuperació; un marc
difícil, amb dubtes, a qualsevol moment moltes complicacions
i que des del primer moment el Govern va ser-ne conscient i
això manifesta, que ens enfrontàvem a una crisi sanitària que
tendria conseqüències econòmiques. Nosaltres varem dir les
caigudes de l’any passat, pràcticament al voltant del 30%, molt
per sobre del que deien els diferents serveis d’estudis que
parlaven de caigudes al voltant del 5%. Nosaltres ja havíem dit
aquestes caigudes del 30%. En el segon trimestre de 2020 la
nostra economia caigué un 31,8% intertrimestral. Nosaltres
érem conscients d’aquesta situació i de la resposta que s’havia
de donar a la nostra gent, als nostres treballadors i a les nostres
treballadores.

Tot i les dificultats, les dades objectives mostren que ara
presenta un increment intertrimestral acumulat del 29,6% en el
primer trimestre de 2021 mentre que la del conjunt espanyol,
menys dependent del turisme, s’ha situat en la meitat, el 16,6%.
Cal recordar que en el primer trimestre l’economia balear
cresqué ja un 1% intertrimestral mentre que l’economia
espanyola i el PIB del conjunt europeu caigueren.

Òbviament tots voldríem esborrar aquesta situació i tornar
d’immediat a les dades històriques de 2019, però demanar això
és impossible i manifestar-ho seria una irresponsabilitat, però
dins aquest context les dades objectives demostren que la
reactivació comença amb força a les nostres illes. Vull remarcar
en total una situació complexa, difícil, amb dubtes i amb uns
mercats molt complexos, però amb un ritme de creixement
important. 

De fet els anys en el teixit empresarial a les nostres illes
estan ara mateix ja en xifres de creixement, com deia
anteriorment, d’empreses en positiu i acostant-nos a les xifres
records d’empreses i autònoms de 2019. Per tant, també dades
importants.

Les dades que millor indiquen, sintetitzen millor l’avaluació
econòmica en el mercat laboral després de les dificultats de
2020 les Balears tornen a situar-se entre les locomotores amb
un creixement interanual de l’ocupació del 5,6%, una xifra
superior al 4,7% estatal, com deia abans ja amb les dades que
podem avançar del mes de juliol. Amb aquestes previsions
l’economia balear el juliol se situarà ja a un nivell d’afiliació
equivalent al 95% del nivell de 2019. I això per a nosaltres és
insuficient, una dada la d’enguany que implicarà estar amb
50.000 treballadors i treballadores per sobre de 2008, abans de
la crisi anterior.

Els puc assegurar que malgrat la situació sigui molt
complexa la resta també de comunitats autònomes, el conjunt
del país, feim tots els esforços per millorar aquesta situació i
acostar-nos a la recuperació. 

Algú podria pensar que les xifres d’atur que tenim sobre la
taula en ple juliol, com deia abans, no tenen mèrit. Els vull dir
que sense pandèmies altres governs balears, no molt llunyans
en el temps, presenten un balanç de taxa d’atur per juliol amb
valors, com he dit, entre els 13 i el 14%. Ni de bon tros
sumarem valors inferiors al 10%. Per tant, les dades

econòmiques i laborals ens mostren que la feina ben feta s’està
traslladant de manera objectiva al millor benestar per als
nostres ciutadans i això és mèrit de les nostres empreses, dels
nostres empresaris, dels nostres treballadors i treballadores.

Totes les dades turístiques i econòmiques que he exposat,
s’han de posar en context. Venim d’un any marcat per la
pandèmia global de la COVID, que ha fet i desfet l’agenda
política, econòmica, laboral, amb la incertesa com a factor
fonamental que ha marcat la presa de decisions de tothom. En
aquest sentit vull subratllar que si bé ens trobam ja en un estat
molt avançat de la lluita contra la pandèmia, aquest és lluny
d’acabar i així ho assenyalen les xifres sanitàries. Per això és
fonamental continuar avançant en la campanya de vacunació,
prop del 70% de la nostra població ja ha rebut almenys una
dosi i un 55% ja té la pauta completa.

Vacunar-se, a més d’una responsabilitat, és un acte de
solidaritat i estam molt orgullosos de dir que la societat de les
nostres illes està responent de manera satisfactòria i que ho
continuarà fent i ho ha de continuar fent. Hem de fer una crida
constant a la vacunació, serà la nostra recuperació. Estam en
una situació crítica, a més, que depèn d’una banda de què les
persones es vacunin i de l’altra seguir les mesures que hem
hagut d’implementar recentment. Aquestes darreres setmanes
la incidència ha estat augmentant a Balears, fet que ha provocat
la inclusió a la llista ambre del Regne Unit i més recentment a
la llista d’Alemanya. No obstant això, no ha provocat una nova
paràlisi de la mobilitat i aquest fet indica -i no ens cansarem de
repetir-ho- que la vacunació és l’eina essencial per sortir de la
crisi de la COVID-19. Tothom ha de vacunar-se.

Vaig acabant. Però nosaltres també hem de seguir fent
feina, el Govern ha de seguir protegint, estar al costat de totes
les persones que pateixen, vetllant pel benestar de la nostra
ciutadania. Hem de protegir per continuar consolidant el nostre
creixement. Hem d’insistir en els reptes socials, laborals,
econòmics i turístics que tenim a l’horitzó i precisament mirar
al futur immediat, demà mateix a la Conferència Sectorial de
Turisme s’anunciarà el repartiment dels fons europeus per al
sector turístic, un fons del qual les Illes Balears també en
sortiran beneficiats. El Govern ha d’aplicar les polítiques
socials i econòmiques que fins ara s’han demostrat efectives,
les que ja estan servint per sortir de la crisi i les que estem
segurs que seran bàsiques per construir una societat millor, més
justa i inclusiva; les polítiques, en definitiva, que permeten el
progrés social i econòmic de la societat, les que ens permetran
sortir abans d’aquesta situació i consolidar el nostre
creixement. I a partir d’aquí podrem escometre el repte següent,
el repte més important que té cap govern, que és que el
creixement es reparteixi de manera equitativa. 

La redistribució de la riquesa, de la que mai hem escoltat a
una part d’aquest Parlament. Ara el repte...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, hauria d’anar acabant.
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EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

...serà el repartiment de la riquesa, que la riquesa que es genera
en un escenari post pandèmia es distribueixi de forma justa i en
aquest punt només un recordatori, els impostos generen serveis
públics i els serveis públics generen benestar social i són
indispensables en temps difícils. Imaginin on seríem avui sense
uns serveis públics forts i eficaços com els que tenim i que han
pogut fer ERTO, ICO i ajudes directes. On estaríem amb les
polítiques d’austeritat avui? Quines dades tendríem avui amb
les polítiques d’austeritat?

Queda molta feina per fer i la volem fer com...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

... comptant sempre amb els agents socials, però també amb els
partits d’aquesta cambra. Necessitam continuar fent feina de
valent perquè encara vivim moments complicats i perquè les
bases de la recuperació que entre tots i totes hem posat, s’han
de consolidar, tot mirant cap un futur, que estic segur que serà
un lloc de prosperitat per a aquestes illes.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Abans de les intervencions dels grups parlamentaris, perquè
ho sàpiguen els grups parlamentaris, el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball ha manifestat que contestarà
globalment les seves intervencions. Per tant, començam pel
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, està
bé, Sr. Negueruela, que vostè comparegui i que es presti a fer
d’escut polític de la presidenta, com dies enrere varen fer les
conselleres Gómez i Garrido, però a qui continuem esperant en
aquesta tribuna és a la presidenta Armengol, perquè ella és la
màxima responsable del Govern i la que pot donar les
explicacions d’una forma transversal, d’uns fets transversals
que s’han produït durant les darreres setmanes.

En any i mig de pandèmia, la presidenta només ha
comparegut en una ocasió en aquesta cambra a iniciativa
pròpia, la resta ha estat sempre forçada i condicionada per les
peticions del Partit Popular i això parla molt malament de la
falta de transparència, de rendició de comptes, que obliga a
qualsevol dirigent i de l’escàs respecte a aquest parlament i als
altres grups polítics que té la presidenta del Govern de les Illes
Balears.

La delicada situació sanitària amb una explosió de contagis
en plena temporada turística, batent rècords, les conseqüències
d’aquesta incidència en les decisions dels nostres principals

països emissors de turisme, la gestió pendular de la pandèmia,
les noves restriccions imposades la setmana passada, que han
afectat novament la restauració i altres assumptes que afecten
directament la presidenta, exigirien que fos ella, la presidenta
del Govern de les Illes Balears, la que ara o la que abans,
hagués estat en aquesta tribuna a donar les explicacions que els
ciutadans de les Illes Balears mereixen i necessiten.

Però, Sr. Negueruela, miri, li comentaré només algunes
dades que vostè s’ha deixat, jo crec que intencionadament, no
passa res, jo entenc a vostè, vostè ve aquí a plantejar-nos un
plantejament, però m’agradaria que ens comentés algunes
dades. Miri, l’any passat el PIB de les Illes Balears va caure un
20%, 23,7% segons vostès. El BBVA, el servei d’estudis de
BBVA estima que l’any 2021 creixerem un 8%, no
recuperarem ni la meitat, molt lluny quedam de la meitat del
que vàrem perdre l’any passat. Això significa que els nivells
d’endeutament de les empreses de les Illes Balears per superar
la situació de pandèmia és enorme, enorme, Sr. Negueruela, i
això, aquesta indigestió de deute, la pagarem durant molts anys
i això és una realitat que haurem de patir, perquè haurem de
pagar el deute, perquè els deutes es paguen.

Per altra banda, escolti, Sr. Negueruela, és que tenim un
72% més d’atur que abans de la pandèmia, un 72% més d’atur!
Sí, en aquest mes de juny tenim un 72% més d’atur. Per tant,
ens queda una distància molt gran encara per recórrer, per
situar-nos en una situació prèvia a la pandèmia. Ens queda
molta distància per recórrer. Quant a afiliats a la Seguretat
Social, hi ha 60.000 afiliats menys a la Seguretat Social el mes
de juny i això que dins aquests, dels afiliats del mes de juny del
2021, hi ha 21.290 persones que estan en ERTO, per tant, no
estan exercint la seva activitat laboral. 

En conseqüència, vostès ens plantegen una situació idíl·lica,
sí, sí, sí vostè ha vengut aquí a dir-nos que la situació és molt
bona, que han fet una gestió excel·lent de les circumstàncies.
Vostè no ha fet ni un indici d’autocrítica, no he vist ni un indici
d’autocrítica Sr. Negueruela.

(Petit aldarull)

Vostè ha vengut aquí a explicar-nos que són uns cracs. És
realment, Sr. Conseller, ... vostè no té un cert càrrec de
consciència? Li ho pregunt, no li ho pregunt de broma, vostè no
té un cert càrrec de consciència? Realment creu tot el que ha
dit? O pot comentar el que també ha obviat a la seva
compareixença?, algunes dades que no són tan bones, Sr.
Negueruela. Sr. Negueruela, un poquet d’humilitat, un poquet
d’humilitat, un poquet d’autocrítica. No confongui realisme
amb alarmisme. No volem ser alarmistes, volem... Miri, la
millor turística de la història de la humanitat, voldríem que hi
hagués ara mateix a les Illes Balears, li ho dic amb total
sinceritat, voldríem que ara les Illes Balears anassin com un tir,
com un tir econòmicament, sí, voldríem això per als ciutadans
de les Illes Balears, ens és igual que a vostès els vengui més bé
o més malament, això és el que voldríem per als ciutadans de
les Illes Balears, però no ens vengui a plantejar un escenari
idíl·lic, com si vostès fossin els campions del món, faci el
favor, Sr. Negueruela!
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Li dic la veritat, he dit, quan escoltava un portaveu del
Partit Socialista dient que, bé, que tot anava molt bé i això, jo
pensava, home, vendrà el Sr. Negueruela i ens explicarà que tot
va molt bé, però un poquet d’autocrítica farà, perquè si no
realment és sorprenent, no m’esperava que vostè no fes ni el
més mínim indici d’autocrítica.

Miri, a dia d’avui, Sr. Negueruela, la temporada turística, i
vostè ho sap perfectament, es troba en seriós risc,...

(Remor de veus)

..., sí, sí, no, es troba en seriós risc, ens podria passar alguna
cosa similar, esper que no, perquè la vacunació és un fet
rellevant, com l’any passat, i vostè ve aquí a dir-nos que tot va
bé. L’ocupació màxima prevista pel sector turístic és al voltant
d’un 50%, i molts d’establiments turístics et diuen: si puc
empatar, si puc empatar ja va molt bé. I vostè ens ve a dir que,
bé, que pràcticament som els campions del món.

I, miri, la veritat és que jo no tenia previst dir-li
absolutament res, res, eh, del que va passar fa 10 anys, però
vostè m’obliga a fer-ho: Sr. Negueruela, vostès, entre el 2008
i el 2011 varen governar, varen deixar Espanya en fallida i les
Illes Balears en fallida,...

(Alguns aplaudiments)

..., i vostè era, i vostè, Sr. Negueruela, era director general, de
què em parla? No veu vostè que cada vegada que fa aquestes
comparacions i ens parla d’ERTO i no sé què, fa el ridícul? És
que fa el ridícul, Sr. Negueruela, vostès eren els que
governaven, varen deixar més de 5 milions de persones
aturades a Espanya i no n’hi va haver cap d’ERTO,...

(Alguns aplaudiments)

... tots eren a l’atur quan varen deixar vostès els governs en
fallida. Per tant, deixi de fer el ridícul amb aquestes
comparatives amb la crisi del 2008! Però no se’n recorda del
mes de maig del 2010 del Sr. Zapatero, quan es va agenollar
perquè tenia Espanya completament en fallida? Per l’amor de
Déu, Sr. Negueruela! I aquí em qued, eh, no vull anar més enllà
perquè no era la meva idea...

(Remor de veus)

..., no, vostè ens hi ha dut, vostè ens hi ha dut.

(Remor de veus)

I li diré altres coses, no em queda molt de temps, però, miri,
l’única cosa que salvarà i que podria salvar la temporada
turística era tenir un 70% de la població vacunada el mes de
juny, això és el que garantiria, sense cap dubte ni un, la
temporada turística. Els vàrem demanar per favor multitud de
vegades que reclamassin una bestreta de vacunes, perquè les
vacunes que arribin el mes d’octubre o el novembre, si ens les
poguessin bestreure el mes de juny i les poguéssim col·locar el
mes de juny, i haguéssim tengut un 70% de la població
vacunada, ningú no dubte que l’estratègia hauria funcionat.

Però la realitat, Sr. Negueruela, és que vostè va aplicar,
vostè, perquè vostè hi participà, vostè i la Sra. Presidenta,
varen aplicar les majors restriccions i els majors retalls de drets
i llibertats d’Espanya, varen mantenir el sector de la restauració
en aquestes Illes contra les cordes. Va ser el 24 de maig quan
varen poder obrir els interiors, i tots aquests esforços els varen
fer o els varen exigir amb un objectiu, només amb un objectiu,
que era salvar la temporada turística. Però no era la forma de
salvar la temporada turística, i ho estam acreditant, si ara
pregunta vostè a molts de ciutadans de les Illes Balears de què
ha servit aquell esforç massiu que es va fer o que vostè va
imposar, per exemple, en el sector de l’hostaleria? La resposta
és molt senzilla, de res, de res, per salvar la temporada turística
de res.

Vàrem estar quatre setmanes que no apujàvem la incidència
i la restauració començava a estar oberta, no pujada la
incidència. Quan ha pujat la incidència? Macrobotellots,
macroconcerts a la plaça de toros, amb 2.000 postadolescents,
autoritzats per vostès, amb informes d’Emergències, que fan
escarrufar, escarrufar fan! Allà es va produir quan es va
disparar la taxa d’incidència que avui ens posa la temporada
turística en risc, repeteix, l’única forma de salvar la temporada
turística era vacunar, vacunar i vacunar, amb un 70% de la
població vacunada ara tendríem un altre escenari totalment i
absolutament diferent.

Aquesta és la pura realitat que tenim, haguessin fet un front
comú per reclamar vacunes, tal com els vàrem plantejar
moltíssimes vegades, però no, vostès sempre ens varen dir que
l’important és la incidència, fins arribar a un moment en què la
Sra. Armengol ens va dir: no, ara ja no és important la
incidència, ara l’important és conviure amb la malaltia; i unes
setmanes després ens va tornar dir, bé, i la incidència comença
a ser rellevant perquè hi ha alguns països emissors que ens
tallen les ales.

Sr. Negueruela, per acabar, ja no puc parlar més temps, un
poquet d’humilitat, un poquet d’autocrítica, ens aniria millor si
vostè no tingués l’altivesa que moltes vegades demostra en
aquesta tribuna.

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, president. Mirin, la veritat és que jo a l’única que
he sentit fer intervencions sobre situacions idíl·liques i
totalment aliena a la realitat, que de vegades no saps si es troba
en aquest món, és a la Sra. Ayuso, Sr. Costa; la Sra. Ayuso és
l’única que he vist que es troba a un altre planeta, ningú més,
no els membres d’aquest govern i no els companys dels partits
que el sustentem.
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Ens trobam enmig d’una pandèmia que se n’ha endut per
endavant vides, llocs de feina, il·lusions i esperances de milions
de persones en el món, i també ha tengut un efecte devastador
en el nostre país i a les nostres illes. La davallada del PIB ha
estat superior al 20% a l’any passat, caigudes d’aquestes
magnituds només s’han vist a zones afectades per catàstrofes
naturals com a huracans o inundacions.

Quan des d’Unides Podem vàrem introduir en el debat
polític la necessitat de diversificar el model productiu de les
nostres illes se’ns va titllar d’antiturístics, ves per on. Ara la
majoria de partits a dia d’avui fan seva aquesta necessitat d’una
o altra manera, evidentment; els països que tenen una economia
diversificada són els que millor han resistit aquesta crisi.

Seguirem aquest camí que venim marcant pel que fa al
Green Deal i a l’economia verda, com a àmbit de generació
d’ocupació que pot ajudar que els turisme no hagi de suportar
gairebé tota la càrrega a les nostres Illes.

Les mesures de protecció a la població posades en marxa
des de l’àmbit sanitari han estat i són fonamentals, cada soca de
la COVID-19 planteja diferents reptes i en aquesta cinquena
onada, la Delta, concretament, s’ha demostrat mil vegades més
infecciosa que les prèvies, i preveiem que a finals d’agost el
cent per cent dels casos que es produeixin a les nostres Illes ho
siguin per aquesta soca.

Així doncs, la vacunació és més que una eina, una arma
poderosa en la lluita contra la pandèmia, a les Illes Balears ja
tenim més del 50% de la població amb la pauta completa, i li
he de dir, Sr. Costa, que em sap molt de greu les intervencions
que ha fet en aquest sentit, perquè realment no hi havia
vacunes, no n’hi havia, no arribaven, no es podia vacunar
perquè no hi havia el material; teníem els professionals sanitaris
desesperats perquè deien: nosaltres volem vacunar, hi som per
vacunar en el sistema sanitari públic i no tenim les vacunes. On
és la crítica a la Big Pharma? No n’hi he sentida, que hagués
dit res absolutament en aquest sentit.

Una vegada més, ho faig en nom de la meva formació,
igualment que es fa a nivell estatal, reclamam que s’alliberin les
patents de les vacunes, perquè tots els països es puguin
protegir. Per què? Perquè el virus no entén de fronteres i com
més temps circuli aquest virus més probabilitats que surtin
soques encara més greus que les que patim a l’actualitat. Ho
hem vist amb la Delta i ningú no sap quines més poden venir a
continuació d’aquesta. És un problema de salut, de model
econòmic, però també de drets humans, o alliberam les patents
i s’afavoreix l’accés del màxim de població a la vacuna o tots
en patirem les conseqüències.

La limitació de les reunions i moviments de persones ha
afectat greument la nostra principal indústria, el turisme, és clar
que sí, i volem denunciar des d’aquí la irresponsabilitat de qui
fins i tot tenint càrrecs representatius fan apologia del
negacionisme i fomenten una mala entesa rebel·lia contra les
mesures de protecció a la població, no és rebel·lia, sinó
imprudència. Les imatges que vàrem veure dels joves a l’Hotel
Bellver i persones de les nostres Illes cridant des del carrer en
contra de la seva estada en aquest hotel, que venia motivada

únicament i exclusivament per motius de protecció de la seva
salut i de la de la població són una absoluta vergonya.

Mallorca no ha de ser notícia nacional i internacional per
aquestes barbaritats, som un destí que s’esforça de valent per
ser segur, gràcies a l’esforç dels treballadors i treballadores
d’aquest sector, de l’empresariat i també dels serveis públics i
ningú no té dret a tirar aquest esforç als fems. El que fa, per
exemple, la presidenta Ayuso a Madrid, com diria la meva
padrina, si encara fos viva, que no ho és, no és llibertat, sinó
llibertinatge, gens ajuda a generar confiança ni a sortir de la
situació actual. Ben el contrari, què vol dir centres de salut i dur
la vacunació per exemple al Corte Inglés? Uns llocs s’han de
dedicar al que han de fer i els altres a la resta.

A les Illes Balears tenim un bon model de vacunació, el
tenim, tenim uns professionals que s’esforcen de valent a tots
els centres, als centres de salut, fent el seguiment, fent els
rastreigs, amb un model descentralitzat i que funciona. I també
ara molt important per als més joves, perquè estiguin vacunats
abans de poder començar el curs escolar.

Conseller, vostè ha explicat la situació dels darrers mesos
i és una anàlisi que compartim de tot el que s’ha comentat,
certament hi ha hagut anades i vingudes, sobretot del turisme
britànic, que han posat en dificultat les zones de les nostres illes
més dependents d’aquest mercat. La notícia de la setmana
passada en relació que Alemanya situa tota Espanya, no només
les nostres illes, en una zona que ha de menester quarantena
també per als infants, és problemàtica, per exemple, per als
negocis que s’han situat a la Platja de Palma. En canvi,
Holanda, que ens havia situat en unes restriccions, ara ja les ha
modificades. Li demanaríem que ens especificàs quines
actuacions planteja dur a terme concretament en aquests tres
mercats.

A les Illes Balears no aplicam el model de retallades, ni
d’ERO que va fer el Partit Popular, ben el contrari, hem posat
en marxa, i vostè els ha comentat, els ajuts a autònoms, també
l’Ingrés Mínim Vital i molts altres, gràcies als governs de
coalicions d’esquerres que tenim tant aquí com a l’Estat. Els
ERTO han estat una xarxa de seguretat imprescindible,
impulsada, com no pot ser d’altra manera, des d’un ministeri
d’Unides Podem, una mesura que tant de bo no hagués hagut de
ser necessària perquè no hi hagués hagut la pandèmia, però que
ho ha estat, i que emprarem tant de temps com sigui necessari,
perquè és imprescindible que aquesta xarxa continuï, perquè si
diem que no hem de deixar ningú enrera hem de posar les
mesures i els recursos necessaris.

A més, treballam per generar ocupació i perquè encara que
la gent no pugui treballar ha de menester aquesta xarxa i tengui
recursos per poder subsistir i, en aquest sentit, hem de cridar
l’atenció en relació amb la Llei d’habitatge, necessitam regular
els preus del lloguer, sí o sí, i especialment a la nostra
comunitat autònoma.

En relació amb els ajuts a empreses i als programes de
foment de l’ocupació que vostè ha comentat, Sr. Conseller, ens
pot assegurar si... o ens pot respondre si disposa de recursos per
garantir que el lliurament sigui àgil i que realment siguem una
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comunitat autònoma capdavantera en relació amb la resta de
l’Estat.

I ja per acabar, voldria fer esment que d’aquesta pandèmia
en sortirem tots plegats o no en sortirem, cal fer un front comú,
des de la discrepància, és clar que sí, però amb el bé comú com
a objectiu de totes i tots, les nostres Illes ho mereixen i esperam
que des d’aquest Parlament llancem avui el missatge de
compromís i de treball conjunt que la ciutadania ha de menester
dels seus polítics, estam enmig, enmig de la pandèmia, estam
segurs que en sortirem i ho farem, sobretot, si disposam d’una
forta inversió pública a nivell sanitari, amb polítiques socials de
suport als treballadors i treballadores, als autònoms i a les
empreses que ho passen tan malament.

Cal un esforç públic sense precedents i des d’Unides Podem
garantirem que així sigui.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. La cinquena onada es va iniciar a
Mallorca, vulguin o no vulguin aquest és el relat que ha calat i
això ens afecta d’una manera molt negativa. Fins i tot jo he
arribat a sentir a la ministra Darias, que li van fer una entrevista
radiofònica, que va comentar aquesta situació, que la cinquena
onada s’havia iniciat a Mallorca, i els mitjans de comunicació
ho repeteixen constantment.

I ho vàrem dir, ho vàrem dir fa ja molt de temps, el nostre
pitjor enemic es deia rebrot, i ho vàrem dir: alerta amb els
rebrots i alerta amb la comunicació; no podem fallar amb la
comunicació quan tinguem un brot, quan tinguem un problema,
i tots hem vist les imatges dels joves de nit que ens han afectat
clarament i han significat que tots els mitjans de comunicació
assenyalin Mallorca com l’origen de la cinquena onada.

Per tant, la comunicació del Govern en el megabrot ha estat
molt millorable.

I on ens trobem ara, què tenim? I ho ha dit el conseller,
tenim incertesa, aquesta compareixença voluntària per
necessària del conseller no ens ha aclarit la situació que tenim
ara, i el Sr. Conseller ha donat dades de la federació hotelera
durant uns percentatges d’obertura d’establiments, però ha
obviat que avui mateix la Federació Hotelera diu que les
darreres notícies que ens arriben d’Alemanya signifiquen una
baixada importantíssima, ha xifrat en un 20% de les reserves a
la nostra illa. Per tant, ens trobam en una situació tan fluctuant,
de tanta incertesa, que no és una situació per mostrar-se satisfet
de com funciona la temporada.

Amb tot això, veiem que som una destinació segura, amb un
govern insegur, perquè, davant dels problemes, dels brots, de

les cancel·lacions, quan els ciutadans miren el Govern per
veure quina resposta dona, què veuen? Veuen un govern
insegur el qual, a base d’improvisacions, intenta tapar, posar
panys calents a les situacions que surten derivades de la
pandèmia. I que, a més a més, és un govern que no té clar si
apostar clarament per vendre les illes com a destí segur, perquè
molts pics ha estat condicionat pels seus socis de govern, els
nacionalistes i els populistes. I com a tot a la pandèmia, en la
situació que ens trobem ara, el Govern sempre està un pas
enrere, també en vacunació de la qual hem parlat.

Tots els sectors econòmics, tots els partits de l’oposició
hem insistit durant els darrers mesos que s’havia de prioritzar,
d’agilitar, de demanar el que sigui per millorar la vacunació a
les nostres Illes, i cada pic que mirem les estadístiques, les Illes
Balears són la darrera comunitat en percentatge de vacunació,
alguna cosa hauria pogut fer el Govern per millorar aquesta
situació, perquè aquesta inseguretat també afecta directament
l’ocupació.

Segons IBESTAT, el mes de juny 62749 treballadors de les
Illes Balears es troben en situació d’atur, ja n’han parlat abans,
vostè diu que aquesta situació millora, però en aquesta xifra,
que ja era preocupant, també ens preocupa molt la xifra de
12.841 treballadors a l’atur menors de 30 anys, i això en plena
temporada turística. I aquesta dada que mostra L’IBESTAT ens
preocupa molt. A més a més, que això no ho ha dit a les seves
dades, hi ha 21.290 treballadors que encara romanen acollits a
ERTO, també en el més de juny, per tant, no sabem si aquestes
persones que estan actualment adherits a ERTO podran tornar
ocupar el seu lloc de feina; perquè si ara, en temporada alta,
encara segueixen en aquesta situació, realment es troben en una
situació complicada.

I què fa el Govern o què fa l’administració? A Madrid el
SEPE redueix la plantilla, redueix la plantilla d’un servei que
ja ha funcionat d’una manera lentíssima, que ha arribat a
desesperar empresaris i treballadors, a un moment on la
situació econòmica de les illes mostra unes fluctuacions
pràcticament diàries, que és un dia per l’altre les nostres
empreses reben cancel·lacions després de tres o quatre dies,
reben sol·licituds de feina, és clar, tot això fa que la major part
de les nostres empreses utilitzin la figura de l’ERTO
pràcticament d’una manera setmanal. I això, en un moment tan
important com aquest, el SEPE redueix plantilla.

I aquí sí que li hem de fer diverses preguntes sobre com ha
treballat el Govern durant tots aquests mesos. El primer que li
he de demanar és si l’aturada de la pandèmia ha servit per
millorar les competències i la capacitació dels treballadors del
nostre mercat laboral? Ha servit per aprimar i agilitar
l’administració i fer-la més competitiva? Ha servit per
potenciar els ecosistemes innovadors i emprenedors? S’ha
aprofitat l’aturada de la pandèmia per fer un salt de qualitat
com a destí? Es troben les nostres empreses turístiques en
disposició d’invertir en millores de producte? I s’ha comentat
abans el deute immens que arrosseguen les nostres empreses.

I molt important, tenim propostes transformadores en el
sector turístic a mig termini? Perquè les Illes Balears són un
referent en innovació turística, coneixement turístic, en
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sostenibilitat, i òbviament amb know how turístic, i ho hem de
seguir mantenint, hem de seguir mantenint aquest lideratge.

I vegem com des de la Federació Hotelera se’ns diu que la
situació epidemiològica afecta les reserves; que això ve unit
també a una caiguda de la competitivitat de la nostra economia,
ja ho ha dit, ho ha denunciar la Fundació Impulsa, que publica
l’actualització de l’índex global de competitivitat, un rànquing
que analitza la competitivitat de les 233 regions de la Unió
Europea i la Fundació Impulsa indica que Balears ha abandonat
la posició competitiva mitjana i ha passat a formar part de la
secció competitiva baixa, que ha perdut 16 posicions en els
darrers tres anys, hem passat a ocupar la posició 132 de
competitivitat en el 2017 a la 148 en el 2020. I això és molt
preocupant, perquè a nivell nacional també les dades generen
preocupació, ja que hem passat de la dotzena posició a la
setena en tres anys.

Per tant, el Govern no té controlada la situació per moltes
declaracions triomfalistes que faci vostè, Sr. Negueruela, de fet,
durant tota aquesta pandèmia el Govern salvar, salvar, ha salvat
poca cosa, perquè no ha liderat res, ha estat un pas enrera
d’altres comunitats, els protocols de seguretat sanitària dels
sectors que conformen la cadena de valor de la indústria
turística s’han aprovat, però per pressió dels mateixos sectors,
no pel lideratge del Govern, tenim l’exemple del sector dels
creuers, de la restauració, de l’oci.

A tot això, ens trobam que cada pic més països ens posen a
la llista negra, la situació del semàfor en el Regne Unit, en risc
a Alemanya. I davant d’aquesta situació sí que volem donar un
missatge positiu, perquè tenim unes dades epidemiològiques
pitjors que la mitjana d’Espanya, i Espanya té unes dades
epidemiològiques pitjors que la mitjana europea, i encara i així
venen turistes. Per tant, hauríem de reflexionar amb aquesta
situació.

Vull insistir que vivim una temporada turística, com vostè
mateix ha dit, marcada per la incertesa, una incertesa que, a
més a més, ens preocupa amb l’alt grau d’improvisació del
Govern, i s’hi suma la incertesa que genera la selecció i
execució dels projectes que vindran a Mallorca dels fons
europeus Next Generation, vostè ha dit que aquesta setmana
tendrà una reunió per saber quins fons destinaran al turisme
d’aquestes ajudes europees. I la inversió i gestió d’aquests fons
és bàsica per millorar la nostra competitivitat, per millorar el
nostre futur i la nostra prosperitat com a comunitat autònoma
que viu econòmicament principalment del turisme i,
evidentment, per al nostre destí segur, que és el que hem de
vendre de cara als nostres clients.

Per tant, ens interessa molt que aquests fons europeus es
destinin a projectes que impliquin, tal com hem demanat ja en
determinades ocasions, la millora de la nostra sostenibilitat
turística, que apostin per un sistema turístic circular realment
eficient que ens permeti liderar aquesta turisme sostenible...

(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pérez-Ribas hauria d’anar acabant.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

... arreu del món, millorar la transició energètica i evitar que
seguim perdent llocs en el rànquing de competitivitat de les
regions europees.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula la Sra. Campomar, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Bé, la situació de la pandèmia ens ha situat
realment nosaltres creiem en una acceleració de la situació
d’emergència climàtica, territorial, d’habitatge, social i
econòmica que patim, i que ja patíem abans de la pandèmia,
hem tocat fons, ho hem de reconèixer, sobretot per la
precarietat derivada del nostre model econòmic de monocultiu
turístic. I jo vull citar aquí una piulada de no fa molt de temps
d’un investigador mallorquí, Pere Llinàs, molt encertada: “Si
l’economia d’1 milió d’habitants depèn d’un semàfor d’un
senyor a 3.000 quilòmetres de distància i que no es facin
botellots, igual el problema no és del Govern britànic ni dels
estudiants, sinó el nostre model”, i amb això, amb aquesta frase
ja ho hem dit tot.

Per tant, crec que el que de vegades aquí discutim és posar
tiretes quan no volem operar i el que hem de fer ja és començar
a planificar l’operació, perquè amb les tiretes no ens abastarà
per a molt de temps, només ens abastarà per a un cert temps, i
això jo crec que aquí el debat és molt de tiretes però poc
d’operació.

Nosaltres, des de fa temps, denunciam i reclamam mesures
de resiliència, diversificació i transformació i que ara veiem
que ja ho han dit aquí, formen part de vegades del discurs
polític d’aquest arc parlamentari, però també el fan en boca
petita molts i també només com a una mena de maquillatge. I
nosaltres creiem que sí, que la COVID ha posat la nostra
comunitat autònoma, les nostres Illes quasi en una situació de
zona catastròfica, en això estam d’acord, aquesta baixada del
PIB d’un 20% el 2020, i no recuperarem el PIB, bé, i a part
d’això acumulat en el sentit que ja l’havíem baixat durant totes
aquestes darreres dècades, és que havíem estat de les
comunitats que érem dalt i ara ja estàvem pràcticament a la
mitjana, per tant, això encara ens ha de fer pensar més.

És cert, i jo crec que aquí el conseller ho ha expressat i els
companys que m’han avançat, s’ha afrontat aquesta crisi de
forma molt diferent a la del 2008, s’ha prioritzat la salut de les
persones i la recuperació econòmica i jo crec que s’ha fet tot el
necessari i amb les restriccions que tocaven; ho he dit altres
vegades, amb encerts i errors, però és que aquesta situació no
la coneixia ningú i, per tant, això és normal, però jo crec que
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s’ha fet molta feina i hem salvat moltes vides, i això també és
molt important, amb l’esforç de molta gent, sanitari i molta
gent.

Per això, aquest discurs que de vegades, aquestes receptes
de sempre, com ara ha acabat a un moment donat, ha amollat el
Sr. Ribas, que “i no han aprimat l’administració pública”, és
que no la volem aprimar, Sr. Ribas, és que nosaltres creiem en
l’administració i creiem en els serveis públics, i en això no
compartim de cap de les maneres la seva idea, això no és cap
solució, per a nosaltres això no és cap solució, el contrari, això
seria un empitjorament diguem de la solució que ens ha permès
afrontar aquesta situació d’una manera amb unes certes
garanties i una certa dignitat per poder salvar les persones.

I és cert, aquesta cinquena onada nosaltres creiem que ha
afectat tota Europa, no ens hem d’enganar, potser que aquí
podem discutir on va començar, però realment la situació de
països europeus també es troba molt malament. I aquí nosaltres
sí que defensam que aquí durant tants d’anys hem estat tan
generosos, tan solidaris amb la resta de les regions de l’Estat
espanyol que sí que volem seguir reclamant que l’Estat ha de
fer un esforç, però precisament per tractar de forma singular,
diguem, les Illes Balears. I en això, Sr. Conseller, Sr.
Negueruela, no podem confiar que el Sr. Sánchez tengui en
compte, diguem, aquesta realitat sobrepoblacional que li vàrem
sentir dir en aquestes illes, no en podem confiar, ho hem
d’exigir de forma contundent, amb això no coincidim, perquè
si no ho exigim de forma contundent ja veiem el que ens passa,
ens ha passat amb el règim fiscals, ens el varen aprovar, però
aquí som, es troba dins un calaix; el règim calaix, el règim
fiscal també es troba dins un calaix, no podem confiar amb el
Govern Sánchez que ens vengui a donar aquesta... si no ens
ajuntam i realment ho exigim de forma molt contundent no hi
ha solució.

Ni tan sols sabem amb aquesta situació si en el 2022
aquesta situació tendrà qualque tipus d’eficàcia, esperem que
sí, nosaltres ho seguirem reclamant i seguirem essent molt
exigents en aquest sentit. Perquè, en aquest sentit, el Govern
espanyol sí que fa molt de cas a l’Espanya despoblada i hi
estam d’acord, nosaltres no tenim res a dir, però, com hem
defensat en aquesta cambra moltes vegades, no hi ha cap
referència, ni quan es varen firmar els acords de govern del
Govern espanyol, ni quan han demanat doblers a Europa, que
faci referència a compensar temes d’insularitat o temes de
superpoblació, com es diu, per problemes derivats d’aquesta
atracció de personal treballador i que patim en aquestes illes.
Per tant, en això sí que no hi confiam.

I en un altre cas, que no ha passat aquesta setmana, i que ha
denunciat el senador autonòmic, s’ha retallat la protecció de les
costes i de les dunes a nivell de la costa de les Balears, quan
precisament sabem que nosaltres, és que això és el nostre pa
per viure, no?, i no ho podem consentir. Per tant, em sap greu,
però aquesta confiança que teniu vostès en el Govern espanyol
des de MÉS per Mallorca no la podem compartir.

Però, de totes maneres, nosaltres, com he dit abans, volem
anar més enllà, no ens podem quedar en el curt termini, des de
MÉS per Mallorca no ens quedarem enmig d’una brega que
puguin tenir PP, PSOE, que si la temporada turística és millor

o és pitjor, és que nosaltres hem de mirar el futur, el Consell
d’Europa ha signat quasi pràcticament l’acta de defunció del
turisme modern, de la democratització del turisme que hem
viscut fins ara, que és un model basat en el consum energètic i
en la mobilitat, això ha canviat i canviarà molt prest; al final, si
no ho afrontam i no ens plantejam aquest necessari canvi com
l’afrontarem en un futur, deixam a les generacions futures i el
nostre futur als peus del cavall.

Per tant, nosaltres, precisament el que demanam és això,
que afrontem precisament aquesta situació també futura, perquè
aquesta riquesa que de vegades planificam, que volem només
retrobar-nos o que es defensa aquí només arribar al rècord del
turisme del 2019 o del 2018 o del 2017, pensam que ens ha dut,
ens ha conduït a unes situacions de desigualtat molt greus a la
nostra comunitat autònoma. En aquest moment, encara un de
cada tres infants es troba en situació de pobresa i un de cada
dos encara declara tenir dificultats per continuar o per poder
arribar a final de mes a les seves llars.

Per tant, nosaltres pensam que hem de defensar aquesta...
sabem que aquesta temporada turística és bàsica per a la
supervivència de moltes empreses i molts treballadors, que som
un destí segur, en això ens trobarà al seu costat, però sí que
hem de començar a fer feina i pensar en el futur. I per això
nosaltres creiem que un camí que hem de recórrer és, per
exemple, agafar tots els estudis que s’han fet; en el 2017 es va
encarregar al Consell Econòmic i Social fer l’estudi de l’horitzó
2030, s’ha fet un dictamen, aprovat l’octubre del 2020, quan ja
ens trobam en pandèmia, que es va reestructurar i es va
acomodar a aquesta situació de pandèmia; o sigui, en aquest
estudi que ja el Govern balear va encomanar al CES, ja es deia:
com afrontarem una propera crisi? Parlàvem de la crisi del
2018, quan s’ha fet el dictamen ja havíem passat la segona,
mirau si ha passat aviat aquesta segona crisi. Per tant, més que
mai aquestes preocupacions que teníem el 2017 són ara més
importants que mai i els hem de donar respostes.

I nosaltres creiem que aquest punt de partida d’aquest
dictamen, d’aquests estudis que es varen fer és un bon punt de
partida, i si això ho ajuntam amb l’estratègia que es té prevista
en el Pla de recuperació a l’Oficina de Projectes d’Inversió que
vendran amb Europa, podem afrontar i podem fer un camí i una
ruta, precisament per a aquesta diversificació, per aquesta
millora de la competitivitat, que és vera el que ha dit el Sr.
Ribas, la competitivitat aquí, en aquestes illes, abans de la
pandèmia, ja estava en caiguda lliure. Per tant, no ens enganem.

Tenim les pensions més baixes de tot l’Estat, per què?
Perquè tenim els sous baixos i perquè tenim una baixa
qualificació del treball, i això els joves, nosaltres què fem?,
formam els joves perquè se’n vagin a fer feina a fora, els
exportam formats, els exportam... i no podem tornar, per què?
Perquè no tenen, diguem, treballs adequats a la seva formació
a les nostres illes.

Per tant, ens queda molta feina a fer, per això nosaltres
creiem que aquesta feina que ja s’ha encetat i que ja es va
encetar amb aquest encàrrec del 2017, que ja s’ha fet una feina,
a més, dins el Consell Econòmic i Social de debat i de societat
civil, perquè s’ha tengut en compte tot el conjunt
d’administracions públiques, d’institucions, dels sindicats, de
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les patronals, etc., per tant aquí ja hi ha un dictamen que s’ha
aprovat per unanimitat que ha dut tanta feina en el seu debat,
creiem que és un bon punt de partida, i com hem dit juntament
amb aquesta feina i amb aquests fons que ens han d’arribar i
amb aquest objectiu que tenen aquests fons, o que en aquest
moment és el que es té previst, que impulsin, i aquesta
transformació de les Illes Balears cap a un nou model econòmic
i social, perquè nosaltres creiem que aquest ha de ser l’objectiu
principal, perquè és vera, ara podem posar tiretes, però si no
operam això no durarà molt de temps, d’aquí unes dècades
estam condemnats al fracàs total. I això ho hem de tenir molt
present.

Per tant, nosaltres també defensam això, ja ho hem dit, és
que quan veus aquests exemples, defensam el comerç de
proximitat, és que ens fa vergonya que surtin aquests
depredadors, aquests fons d’inversió que se’n van a l’espai deu
minuts, gasten un munt de contaminació només per donar-se el
gust a base d’explotar...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Campomar, hauria d’anar acabant.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... -sí, vaig acabant, només un segon-, per explotar els seus (...),
i que al final aquests abandonaran el vaixell, ens abandonaran
a la deriva quan els convengui.

Per tant, en conclusió i com nosaltres hem dit, ja fa tres
anys, en el 2017, que vàrem començar, aquest govern va veure
la necessitat d’impulsar aquest pensament, d’allà on havíem
d’anar al 2030, creiem que aquesta anàlisi ens pot donar pas a
aquesta estratègia de país, que ja s’ha produït aquesta segona
crisi social i econòmica només en aquests tres anys, per tant,
amb aquesta dependència sanitària i només aquest fet ja ens
hauria de fer pensar i adonar-nos que ens trobam en una
situació de real emergència i que ja ens toca actuar ja.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, tiene la palabra el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Vicepresidente. Buenos días, Sr. Negueruela.
Usted ha comparecido para esconder a la Sra. Armengol, su
gobierno quiere esconder a la presidenta de Baleares, y en
cierta manera lo entiendo, porque dar explicaciones de este
desastre de gestión es bastante complicado. Y usted comparece
para rendir cuentas de la situación económica y laboral actual
y las cuentas no salen, por mucho que usted ha hecho aquí un
discurso triunfalista.

Yo le repito lo que le he dicho a la Sra. Armengol, Baleares
tiene el récord de quiebra de empresas, y lo que no es de recibo

es que usted salga aquí de alguna manera para intentar engañar
a la población, diciendo que tenemos unos datos de desempleo
que son una auténtica maravilla. ¡Oiga, tome como referencia
el año 2019, y verá que hay un aumento del 72% de paro, que
eso es lo realmente grave! O vayamos al paro juvenil, que está
por encima del 40%, que eso es insostenible.

Y si vamos a la deuda, usted sabe que Baleares es la cuarta
comunidad con la deuda más alta en relación a su PIB; un PIB,
por cierto, que en el 2020 cayó por encima del 23% y que,
según estudios del BBVA, superará el 15% también en este año
2021. ¿Estos datos qué significan, Sr. Negueruela? Pues que
estamos arruinados, quebrados, exactamente igual que las
empresas. Y es su gestión la que ha llevado a la ruina y a la
desesperación a miles de trabajadores de las Islas Baleares.

Y no es de recibo que usted salga aquí a contarnos, pues no
sé, unos datos y una argumentación propia de otro país, porque
desde luego de este no es. Simplemente, mire, hay datos muy
relevantes que no aparecen en las estadísticas, pero es darse
vuelta por las zonas donde están los comedores sociales, ¡oiga,
yo nunca había visto en pleno verano esas colas del hambre tan
extensas como hay actualmente! Ese es un índice que ustedes
no tienen en cuenta y ustedes son los responsables también de
ese desastre. Pero es que con toda esta situación de miseria, su
gobierno destina el dinero público por ejemplo a una televisión
pública con poco más del 4% de audiencia, que nos cuesta más
de 34 millones de euros y que no sólo no le basta esta cantidad,
sino que el gobierno del que usted es consejero y portavoz, le
acaba de facilitar un préstamo de 13 millones de euros más. O
siguen manteniendo a más de 200 cargos políticos, que sólo sus
sueldos nos cuestan más de 14 millones de euros al año y 56
empresas públicas y 11 consejerías. 

Con todos estos datos, usted viene aquí y se atreve a
decirnos o a hablar de éxito colectivo, la recuperación
económica, salimos de esta crisis. A eso se refiere, al éxito de
sus colegas enchufados en la administración pública, porque
todos los demás están completamente arruinados. Además,
¿usted cree que va a generar mucha seguridad jurídica y va a
estimular la inversión esta deuda disparada, este despilfarro de
dinero público? ¿Va a ayudar también a la imagen de destino
turístico seguro, a la mejora económica que Baleares sea ruta
consolidada de inmigración ilegal y su consecuente aumento de
la delincuencia? ¿Eso va a mejorar la imagen?

Mire, si esto fuera una democracia seria, algo que es
imposible con ustedes al frente, ya deberían haber dimitido.
Usted mismo hace diez días volvió a quedar en ridículo cuando
Baleares volvió de nuevo al semáforo ámbar británico para los
viajes, lo que supone salir de la lista de destinos seguros. Usted
dijo “no hay perjuicio” y el mismo día la patronal hotelera le
dijo “un descenso de las reservas que va a suponer
cancelaciones y posibles salidas anticipadas”, como ya está
pasando actualmente con los turistas alemanes al haber incluido
a Baleares como zona de alto riesgo. Yo entiendo que no le
guste lo que le digo, pero esta es la realidad objetiva y no la
fantasía que ha venido usted a contarnos aquí.

A su “no hay perjuicio” la Federación Hotelera ha
vaticinado que se anularan las reservas que ya están realizadas
por los británicos, que es lo que está pasando ya, y actualmente
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lo más probable es que el descenso se incremente mucho más
de lo previsto, por estas exigencias de cuarentena también del
mercado alemán. Y es que hoy mismo el presidente de las
cadenas hoteleras, el Sr. Gabriel Llobera, ya ha dicho respecto
al mercado alemán que ya hay más anulaciones que reservas,
pero de esto usted no ha dicho absolutamente nada. 

Mire, la responsabilidad de haber perdido otra temporada
turística consecutiva, con las consecuencias negativas sin
precedentes que ello va a acarrear es de su gobierno, del
gobierno de la Sra. Armengol y del gobierno del Sr. Sánchez,
porque nos puede pasar exactamente lo mismo que pasó el año
pasado y es que acabe esta especie de mínima temporada
turística en el mes de agosto, como ya pasó. Y usted además
nos habla del Gobierno de la nación también, para sacar pecho
y es verdad que este desastre no es sólo culpa suya Sr.
Negueruela, el Sr. Sánchez es responsable de la actual situación
que se vive en toda España, por supuesto incluida Baleares,
aunque aquí la situación es aún peor por haberse llevado a cabo
esa confluencia planetaria, parafraseando aquella ínclita
ministra de Zapatero, la confluencia Sánchez-Armengol, lo que
pasa que más que planetaria ha sido una confluencia de
agujeros negros, que es donde nos ha llevado.

Mire, a Sánchez, igual que a la Sra. Armengol, igual que a
usted, le da igual la situación de la epidemia. No es algo de lo
que ustedes puedan extraer algún tipo de rédito político, más
bien al contrario, por eso ustedes se centran únicamente en
anunciarnos las medidas económicas que van a poner en
marcha cuando los fondos de recuperación de la Unión
Europea sean una realidad. Lo que pasa es que veremos cómo
se reparten, porque además ustedes también rechazan cualquier
tipo de control parlamentario. Ahí habrá que estar atentos.

Mire, Sr. Negueruela, a la peor gestión de la crisis
pandémica que han convertido a España en el país desarrollado
con mayor número de fallecidos y contagiados, el gobierno
socialista suma su incapacidad también para crear un marco
legal apropiado para que las autoridades puedan combatir la
expansión del virus con rigor sanitario y sujeción a los
principios constitucionales, algo que es muy importante. De
hecho, Sánchez, del que usted hablaba aquí, hizo todo lo
contrario con un abusivo estado de alarma que el Tribunal
Constitucional ha declarado ilegal, gracias al recurso de VOX;
un varapalo judicial tan demoledor como los que va recibiendo
la Sra. Armengol, porque la situación de España se caracteriza
por la inexistencia de un marco legal uniforme que permita
adoptar medidas coordinadas en todo el territorio nacional. En
lugar de acordar con los gobiernos autonómicos una estrategia
consensuada con el adecuado soporte legislativo, el Gobierno
social comunista del Sr. Sánchez ha provocado un vacío
jurídico tan demencial, que hace que las medidas contra la
propagación del virus sean decididas en sus territorios por cada
tribunal superior de justicia, según su particular criterio. Y no
sólo eso, sino que ahora haciendo gala de su talante
antidemocrático habitual, creen que la solución a la ruina
económica y laboral es la vacunación obligatoria.

Mire, yo al respecto le voy a decir que VOX defiende que
las medidas sanitarias a adoptar no pueden constituir una
suspensión de derechos y libertades y siempre han de adoptarse
con sujeción a la ley. Sus decretos y normas vulneran derechos

y libertades constitucionales. Como le he dicho, el Tribunal
Constitucional ha declarado inconstitucional el primer
confinamiento gracias al recurso de VOX. Y vamos a hacer lo
mismo con su gobierno, Sr. Negueruela, que vemos que está
dispuesto a gobernar con la ilegalidad y la vulneración de los
derechos de los ciudadanos.

Lo que ustedes pretenden con la vacunación obligatoria, es
una discriminación a las personas que no decidan vacunarse.
Por eso ya le adelanto que lo recurriremos a los tribunales,
porque ustedes aprovechan el virus para avanzar en su
destructiva agenda ideológica. En cambio, lo que debería haber
hecho el gobierno de la nación y el gobierno regional es
asegurar la existencia de medios suficientes para hacer frente
a posibles repuntes de contagios graves y aumentar el ritmo de
vacunación, que cada vez es más lento, para todos aquellos que
deseen vacunarse, para todos aquellos que quieran vacunarse,
pero no limitar la movilidad y la libre circulación.

Mire, hemos venido sufriendo desde el inicio de la
pandemia un constante atropello a nuestros derechas y
libertades, a nuestros derechos y libertades...

(Algunes rialles)

También, también un atropello a las derechas sí, sí,
también. Ustedes lo atropellan todo, ustedes ponen el rodillo en
marcha y atropellan todo lo que venga por delante. Es su
talante democrático, sí y lo hemos venido sufriendo por sus
políticas; un atropello por parte de sus administraciones que
además han sido absolutamente incapaces de dar una respuesta
efectiva al virus chino.

Ustedes han visto la pandemia como una oportunidad para
aumentar su poder y su control de la población. Por eso no han
cambiado sus soluciones sanitarias, aunque éstas se han
demostrado un fracaso. Ya saben, nosotros siempre nos vamos
a oponer a este control político camuflado tras medidas
sanitarias.

No sé si sabrán, bueno supongo que sí porque ustedes son
protagonistas, que nos hacen trampas continuamente, ya no
sólo en el manejo de los datos que usted ha indicado aquí, que
son absolutamente falsos y que son...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Campos, tendría que ir acabando.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Voy acabando. No sólo en el manejo de los datos, sino
también en todo lo que tiene que ver con la recuperación
económica y porque usted no ha hablado, cuando se ha referido
al gobierno de la nación, de las políticas de presión fiscal del
Sr. Sánchez, que está también afectando a las empresas y a los
ciudadanos de Baleares y que también dinamitan cualquier
intento de recuperación.

Por eso estaré atento a su réplica, a ver si nos cuenta algo
más y le podré responder en el siguiente turno. Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Campos. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula el Sr. Melià per un temps de
deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident, senyores i senyors
diputats. En un moment determinat, quan ha parlat el portaveu
que m’ha precedit en l’ús de la paraula, m’ha semblat que deia
“aquest país” referint-se a les Illes Balears, però és evident que
era un miratge i que som jo que ho he malinterpretat.

Bé, com tots els altres grups de l’oposició, evidentment el
Grup Parlamentari d’El Pi considerava que l’idoni, el necessari,
el que tocava era que comparegués la presidenta. Pensam que
hauria estat un exercici de transparència i un exercici sa de retre
comptes davant de la ciutadania i davant la cambra que
representa les Illes Balears. No s’ha volgut fer i evidentment
nosaltres som crítics amb aquesta actitud per part de la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

Dit això, tampoc no podem compartir, Sr. Negueruela, el
seu to, un to triomfalista, un to on l’autocrítica no existeix i on
s’utilitzen les dades a conveniència. Això ho feim tots, és
veritat, és veritat, però vostè ho ha fet d’una manera molt clara
i molt rotunda i crec que fa falta cercar una mica més
l’objectivitat per definir la situació que manejam i gestionam. 

És evident que hi ha realitats que necessiten millorar d’una
manera clara i contundent, la primera de totes -ja s’ha dit- és la
vacunació. La vacunació és la clau de volta de tots i és evident
que El Pi és crític amb l’actitud del Govern en relació amb la
vacunació perquè som de les comunitats que estam per sota de
la mitjana en nivell de vacunació quan som una de les
comunitats que tenen l’economia turística estacional i que per
tant necessitàvem un pla específic que potenciàs i ens fes estar
com a capdavanters a nivell de vacunació. Això el Govern de
les Illes Balears ni s’ho va plantejar, va acotar el cap i va
assumir el repartiment injust i sense tenir en compte la realitat
econòmica de les Illes Balears que va fer l’Estat. Nosaltres,
primer de tot, pensam que en això ens hem equivocat i que al
final en bona part explica la situació que tenim.

Una segona qüestió que necessita millorar d’una manera
clara són els contagis. S’han disparat els contagis i si vostès són
bons per bravejar i fer-se seva una situació de contagis molt
baixos a un moment determinat, evidentment si hi ha uns
contagis molts alts també deu ser responsabilitat seva per lògica
congruent del seu argument i del seu relat. Per tant, aquí vostès
han fallat, les seves polítiques han fallat perquè els contagis no
s’haurien d’haver disparat d’aquesta manera. Necessitam
reforçar el servei d’una manera molt més forta, molts més
rastrejadors, molt més servei a InfoCOVID, acabar amb les
descoordinacions que s’han produït amb relació a clients
turistes que donen positius i que han de ser traslladats als hotels
ponts i que aquí no s’han pogut fer les coses així com tocava i
seguint els protocols per manca de mitjans i de recursos. Per
tant, en aquesta situació també vostès han travelat.

Tercera situació que necessita millorar, vostè crec que no hi
ha fet gairebé cap referència, els fracassos judicials. Vostès han
fracassat en els tribunals i moltes de les seves mesures han estat
tombades. I no només han estat tombades, mesures
fonamentals, cabdals per a vostès han estat tombades. No em
digui dues perquè si el bessó de la seva política és tombada pels
tribunals anam malament, anam malament. Però per a nosaltres
encara és més greu la incapacitat del Govern de les Illes
Balears de controlar i fer complir les normes que no han estat
tombades pels tribunals perquè, clar, aquí ens dedicam, de fet
d’aquí un parell d’hores ho farem, a fer un nou decret llei, més
infraccions, més contundència sobre el paper i sobre el butlletí,
però la realitat, la realitat se’ns escapa de les mans i no som
capaços de gestionar-la. Sobre això en parlam poc, massa poc.

Quarta cosa que necessita millorar, evidentment la caiguda
del producte interior brut. Aquí, clar, jo sent els discursos de la
diversificació, que no hem de tenir tots els ous al mateix paner,
etc., un discurs tòpic que tots coneixem, necessari, però és que
vostès fa sis anys que governen, quan començarà aquest canvi
de model productiu, Sra. Campomar? Perquè, clar, vostè aquí
pot fer discursos any rere any, però el Govern al qual vostè
dóna suport continua sent un govern absolutament dependent
del turisme. Quines polítiques han fet vostès per diversificar?
Doncs molt poques perquè la dependència de les Illes Balears
continua sent claríssima del turisme. 

A un moment determinat el conseller ha dit “tots voldríem
tornar a les xifres de 2019". I jo aquest “tots” de part dels seus
socis de govern en tenc dubtes, però molts de dubtes,
començant pel seu vicepresident que va dir clarament que no
havíem de tornar a les xifres de 2019 o seguint per la portaveu
de l’altre grup que li dóna suport que ens ha anunciat la
defunció, defunció, mort, del turisme. Si això és voler tornar a
les xifres de 2019 a mi em costa molt entendre-ho. 

Aquí s’han fet coses d’una manera molt improvisada i amb
moltes mancances i això està alentint i està fent caure les
reserves o està produint que les reserves es cancel·lin a les Illes
Balears i evidentment això dibuixa un panorama d’enorme risc
econòmic per a aquesta terra. 

Des del Grup Parlamentari El Pi li vàrem demanar moltes
polítiques que si s’han fet s’han fet tard, tard. Les ajudes dels
255 milions haurien d’haver tengut manco requisits i donar més
facilitat perquè s'hi poguessin acollir moltíssimes més empreses
i autònoms perquè els problemes que han generat és que moltes
empreses han quedat fora de la possibilitat de fer la sol·licitud.
Per tant, nosaltres, per exemple, insistíem molt que no fos
exigible estar al corrent de pagament de seguretat social i de
tributs. El tema dels ICO i de l’ISBA vostè sap perfectament
que també hem defensat que això al final era fer la pilota més
gran perquè genera més endeutament i aquest endeutament
s’haurà de tornar. Al final han aprovat tard, tard, una mesura de
condonació parcial d’aquest endeutament, però evidentment
nosaltres vàrem insistir que la política a seguir era la del fons
perdut i a vostès els ha costat molt de temps entrar-hi. 

Proves a les farmàcies. No hem estat capdavanters a
permetre que les farmàcies fessin proves, la qual cosa és
positiva. Ja sé que aquí diuen que al Corte Inglés no sé què. Bé,
hi ha molts de països europeus que al supermercats també es
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poden comprar proves de COVID. Aquí es tracta de fer la
detecció el màxim de general possible. Per tant, a vostès els ha
costat moltíssim entrar a donar facilitats perquè els ciutadans
poguessin fer proves. Ara s’ha obert això de les farmàcies fa
escassos dies i evidentment és un èxit, un èxit important i bo
per al control de la pandèmia.

Protocols de creuers, d’oci, d’esdeveniments, etc. La seva
política d’hotels obsolets i canvi d’ús, un fracàs estrepitós i
absolut. Cap, cap, cap petició d’un hotel obsolet i de baixa
qualitat per canviar el seu ús i passar a habitatges de protecció
oficial. Ja li vàrem dir que anaven mal orientats en aquesta
política, però vostès no ens han volgut escoltar i evidentment
estam desaprofitant una enorme oportunitat d’un moment de
contenció del creixement i d’unes possibilitats que determinats
empresaris volguessin i mirassin amb bons ulls aquest canvi
d’ús i per tant també minvassin les nostres places turístiques, ho
estam desaprofitant per una normativa equivocada del Govern
de les Illes Balears. 

El mateix li podria dir de la renovació d’establiments que
ha anat descendint, descendint, descendint. Enguany acabarà i
no podrem fer modernització turística amb la política d’èxit que
ha estat això per a les Illes Balears al llarg dels darrers deu
anys. Per no parlar que vostès no han volgut entrar en la
reducció dels costos dels establiments turístics i, per exemple,
condonar o reduir el cànon de sanejament, que era també una
necessitat i un clam per part del sector turístic.

Per tant, què hem de fer en aquest panorama evidentment
d’incertesa, de desorientació, de caiguda de les reserves? Què
hem de fer? Bé, nosaltres pensam que el primer que hauríem de
fer són campanyes d’imatge, necessitam millorar la imatge en
el mercat de les Illes Balears perquè s’està quedant la imatge,
eh?, s’està quedant la imatge que aquí hi ha un descontrol de la
pandèmia i que no som capaços de posar-li...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... límit. Sí, sí, aquesta és la imatge que s’està llançant des de
determinats mitjans i a determinats mercats emissors i és una
imatge que hem de combatre i vostès s’haurien de posar les
piles en relació amb les campanyes d’imatge. 

Dels projectes europeus li volia parlar perquè vostès en
parlen molt poc. Jo i no només jo, els grups parlamentaris que
som a l’oposició, que vostè diu que els vol donar participació,
però això brilla per la seva absència, però és que els sectors
afectats desconeixen els projectes de transformació que gràcies
als fons europeus en matèria turística pensa empènyer, pensa
desenvolupar el Govern de les Illes Balears. Ens ha dit que
demà sabran els fons, però quins projectes?, quina política
transformadora volem dur a terme els pròxims anys gràcies a
aquests recursos? No ho sabem i vostès no ho expliquen quan
això és una política de fons que seria imprescindible per a les
Illes Balears.

I acab amb una pregunta: bons interilles. Vostès es varen
resistir que els bons interilles funcionassin també en temporada
alta. Hagués estat un incentiu i hagués estat positiu que
s’haguessin replantejat aquesta decisió, però jo li deman, quan
de bons han repartit?, quants de recursos?, quants de viatges

s’han pogut fer gràcies a aquests bons que és una manera
d’incentivar el consum i evidentment una manera d’intentar
donar oxigen al principal motor econòmic d’aquest país,
d’aquest país Illes Balears?

Moltíssimes gràcies. 

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Melià. Corresponde ahora el turno del
Grup Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta i bon dia a tothom de nou.
Gràcies, Sr. Negueruela, per les seves explicacions.

La nostra intervenció es basarà en quatre eixos: el primer fa
referència a les ajudes de l’Estat als autònoms i empreses sobre
les que ens interessa, i molt, com es gestionaran aquests 850
milions d’euros; pensam que és fonamental que les fons es
reparteixin amb celeritat i a través de mecanismes simples i
transparents, així com que també seria important que en les
ajudes es tinguessin els costs empresarials i no només la pèrdua
d’ingressos. Per aquest motiu, Sr. Conseller, voldríem que ens
expliqués quin operatiu han preparat per gestionar aquests
doblers, com s’han triat els perfils de les persones que hi
treballaran, ja que, precisament, tenint en compte que les ajudes
són estatals, però la gestió recau en les comunitats autònomes,
és fonamental fer-ho bé.

I una altra qüestió que no podem passar per alt i és que han
quedat sectors exclosos, tot i que el Consell de Ministres va
modificar fa unes setmanes el Reial Decret Llei 5/2021, per
atorgar a les comunitats autònomes la possibilitat d’ampliar les
activitats i les empreses que poden beneficiar-se de les ajudes
directes. En aquest sentit, a més de les activitats assenyalades
explícitament en el reial decret llei, les ajudes podran arribar a
altres activitats que s’hagin vist particularment afectades a
l’àmbit de cada territori. Quines activitats ha inclòs el Govern
de les Illes Balears, si és que n’ha incloses?

Però ens preocupa també que un vessant d’aquests ajuts
serveixi per liquidar el deute, dit d’una altra manera, per tornar
els doblers als bancs, llavors qui salvam en realitat?

El segon eix és sobre el Pacte de reactivació econòmica,
sobre el qual el passat mes de juny vam fer una sol·licitud
d’informació per saber de què s’ha parlat a les reunions, si el
document ha patit canvis i quins han estat, si és que hi ha hagut
canvis. Seguim pensant que no ens sembla una política prou
dirigida a millorar i canviar l’economia de les nostres illes,
però, com no pot ser d’altra manera, volem disposar de tota la
informació per poder-ho valorar millor. Ens agradaria, per açò
mateix, que ens avancés si hi ha hagut canvis en aquest
document.

El tercer eix és sobre l’àmbit laboral. El passat mes
d’octubre es va aprovar una moció nostra relativa a la
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reconstrucció econòmica de les Illes Balears, es tracta de la
Moció RGE núm. 14807/20, amb unes propostes clares, i
voldríem saber què se n’ha fet dels punts aprovats, en concret
d’aquells punts que feien referència a joves i que ara els
recordaré. En el tercer punt d’aquesta moció instàvem a
reformular el Programa SOIB Joves Qualificats per tal que
empreses del sector privat també s’hi poguessin acollir, de tal
manera que poguessin contractar en pràctiques persones joves
desocupades i beneficiar-se del sistema nacional de Garantia
Juvenil. I en el quart punt instàvem a promoure mesures
concretes per fomentar l’establiment a les Illes Balears de joves
emprenedors perquè hi desenvolupin el seu projecte. Amb
aquest objectiu, també instàvem a realitzar una avaluació
independent i professional dels projectes en funció de la seva
viabilitat. Ens agradaria saber com es troben aquestes dues
qüestions almenys.

I és que el debat sobre la fugida de talent de les nostres illes
no és nou, ja fa massa anys que en parlam i necessitam posar
els pilars bàsics perquè aquests joves, en els quals s’han invertit
molts recursos, ja que evidentment aquest petit país nostre té
claríssim que la formació és fonamental, però no tenim la
capacitat de retenir-los pel model econòmic que tenim, centrat
bàsicament en el monocultiu turístic. Pensam que ara ens
trobam en un moment clau per revertir aquest model i
encaminar-nos cap a la tan desitjada diversificació econòmica,
sí, Sr. Melià, tan desitjada diversificació econòmica, que sigui
coherent amb el context de canvi climàtic que ens trobam...

(Se sent de fons el Sr. Melià i Ques de manera
inintel·ligible)

..., sempre és clar aquest concepte també, canvi climàtic.

I si hi ha una lliçó que hem après durant aquesta pandèmia
és que les feines es poden fer des de molts llocs, gràcies a les
noves tecnologies, perquè a més a més qualsevol crisi és una
oportunitat de canviar i és que ara és el moment de posar fil a
l’agulla.

I açò darrer que he dit entronca amb el quart eix, que versa
sobre els fons europeus. Però li hem de dir, Sr. Negueruela, que
aquesta compareixença queda una mica coixa en aquest eix,
atès el repartiment de funcions d’aquest govern i que recau en
una altra conselleria.

Sí que volem remarcar i insistir en el nostre discurs sobre la
necessitat que aquests fons europeus serveixin de bon de veres
per avançar en aquest canvi de model social i econòmic de les
nostres illes, així com també veiem convenient que vagin lligats
de qualque manera a les ajudes estatals.

Vaig acabant, molt s’ha parlat que hem de ser una
destinació segura, però de res no ens servirà si els països
emissors no ho són; tampoc no ens servirà si la immunització
no arriba a ser global, perquè les variants aniran creixent, i com
veiem amb la Delta, cada vegada tenen més capacitat de
contagi.

Vostè ho ha dit a l’inici de la seva compareixença és fal·laç
la dicotomia entre salut i economia, i jo hi afegesc: perquè
sense salut no hi ha economia. Fa un any i mig que en som

conscients, hem hagut d’aprendre a viure amb la incertesa, però
açò no vol dir que no haguem de seguir aplicant polítiques de
llarg recorregut, amb l’objectiu clar, i en açò també coincidim
totalment amb vostè, de la més que necessària redistribució de
la riquesa.

Escoltarem molt atentament les seves respostes, Sr.
Conseller. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta, bon dia a tothom. En nom del
Grup Parlamentari Socialista volem agrair al conseller que hagi
comparegut davant aquesta cambra per donar les explicacions
de la situació econòmica, laboral i sanitària enfront d’aquesta
cinquena ona de la COVID, unes dades que creiem que són
objectives, que no estan gens pintades i que lleven aquest
negativisme que sempre du la dreta en aquesta cambra.

Vagi per endavant el suport del Grup Parlamentari
Socialista al Govern de les Illes Balears per la valentia com ha
pres les decisions davant d’aquesta pandèmia, quan el més fàcil
hagués estat el laissez faire, agraïm, per tant, al Govern de les
Illes Balears que hagi prioritzat salvar vides i tant de bo se
n’haguessin salvar més!, tant de bo!, però se n’han salvades
moltes. Les estadístiques parlen per elles totes soles, l’excés de
mortalitat en el 2020 de les Illes Balears va ser d’un 0,3% i si
comparam aquesta xifra amb una altra comunitat autònoma, on
les mesures no han estat gens restrictives, com Madrid, s’ha
incrementat allà la mortalitat un 37%. Per tant, les dades
demostren que les mesures preses per aquest govern han estat
més que encertades.

S’ha prioritzat la salut de les persones, però s’ha pogut
salvar, s’ha pogut apostar per aquesta defensa de la salut en
primer lloc o prioritzar la salut en primer lloc gràcies a l’aposta
ferma de les polítiques públiques que ha dut a terme el Govern
de les Illes Balears des de l’anterior legislatura, en reforçar els
serveis públics i sobretot en reforçar un sistema sanitari i dotar-
lo de contingut, ben estructurat i amb molts professionals i
tots..., bé, que fan molt bona feina, i des d’aquí no ens
cansarem d’agrair, des del Grup Parlamentari Socialista, la
bona feina que fan i la implicació que han tengut durant aquesta
pandèmia.

Perquè és vera que no haguéssim volgut cap de nosaltres
tenir una pandèmia com la que hem viscut actualment, però
encara hem tengut sort els ciutadans d’aquestes illes, hem
tengut sort de tenir un govern d’esquerres i socialista i
progressista per liderar aquest projecte, aquestes actuacions
davant d’aquesta pandèmia. Perquè imaginin vostès que
aquesta pandèmia hagués passat en el 2013 i 2014, quan en
aquesta comunitat autònoma va governar el darrer president del
Partit Popular i acomiadà 1.000 treballadors professionals
sanitaris, tancà els centres de salut i unitats bàsiques els
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horabaixes, llevà targetes sanitàries a més de 25.000 persones,
imposà copagaments de medicaments fins i tot als pensionistes
i amb la gran idea que va tenir de tancar l’Hospital Joan March
i l’Hospital General...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

..., per tant, aquí sí que... no ho sé, esperem que la ciutadania ho
valori, però sí que és molt important que hi hagi hagut un
president, un govern d’esquerres i progressista que miri per la
ciutadania, per la salut de la ciutadania envers d’altres
prioritats.

(Remor de veus)

Per tant, la feina que ha fet ha estat clara i contundent al
llarg del darrer any i mig i des d’un primer moment es va optar
per protegir les persones pel que fa a la seva salut, però també
pel que fa a la seva ocupació; es va treballar de valent per
poder tenir una cobertura de l’ocupació en diferents àmbits, per
una part els ERTO, els quals han evitat un seguit
d’acomiadaments els quals no s’haguessin pogut evitar si
s’hagués optat per altres mesures preses per la dreta, com els
ERO. Per tant, aquesta és una gran mesura que cal posar en
valor.

També s’ha protegit el gruix de l’ocupació en incloure els
fixos discontinus dins els ERTO i les seves contínues
pròrrogues, així com la prestació extraordinària per als fixos
discontinus que ha permès que moltes de les famílies hagin
pogut tenir assegurats uns ingressos.

També s’han protegit els treballadors temporals i s’ha donat
també una protecció a un col·lectiu molt important per a la
nostra autonomia, que són els autònoms. Aquests, per primera
vegada, ja ho ha comentat el conseller, han tengut una prestació
per cessament d’activitat i han permès que poguessin tenir uns
ingressos durant aquest període de manca d’activitat.

Però també s’ha fet una feina molt important amb la
protecció dels treballadors que anaven als llocs de feina,
mitjançant l’establiment de protocols de seguretat laboral i de
protecció davant la COVID. Gairebé tots els sectors i gràcies
a la bona feina que s’ha dut des de l’IBASSAL, cosa que ha
permès mantenir entorns laborals segurs i, per tant,
desenvolupar una activitat econòmica segura i amb mesures de
salut importants per als treballadors.

Però, a part de protegir els treballadors, també s’ha fet
molta feina per ajudar i mantenir l’activitat de les empreses,
s’han pres mesures i s’han donat ajudes a molts d’autònoms, a
autònoms temporals, a petites i mitjanes empreses i s’han pres
mesures i totes les mesures preses en el sector empresarial
s’han fet acordades amb les patronals. Per tant, això és el que
ha permès que s’hagi pogut dur a terme una reactivació
econòmica lenta, però segura.

I això també ha demostrat que l’afiliació de la Seguretat
Social ha passat de 421.000 persones el març del 2021 a
528.300 persones el mes de juny, per tant, es fa bona feina i
s’aconsegueix amb mesures de seguretat com les que s’han pres

des del Govern de les Illes Balears, s’ha aconseguit reactivar
l’economia.

I també s’ha aconseguit, gràcies a aquestes mesures de
control de la pandèmia, reactivar el turisme, perquè, atès que en
el maig hi va haver uns indicadors baixos, ha vengut molt de
turisme en el mes de maig, juny i juliol d’Alemanya, Regne
Unit i de França també, perquè ens hem convertit en un destí
segur. És vera que la situació actual no és bona, que la
incidència acumulada aquí, a les Illes Balears, i a tota Espanya
ha fet que els govern tant d’Alemanya com del Regne Unit
hagin pres mesures de fer quarantena a les persones que no
duguin doble vacunació a l’hora de la tornada, però així i tot
cal recordar que hi ha temporada turística, que segueix havent-
hi reserves de persones que venen aquí, es pensava que hi
hauria un allau després d’aquestes mesures de retornada de
turistes cap a la seva terra i no ha estat així, hi ha turistes que
sí que s’han tornat, però n’hi ha que no, n’hi ha molts que no,
i segueixen fent reserves.

És vera que la situació no és idònia, és vera que baixen les
reserves, però així i tot encara tenim temporada turística i
esperem que en tenguem el que queda del mes de juliol i el mes
d’agost.

I vull també remarcar la bona feina que s’ha fet des del
Servei de Salut d’aquesta terra amb la vacunació, perquè crec
que ha funcionat de manera exemplar, ha funcionat molt bé,
s’ha aconseguit que un 59% de la població dugui la vacunació
completa i que un 71% dugui la primera dosi. I també cal
remarcar que hem estat la primera comunitat autònoma que ha
vacunat persones majors de 16 anys, i ara també s’han posat en
marxa les vacunes per a persones de més de 12 anys. Per tant,
crec que amb l’esforç de tots aconseguirem controlar aquesta
cinquena ona.

Anim la població que vagi vacunant-se, la població que no
està vacunada i agraesc al Govern de les Illes Balears i al
conseller Negueruela que ens hagi donat les explicacions que
ens ha donat i els anim a seguir treballant tenint en compte
sempre, prioritzant sempre la salut de les persones envers
d’altres temes.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Sansó. Corresponde ahora la
contestación del conseller, el Sr. Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias. Es interesante debatir con ustedes, es interesante
debatir con usted, Sr. Costa, ¿no? Usted me dice que hay que
tener altivez, humildad y me grita que hacemos el ridículo,
gritando, eso muy humilde no es, y usted, desde que terminó su
intervención se va y no escucha el debate en esta cámara hasta
que viene ahora, y eso es poco humilde, debería escuchar al
resto de portavoces de esta cámara,...
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(Alguns aplaudiments)

... no acabar e irse porque se crea que usted sabe más que el
resto, yo eso no lo haré nunca, escucho los debates, participo
de los debates, creo que usted también debería tener más
humildad.

(Remor de veus)

Han dicho muchísimas veces “tono triunfalista”, yo creo
que el problema es que lo tenían escrito, porque hemos dicho
18 veces la palabra “dificultades, inseguridades, incertidumbres
y dudas”, porque, efectivamente, estamos en un momento con
dificultades, inseguridades, incertidumbres y dudas, pero
nosotros, y no solo nosotros, si ven la rueda de prensa de la
última Mesa de Diálogo Social, yo sé que el Partido Popular no
ve ni siquiera las ruedas de prensa del Diálogo Social porque
ellos no lo hacían, por tanto, cuando gobernaban no las hacían
y ahora no las escuchan, lo que decían todos los miembros de
la Mesa del Diálogo Social, CAEB, Comisiones, UGT y PIME,
es: estamos en un momento que creíamos que no estaríamos y
estamos mejor de lo que pensábamos que íbamos a estar, y hay
que seguir manteniendo esta situación, y será difícil, pero lo
tenemos que seguir haciendo juntos.

Eso no lo decía el Gobierno, lo decía el secretario general
de Comisiones Obreras, lo decía el presidente de PIME
Baleares, lo decía Carmen Planas, presidenta de la CAEB y lo
decía el secretario general de la UGT, ellos son los que decían
esas palabras que ustedes ahora denigran porque creen que las
dice el Govern, las dicen los representantes de las
organizaciones empresariales y sindicales de este país. Lean,
escuchen y vean el diálogo social aunque ustedes no lo
practiquen, porque es bueno que vean que el diálogo social es
una herramienta fundamental para la transformación de este
país.

(Alguns aplaudiments)

Y si ellos dicen que hay que estar unidos para salir de esta
difícil situación y no es triunfalista decir que estamos mejor de
lo que esperábamos y que los datos de empleo son mejores de
lo que esperábamos, y eso lo dijo José Luís García, secretario
general de Comisiones Obreras, es porque lo es y es porque se
ha hecho un esfuerzo enorme, y ellos se sienten partícipes de
ese esfuerzo enorme, porque han formado parte de las
decisiones, porque se ha contado con la sociedad civil para
hacer las decisiones. Y ustedes, como no han hecho eso,
critican todo y no ven el esfuerzo enorme que han hecho
nuestros empresarios y empresarias, nuestros trabajadores y
trabajadoras para llegar a esta situación, esfuerzo enorme y
compartido. Pero aquí ustedes no hablan ni un segundo de
diálogo social, ni uno de ustedes de la oposición ha hablado de
diálogo social ni un segundo, ni un segundo.

Hablan de la Constitución, de libertades, está en la
Constitución y está en nuestro Estatuto de Autonomía, es un
pilar fundamental para la toma de decisiones, lo he dicho cada
vez que he estado en esta tribuna, y eso, desde luego, es una
forma de gobernar y de dirigir, y desde luego es una forma de
gobernar y dirigir participativa, humilde y consensuada.

No sé usted con quién consensuó desde 2012 todas las
restricciones que impuso, no las consensuó con nadie...

(Alguns aplaudiments)

... y supusieron más destrucción de empleo de la que tenía que
haber y salir de la crisis más tarde de lo que había que haber
salido. Y el problema es que usted, como profesor, sigue
negándose, que no quiere que han aprendido, puedan decir que
han aprendido cosas, porque hasta el Fondo Monetario
Internacional ha girado su doctrina, hasta el Banco de Europa
ha girado su doctrina del Banco Central Europeo, ¿por qué
usted se niega a decir que puede haber aprendido algo y que se
equivocó gestionando la crisis, la salida de la crisis de esa
manera? Es que se equivocaron, había que inyectar más
recursos, había que proteger más, había que generar más
protección...

(Alguns aplaudiments)

... a través de ERTE, no había que facilitar el despido en masa.

¿Qué hubiese pasado ahora si, en vez de ERTE, porque a
diferencia de los ERTE y ERE que usted me dice a veces que
no nos inventamos nosotros, claro que no, los inventó la social
democracia alemana hace muchos años, es que lo que se hacía
era mantenerlo a través de exoneraciones y mantenerlo a través
de prestaciones; ah, si usted le quita las exoneraciones a la
Seguridad Social y dificulta el acceso a las prestaciones, claro
que existen los ERTE, pero nadie se acoge a ellos, esa es la
diferencia fundamental, que usted, -escúcheme si le parece bien
a la Sra. Riera- puede atender e incluso entender.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Es una diferencia fundamental la de ERTE y ERE.

Y ha dicho usted una cosa importante, que me parece
importante discutir, dice que hemos caído..., que yo no he
dicho, y yo sí he dicho, que hemos caído un 23% del PIB, pero
me dice que yo no he dicho que el BBVA prevé un crecimiento
del 8%. Pero yo también le hago una pregunta para ver qué me
puede responder, que con una caída del 23% del PIB el empleo
el año pasado solo haya caído un 8%, ¿qué significa eso, qué
significa?

Y cuando usted dice de endeudamiento, y creo que le sale
esa muletilla al Partido Popular porque no aprende de sus
socios europeos, no aprende de Merkel, no aprende de Draghi,
no aprende de tanta gente que ha dicho que hay que hacer otras
cosas diferentes en esta gestión de la crisis, ustedes no
aprenden y usted no aprende, dice que los niveles de
endeudamiento están siendo inasumibles. Lo que está diciendo
es que si gobernase el Partido Popular volveríamos a los
recortes, volveríamos a la austeridad,...

(Alguns aplaudiments)

... eso es lo que dice cuando dice que los niveles de
endeudamiento son inasumibles.
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Lo que ha hecho el Estado, en su conjunto, a través de las
distintas administraciones, el Gobierno de España y
muchísimos gobiernos autonómicos, y hay que ponerlo en valor
esta vez, apoyado por la Unión Europea, que también hay que
poner en valor, es asumir parte de los salarios de las empresas
y la Seguridad Social, por eso no ha caído el empleo, porque el
Estado ha asumido los salarios y ha asumido la Seguridad
Social a través de los ERTE, ese es el escudo de protección;
más luego los ICO, más luego los 855 millones, en este caso
para Baleares. Eso es un escudo que nunca se ha hecho, podría
decir que ha funcionado, venir aquí y decir: ojo, pues ha
funcionado, a lo mejor, si volvemos a gestionar, no hacemos lo
que hemos hecho que fue tan mal y aprendemos un poco.

Porque ustedes están en un debate aquí, y tuvieron un
congreso el sábado, sin aplicar ninguna medida nueva, no
tienen ideas nuevas, solo ven el pasado, a endeudamiento, por
tanto, ya están diciendo: no, lo que ahora hay que hacer es
recortar, por tanto, a las clases trabajadoras de este país volver
a machacarlas, que es lo que se hacía durante la época del
Partido Popular con más precariedad, despidos y abaratamiento
del despido y fuera las prestaciones por desempleo y en muchos
casos a gente que las necesitaba, eso es lo que ya están
empezando a decir, fuera de todo el debate europeo, no me
sorprende también que otras intervenciones, en este caso de
VOX, están fuera del debate mundial; el debate hoy en día es
el reparto de la riqueza cuando se salga de esta crisis, ese es el
debate a nivel mundial.

El debate que ha impuesto Biden, que no es un peligroso
comunista, lo que ha impuesto es un 15% del impuesto de
sociedades a nivel global, harmonizar impuestos de sociedades.
A usted le suena, es prácticamente un horror decir la palabra
harmonización para el Partido Popular, lo ha dicho Biden, y se
ha sumado Draghi, expresidente del Banco Central Europeo, y
se está sumando Alemania y Japón, y las principales economías
del mundo, que no son todas comunistas. Pues ese es el debate,
¿cómo se tiene que gene..., porque no se creará mucha más
riqueza, tiene que empezar a repartirse mejor la que existe, ese
es el debate. 

Por tanto, los impuestos son necesarios. Usted, cuando dice:
no, hay que bajar ya impuestos por el nivel de endeudamiento,
lo que está haciendo es decir más recortes, más precariedad y
más austeridad, eso es lo que empieza a decir el Partido
Popular, por eso no creo que lo quisieran decir en el congreso
el sábado, por eso lo empieza a decir hoy, cuando dice que los
niveles de endeudamiento son peligrosos. Ustedes son
peligrosos en sus discursos, eso es lo que es peligroso, no el
nivel de endeudamiento. Las políticas del Partido Popular
neoliberables que ha vuelto a poner en marcha su partido,
alejándose incluso de la derecha más normalizada y más
moderada a nivel europeo, de la cual cada vez ustedes están
más lejos porque cada vez se acercan más a VOX, que es lo
contrario de lo que hace el resto de la derecha europea, que se
aleja de la ultraderecha y se centra. Ustedes aquí se alejan de la
derecha europea y se acercan a VOX, esa es la diferencia de los
partidos populares, el español del europeo...

(Alguns aplaudiments)

..., y eso es donde ustedes se están situando.

Han criticado los datos, a mi me sorprende que VOX diga
que yo me he inventado datos, pero los datos de paro, que son
los mismos datos y las mismas fuentes que él utiliza son los
correctos; dice: no, la diferencia de paro de este año de 2019;
oye, pero eso son los datos del paro que hemos dado nosotros
en rueda de prensa. ¿Esos datos son correctos y cuando yo le
digo que los datos del mes que viene bajaremos del 10% esos
son falsos, esos me los he inventado? No, porque vienen de la
misma fuente. Por tanto, no haga tanta demagogia, no hace falta
hacer tanta demagogia, no hace falta buscar un titular tan cutre,
venga aquí y debata realmente con datos.

Hemos dado muchísimos datos, y los vuelvo a decir: el
empleo está creciendo el 6%; afiliados en el mes de junio,
507.000; afiliados en los primeros quince días de julio,
547.000, en julio de 2021; 1 de cada 3 en junio, más de 1 de
cada 3 en julio, son datos reales de Seguridad Social. Los
mismos que usted usaba hace tres meses para criticar que
ahora, pues mira, se han revertido, porque se ha hecho lo
correcto para eso. Autónomos, 92.147, ya estamos en 96.024,
prácticamente como en 2019. Parados, 74.292 personas versus
62.749.

Y, por cierto, es mucho, y lo hemos dicho en cada rueda de
prensa, porque ahí no nos escucharán a nosotros decir nunca
que somos complacientes, nunca, no somos complacientes ni
con los parados ni con las políticas para ayudar a los parados,
porque se puede no ser complaciente con las cifras del paro
pero recortar todas las políticas de prestaciones para los
parados, lo cual es curioso. Pero nosotros ni somos
complacientes con las cifras del paro y ponemos políticas para
revertirlas.

En julio de 2019 el paro eran 37.505 personas, un 6%. Sí,
reconocemos que la temporada está siendo atípica y difícil, se
comparan con 2019, prácticamente con el mejor año de la
historia. El paro, en julio de 2020, bajará del 10% y
recortaremos el mes de julio más de 10.000 personas, más de
10.000 personas habrán encontrado un trabajo en este mes de
julio en nuestras islas, será la comunidad autónoma que más
baje el paro. Y eso es una buena noticia, y no es triunfalismo,
es una buena noticia y deberían alegrarse, deberían alegrarse
por cada una de las 10.000 personas y sus familias que van a
encontrar un empleo en esta comunidad autónoma porque se
han hecho las cosas bien, no nosotros, los empresarios, los
trabajadores, todo ha jugado para proteger la economía y que
la reactivación sea más rápida. Porque ese es el debate, si se
protege bien se recupera más rápido, si no se protege se
recupera más lento, ese es el verdadero debate, Sr. Costa.

Las distintas políticas, y cuando yo confrontaba políticas
son eso, proteger para salir más rápido, o desproteger para
tardar cinco años, seis años, siete años en comenzar la
recuperación, ese es el debate, ese es el debate que usted
todavía, por lo que ha dicho en su primera intervención, no ha
entendido y que, en cambio, todos los organismos
internacionales han corregido respecto a la gestión de la
anterior crisis. Una pena, una pena que tantos años después y
un congreso de por medio no hayan conseguido superar.

Pero yo creo que eso sí que es importante y que en paro, en
julio de 2020, esta comunidad autónoma baje del 10% del paro,
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siendo probablemente la única o una de las cuatro únicas que
bajen del paro del 10%, es un motivo positivo para estas islas,
porque, siendo en la que más ha caído el PIB, que un año
después sea de las tres primeras en estar por debajo del 10% es
importante. ¿Es un dato triunfalista? No, hasta que no
recuperemos el empleo de 2019.

Y yo, cuando he dicho que tenemos que recuperar las cifras
de 2019, lo vuelvo a decir, me refería y me refiero a que todos
los trabajadores que han perdido un empleo o que tenían una
expectativa de tener un empleo en marzo de 2020, lo tienen que
recuperar, y haremos lo que haga falta para que se recupere el
nivel de empleo que teníamos en marzo de 2020, las
expectativas del marzo de 2020, que son los datos del verano
de 2019. Y por supuesto que trabajaremos sin descanso para
que todos los trabajadores que perdieron su empleo se
recuperen y se incorporen a sus puestos de trabajo, porque eso
es lo que hace un gobierno de izquierdas, progresista y que
sabe el mercado que está gestionando en un momento como en
el que estamos.

Sabemos en estos momentos cuál es la respuesta que hay
que dar, yo no he hablado hoy de mucho más futuro porque el
debate era de la situación actual en la que estamos, y si llego a
decir las líneas de futuro, pues me hubiesen criticado porque
me hubiesen dicho: usted solo ve futuro y no está diciendo la
difícil situación en la que estamos; con lo cual creo que el
debate hoy es dónde estamos hoy. Y dónde estamos hoy es una
situación compleja y nada triunfalista, difícil, difícil, y todavía
puede ser más difícil, todavía podemos tener aperturas o
cierres, lo dije en mi intervención inicial, puede pasarnos.

Pero ustedes dicen: no, es que hablaban antes de incidencia
acumulada y ahora no hablan de incidencia acumulada, es que
el ministro alemán de Sanidad ya lo ha dicho hace tiempo,
ahora que estamos en la recta final de vacunación la incidencia
deja de ser una variable tan significativa para analizar la
situación COVID, la que, gracias a la inmunización, el
incremento en la incidencia no se traduce directamente en
presión hospitalaria, que es la verdadera amenaza de este virus.

Por tanto, el debate está girando hacia ahí, y ya lo hemos
dicho, porque la vacunación va aumentando, va aumentando a
un ritmo muy importante. Y creo que aquí no habría que
sembrar ninguna duda, ni siquiera VOX debería haber
sembrado dudas sobre la vacunación y las libertades, yo creo
que ahora mismo el debate es la vacunación para recuperarnos
y para volver a tener un escenario de prosperidad, y es la mejor
respuesta económica que podemos dar hoy en día. Por tanto, yo
creo que eso sí que es importante que lo vayamos remarcando.

Los mercados, por supuesto, es curioso porque sí que han
dicho una cosa, creo que fue el representante de VOX, que yo
había valorado del Reino Unido, que había dicho que habría un
perjuicio, y luego me ha trasladado la respuesta de Alemania.
Yo lo que dije, cuando cerró Reino Unido, es que había tanto
perjuicio, y una semana después los principales periódicos de
esta comunidad autónoma lo han señalado ayer, lo han señalado
ayer, que no ha habido una cancelación tan grave como se
preveía, y que está aumentando el Reino Unido, eso fue lo que
dije. Se me criticó y ahora está pasando.

Por tanto, no utilice declaraciones de un día y de otro
distinto. De Alemania lo que dije fue que, por supuesto, era una
mala noticia, peor que la del Reino Unido, por lo que implicaba
en turismo familiar, porque conocemos la situación, es que
decir lo contrario es desconocer. Por tanto, no mezcle las dos
declaraciones, hasta ustedes pueden intentar coger las dos,
comparar las dos y ver la respuesta a las dos, porque de esto se
trata. Claro, usted viene aquí y dice justo lo contrario, y eso me
parece vergonzoso hasta para VOX, creo que en esto hay que
ser riguroso en lo que uno dice porque nos están mirando fuera
de forma permanente. Y si queremos que nos vean fuera y ser
seguros lo tenemos que transmitir todos los que estamos aquí,
no solo el gobierno, también la oposición debería ser
responsable en ese sentido.

Y claro que hemos reconocido dificultades, y claro que la
decisión de Alemania no es una decisión favorable, veremos
cuál es la respuesta, veremos; ayer estuvimos, por supuesto
estuvimos en contacto con las federaciones de todas las islas,
con los principales touroperadores, y es cierto que, de
momento, grandes cancelaciones no ha habido, el incremento
de reservas está más moderado; pero es cierto que es un
escenario complejo y en el que seguiremos luchando día tras
día, y yo creo que eso es importante remarcarlo. No estamos
como el año pasado, estamos en una temporada distinta a la del
año pasado, porque hay vacunación, porque ha habido una
protección, porque nuestras empresas pueden incorporar a sus
trabajadores, porque sigue habiendo sistemas de protección
como los ERTE y, por tanto, en esa situación nos encontramos
ahora mismo para poder revertir esa situación.

Y, por cierto, y sin entrar más y no comentaré nada más,
venir usted aquí a decir otra vez lo de los chiringuitos, lo de
que sobra administración, ustedes acaban de votar la
investidura de Ayuso que crea una oficina del español en la
Comunidad de Madrid, eso es lo que ustedes han votado hace
poco.

(Alguns aplaudiments)

O sea, en estos momentos, en estos momentos que ustedes
votan una oficina del español en la Comunidad de Madrid
¿viene aquí a dar lecciones de chiringuitos? Y usted, que
presidió uno de ellos, por cierto. Por favor, seamos serios y
rigurosos, seamos serios y rigurosos al respecto.

Yo creo que el Partido Popular debería ser cauto cuando
hable también en muchos casos.

Respecto a Josep Melià, con el cual siempre es interesante
debatir en esta cámara o en comisión, creo que tenemos que
mirar más allá de nuestras islas cuando hablamos de los
problemas turísticos de nuestras islas, porque aquí, no usted,
pero se dijo comparar la situación de Turquía, que hay tuits de
representantes del Partido Popular que decían en marzo que
Turquía iba mucho mejor, que abriría Italia, que abriría Grecia,
bueno, hagamos ese ejercicio comparativo, no solo para decir
cómo estamos aquí, veamos cómo está todo el mundo en
materia turística, eso sería más interesante también, que vengan
aquí, el Sr. Costa, y diga cómo está comparativamente el
Mediterráneo en llegadas; porque yo le puedo decir que somos
el principal destino del Mediterráneo, y dijimos en marzo que
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lo seríamos, y ustedes dijeron que Turquía lo sería, Turquía no
lo es, tiene un problema enorme.

Las islas griegas de las que tanto hablaron, Mikonos tiene
un problema y está prácticamente cerrada, ¿por qué? Porque no
tienen casi hospitales y no pueden garantizar la presión
hospitalaria y tienen un problema muy importante.

Italia no está recuperando como pensaba y España ha
empezado más tarde que nosotros, los principales puntales de
España, la Comunidad Andaluza, donde gobierna el Partido
Popular y Ciudadanos, y otras comunidades, gobierne quien
gobierne, pero podríamos hacer un ejercicio de ver qué está
pasando en otros mercados para venir aquí a debatir y, a veces,
no tirar tantas piedras contra nosotros y decir: hombre, pues es
difícil, pero más o menos se está haciendo mejor; con la planta
hotelera de Formentera prácticamente abierta al 90 y pico por
ciento; Menorca en una situación, también respecto al turismo
nacional, importante; como Ibiza, que, visto el año pasado,
muchísimo mejor de cómo se estaba; o Mallorca. Y podríamos
hacer esa comparativa viendo los principales destinos del
Mediterráneo, porque la pandemia nos afecta a todos, y si
reconocemos que la pandemia nos afecta a todos miremos
también más allá de nuestras islas para ver qué ha pasado, qué
se ha hecho y cómo estamos.

Por eso decíamos, desde la humildad, que estamos en una
situación mejor de lo que esperábamos, que era lo mismo que
decían nuestros agentes sociales en la última rueda de prensa,
y que hay que mantenerse y defender eso. Y, por supuesto, no
estamos exentos de riesgo, o no estamos exentos de que nos
suban un nivel alguno de nuestros mercados. ¿Sería un
problema? Por supuesto, y tendríamos que volver a salir de esa
situación, porque no es que se improvisen las situaciones en la
pandemia, es que la pandemia, para la cual nade estaba
preparado, está generando situaciones en todo el mundo a la
vez y se toman decisiones muy parecidas. Ustedes dicen que
improvisamos, pues ha improvisado Feijóo prácticamente con
las mismas medidas que nosotros, Murcia, Cataluña, Cantabria
y todos vamos haciendo medidas similares, unos a lo mejor un
viernes, otros un sábado, otros un viernes, gobierne quien
gobierne, porque esa es la realidad de los que estamos
gestionando, sea un partido u otro, medidas muy similares en
todo el territorio: unas cuestionadas por los tribunales
superiores de justicia, otras en el Supremo, ha pasado, no
tenemos un marco jurídico claro y ha pasado, le ha pasado a
Euskadi, le ha pasado a Navarra, le ha pasado a Canarias, nos
ha pasado a nosotros, ha pasado en Cataluña, ha pasado en
muchos sitios.

Por tanto, cuando hablemos en perspectiva miremos la
acción en perspectiva que se ha hecho y que se está haciendo
para superar la pandemia. Claro que es difícil y claro que se
colisionan derechos, y para eso están los tribunales, es que está
bien que estén los tribunales para valorarlo. Por tanto, yo creo
que es un ejercicio que todos también deberíamos analizar
desde ese punto de vista y más allá de nuestras islas, porque
todos estamos haciendo algo muy similar.

Yo escuchaba el otro día al Sr. Feijóo en las medidas, y
dijo, jolín, no sé si lo diría en Baleares porque a lo mejor el Sr.
Costa le dice de todo, porque lo que estaba diciendo era algo

muy parecido a las medidas que habíamos puesto aquí sobre la
restauración y lo que decía de la restauración con las últimas
medidas, no sé si usted lo escuchó o vio las medidas que hizo
en Galicia, pero creo que debería fijarse.

Y termino como empezaba, defendiendo, una vez más, las
medidas consensuadas que ha hecho este gobierno y las
medidas a través del diálogo social para salir de esta situación.
Y, efectivamente, si bajamos del 10% de paro el mes que viene,
este mes, es un dato importante, no es un dato triunfalista, pero
es un dato positivo para miles de personas, sobre todo para
miles de personas trabajadoras, que, mientras tanto, han tenido
prestaciones y protecciones sociales porque se han puesto. ¿A
costa de deuda pública? Por supuesto, y necesitará mantenerse
durante mucho tiempo, sí, y ¿nos habremos endeudado para
eso? Sí. Y ¿habrá que generar mecanismos para poder
mantener una estructura social tan importante? Sí, y ese es el
siguiente debate que hay que tener.

A ustedes, a lo mejor no le importan tanto el sistema de
prestaciones y protecciones...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, ha d’acabar, per favor.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

..., a nosotros sí, por eso hay que mantenerlas todo el tiempo
necesario para que nuestros trabajadores y trabajadoras tengan
un empleo y tengan una prestación y tengan un horizonte de
recuperar los niveles del 2019 lo antes posible. Cuanta más
protección más rápido nos recuperaremos y mejor estaremos,
esa es la lección aprendida de la gestión de la anterior crisis,
esa es la lección que todos deberíamos asumir (...)

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Començam el torn de rèpliques, pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Bien, Sr. Negueruela, me gustaría
que escuchase un momentito esta voz a ver si le suena.
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(Se sent un reproductor de veu que diu el següent: "Por
todo ello el Gobierno ha decidido reducir las retribuciones del
personal del sector público")

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, apagui la gravació. Aquí parlen els diputats i fan
ús de la paraula, no es poden utilitzar mitjans tècnics per
reproduir paraules d’altres persones, això segons el Reglament.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, no ho sabia. No tenc cap problema.
Només era posar de manifest la veu del Sr. Zapatero, el mes de
maig de 2010, quan es varen produir les majors retallades de
la història d’Espanya. Ho dic perquè jo no tenc temps...

(Aldarull)

... tenc cinc minuts, perquè ho tengui en compte quan torni a
pujar a la tribuna. 

Per altra banda, no va a ser usted el que dé o juzgue las
bondades o no de la política económica del Partido Popular,
van a ser los ciudadanos los que la van a juzgar...

(Alguns aplaudiments)

... y veremos en su momento en qué sentido la juzgan. No será
usted el que la juzgará. Me parece muy bien que usted venga
aquí y defienda la política de izquierdas, faltaría más, pero
serán los ciudadanos quienes la van a juzgar en su momento.

Por otra parte, sólo quiero dejar de manifiesto una cosa, una
cosa que es, nada, constatar un hecho histórico. Las políticas
del Partido Socialista nos han llevado en España y en Baleares
a la crisis sistemática y a la ruina y a la quiebra. Esto es lo que
han conseguido ustedes. Y las políticas económicas del Partido
Popular sistemáticamente en la historia por tres veces han
sacado a España y a Baleares de la crisis. Usted no puede decir
lo mismo.

(Alguns aplaudiments)

Por otra parte, me gustaría hacer una referencia al Plan de
reactivación económica, del que usted siempre alardea. Se lo
voy a decir con total franqueza, su plan de reactivación
económica ha sido un fracaso. Se lo ha dicho antes el Sr. Melià,
usted aprobó un decreto ley, el 8/2020, y una ley, la 2/2020,
que no han servido absolutamente para nada, sus principales
medidas, con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, no
han servido para nada, ni un sólo proyecto de cambios de uso,
por ejemplo, ni un sólo proyecto. Y no se ha producido ni un
sólo proyecto porque las empresas están exhaustas de deuda.
Éste es uno de los problemas, y la digestión va a ser difícil. 

Por tanto, constatar el fracaso de su plan de reactivación,
Sr. Negueruela, y constatar también otra cosa importante, mire,
al Partido Popular para trabajar en el futuro y en el presente de
estas islas nos podemos sentar cuando quiera, ahora, para ir a
escucharle a usted explicar las cosas que va a hacer en dos días,
no nos invite porque no iremos.

(Alguns aplaudiments)

Por otra parte, se constata también..., mire, a ustedes les han
caído dos sentencias que los han dejado tiritando de los
tribunales y ¿sabe por qué le han caído dos sentencias que los
han dejado tiritando? Porque el Sr. Sánchez no se ha atrevido
a tramitar una ley de pandemias que ha planteado el Partido
Popular sistemáticamente...

(Alguns aplaudiments)

... desde hace un año y que el Sr. Feijoó en Galicia también
planteó y ustedes rechazaron. Por eso es que les han caído dos
sentencias que los han dejado a ustedes en ridículo en toda
España, por eso. 

Además se constata otra cosa, para mí muy importante, y es
el fracaso absoluto de su gestión pandémica pendular. Sí,
gestión pandémica pendular. Mire, Sr. Negueruela, le voy a
hacer un..., yo creo que usted tendría que salir a esta tribuna y
pedir disculpas a la hostelería de estas islas por haberlos
machacado sistemáticamente...

(Alguns aplaudiments)

... durante meses con incidencias de la pandemia bajísimas.
Disculpas tendría que pedir a la hostelería de estas islas porque
el principal argumento de esas descomunales medidas contra la
restauración era tener temporada turística y ahora lo que
tenemos es el mayor índice o mayor incremento de contagios
que hemos tenido durante toda la pandemia. Por lo tanto, se
constata el fracaso absoluto de la gestión pandémica pendular
que ustedes han aplicado.

Y no me gustaría, porque tengo muy poco tiempo, dejar de
lado algo que me parece también muy importante y es el caso
de Autoridad Portuaria. Usted nos dijo que: oiga...

(Se sent una veu de fons que diu: “no hay caso”)

Efectivamente, no hay caso. Usted nos dijo que no hay caso
y como nos dijo que no hay caso pues usted debe saber por qué
no hay caso. Entonces, me gustaría hacer unas preguntas y si
tiene a bien después contestárnoslas. 

La primera pregunta que le quería hacer es, ¿por qué
aparece el nombre “Francina” en unos papeles de la Autoridad
Portuaria?, ¿usted lo sabe?, ¿usted sabe, Sr. Negueruela, por
qué la Sra. Armengol celebra reuniones con el ex-presidente de
la Autoridad Portuaria antes y después de su detención? Lo
digo porque como la Sra. Armengol está escondida en el
Consolat y no quiere comparecer, si usted nos lo pudiese
explicar, ya que dice que no hay caso, si usted nos lo pudiese
explicar. 

Y finalmente, porque ya no tengo tiempo, me gustaría
hablar un momento del Real decreto ley 5/2021, Sr.
Negueruela, para pedirle una cosa: vayamos al Sr. Sánchez a
pedirle que modifique el apartado 3 del artículo 1 del real
decreto ley. No tengo tiempo de citarlo directamente, pero..., o
todo al menos, dice: “las ayudas directas recibidas por los
autónomos y empresas considerados elegibles tendrán carácter
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finalista y deberán aplicarse a la satisfacción de deuda y pagos
a proveedores y otros acreedores financieros y no financieros,
así como los costes fijos incurridos siempre que...”, etc. 

Sr. Negueruela, a día de hoy este apartado dificulta
muchísimo que las ayudas lleguen a los autónomos,
básicamente a los autónomos, porque muchos de ellos no tienen
deudas porque sacrificaron su patrimonio personal pagando las
deudas que tuviesen y otros muchos no tienen deudas
sencillamente porque sus gastos son mínimos y lo que han
perdido es una facturación que les ha llevado a la ruina más
absoluta. 

Por lo tanto, Sr. Negueruela, vayamos a hacer fuerza, toda
la fuerza posible, para que se modifique este apartado del Real
decreto ley 5/2021 y llegue la ayuda a los autónomos.
Tenemos, o tenéis, tenemos, porque son los ciudadanos de
Baleares los que lo tienen 855 millones de euros, que nosotros
mismos les hemos dicho que estaba muy bien que los
tuviésemos para ayudar a quien verdaderamente lo necesita.

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Con el -ja acab, Sr. President-, con el actual sistema, con
el actual sistema habrá unos pocos que recibirán mucha pasta,
mucho dinero y habrá otros que quedarán en la nada.

Gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, Sr. Costa, l’he interromput per fer-li llevar la
gravació, no he anomenat l’article, però, per si vostè ho vol
llegir, és l’article 80.3, que diu que les intervencions es
produiran personalment.

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. Una vegada més hem sentit el Partit
Popular fer ús de la demagògia, contar unes coses i obviar-ne
unes altres i demostrar que per a ells la democràcia és només
votar un pic a l’any. Ens han dit que els ciutadans i les
ciutadanes ja jutjaran el dia que toqui. El dia que toqui és cada
dia, la democràcia és participativa o no existeix, és cada dia
que la gent de les nostres illes pot jutjar aquest govern i ha de
jutjar a aquest govern, no quan vostès considerin que és aquest
dia que s’ha de poder opinar i no la resta. Això passava en el
temps de la dictadura, ara la gent ha de poder opinar quan li
doni la gana. Només faltaria aquesta.

(Remor de veus)

En relació amb el moviment pendular jo vull aquí fer valer
i fer un reconeixement explícit a la Comissió tècnica de
professionals sanitaris que s’ha deixat la pell al llarg de tota
aquesta pandèmia perquè es puguin fer unes polítiques i no
unes altres determinant en base a criteris científics, sanitaris,
què es podia fer, què convenia fer i com s’ha d’havia protegir
a la població. Des d’Unides Podem un reconeixement explícit
perquè aquí les coses no s’han fet perquè a uns els ha donat la
gana sinó perquè hi ha hagut gent que ha deixat moltes hores i
ha invertit els seus coneixements per al bé comú.

Evidentment, Sr. Conseller, nosaltres estam d’acord amb
vostè en la majoria de les qüestions que ha comentat i en la
necessitat que la fiscalitat s’adeqüi als recursos de cadascú i
que les empreses evidentment tenguin una fiscalitat adequada
i disposem de recursos necessaris per poder donar aquests ajuts
a la gent que pitjor ho passa i evidentment impulsar la nostra
economia amb els ajuts als autònoms i a les PIME, com s’ha
comentat, i evidentment mantenint els ERTO tant de temps com
siguin necessaris. 

Simplement volíem fer un esment als fons europeus, que no
n’hem tengut ocasió a la nostra primera intervenció. És evident
que són imprescindibles per a la nostra comunitat autònoma,
tenim aquestes necessitats i volem i pensam que és molt
important que aquests fons es destinin especialment a les petites
empreses, a petites empreses i autònoms, que siguin els que
realment puguin impulsar la nostra economia i aquests recursos
no vagin als de sempre, per generar més borsa de beneficis als
que sempre en tenen. I evidentment que es vigilin totes les
qüestions de la precarietat laboral, especialment en el sector
dels joves, que és un sector que està especialment afectat per
aquesta qüestió.

Simplement per acabar una pregunta en relació amb
l’IBASAN, no n’hem parlat i pensam que és important parlar
sobre seguretat laboral, també en aquest temps de pandèmia.
Volíem demanar-li si ens pot respondre en el sentit de si tenen
cap tipus de campanya específica orientada a la protecció dels
treballadors i les treballadores de la nostra comunitat en
aquesta pandèmia.

En definitiva, queda molt de camí per fer, ha estat per la
nostra part lamentable el rol de l’oposició el dia d’avui.
L’animam, conseller, a vostè i a la resta del Govern a seguir
fent bona feina. És evident que la situació és complicada, que
tenim una pandèmia i un virus que muta i que genera altres
situacions de risc i problemàtiques, però els enviam ànims,
coratge i seguirem ben de prop que tots els acords es vagin
complint i que realment les polítiques serveixin per millorar la
nostra terra.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

Muchas gracias, Sra. Martín. Por parte del Grupo
Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, vicepresidenta. Bien, ya estamos en la segunda
ronda de intervenciones y ha quedado claro que usted, Sr.
Negueruela, ha venido aquí en comparecencia voluntaria con
un titular, con un titular que es que en el mes de julio el paro
será de un 10% en las Illes Balears. Sin embargo es un titular
que, claro, debemos creerle, ha dicho que creamos sus cifras,
pero que desde la oposición todavía no tenemos estas cifras.
Por tanto, estamos hablando y debatiendo de datos que todavía
no tenemos encima de la mesa. Si finalmente este dato se hace
veraz, pues será una buena noticia para nuestras islas, pero,
claro, la comparecencia de hoy, limitarla al que el titular se
este, consideramos que no tiene mucho sentido porque esto lo
veremos de aquí a una semana y hoy era un día para analizar
qué había pasado, cómo habíamos llegado a la situación a la
que hemos llegado y qué podemos hacer para mejorar la
situación de cara a los próximos meses, porque usted ha
insistido que la idea o el proyecto del Govern, es alargar la
temporada hasta noviembre. Pero vamos, si estamos día sí día
no, que vemos noticias tan preocupantes que nunca sabemos si
tenemos una esperanza de un horizonte de más de una semana,
va a ser muy difícil poder analizar cómo vamos a llegar hasta
noviembre.

Es cierto que ha dicho que en las mesas sociales se habla de
que estamos mejor de lo que pensábamos, pero evidentemente
estamos en lo mismo. Esta mesa fue hace unos días, hoy
seguramente los miembros que la componen harían
declaraciones seguramente un poco diferentes, porque está
claro, para iniciar la recuperación debe haber actividad y las
últimas noticias son muy preocupantes en este sentido.

Claro, una vez ya fijado el titular del 10% del paro en
nuestra comunidad para el mes de julio, obviamos el tema de
los trabajadores acogidos a ERTE, o sea, los 20.000 que en
junio estaban acogidos a ERTE, ¿sabemos algo de ellos?
¿Tenemos datos? ¿Se vuelven a incorporar en el mercado
laboral ya trabajando o siguen en esta situación preocupante?,
porque si en el mejor momento de la temporada no están
trabajando, realmente se encuentran en una situación
preocupante, y, bueno, agradecería que me contestara sobre
este aspecto.

No me ha contestado ninguna de las preguntas que le he
formulado. Esperemos que en la segunda ronda me pueda
contestar por ejemplo si se han mejorado las competencias de
nuestros trabajadores en estos meses, si tiene el Govern algún
proyecto transformador que ya pueda anunciar de cara al sector
turístico a medio plazo para que pueda acogerse a los fondos
europeos, que, bueno, tenemos una conselleria destinada a este
fin y esperemos que nos muestre por lo menos algún esbozo de
lo que puede llegar a ser esta llegada de dinero para poder
hacer proyectos transformadores que beneficien nuestro sector
económico, beneficien y transformen principalmente el sector
turístico.

Y no quiero finalizar mi intervención, sin agradecer
evidentemente a todo el personal socio-sanitario que está
trabajando en esta pandemia y a todos los trabajadores,
empresarios, autónomos que están sufriendo día a día los
cambios de situación, que están demostrando tener una
flexibilidad tanto laboral como de trabajo impresionante y se
están adaptando a situaciones muy difíciles, todo nuestro
agradecimiento hacía ellos.

Insistir en que el Gobierno debe confiar en las empresas de
nuestras islas, debe mejorar los canales de transferencia mutua
de conocimiento, para llegar a una auténtica colaboración
público-privada que nos permita a todos salir airosos de esta
crisis, en una recuperación que sea a base de mejorar la
actividad y no de mantener la situación que tenemos ahora.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Correspon ara el torn al
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula la Sra.
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. La veritat és que aquí s’han dit paraules, vull dir el
senyor Melià ha parlat de tòpics, que nosaltres sempre... Bé, i
és cert, ho he repetit i hi insistirem totes les vegades que faci
falta. És cert, no hem aconseguit tot el que hem volgut aquests
sis anys, és clar, des de MÉS per Mallorca voldríem encara
haver arribat molt més enllà. Però sí que és ver que estam
satisfets perquè hem capgirat moltes coses, no parl de moltes
coses per formar part del Govern. Nosaltres dubtam molt que...,
vull dir que sense nosaltres en el Govern s’haguessin fet moltes
coses que s’han fet.

Però també és ver que els discursos que hem sentit aquí de
la dreta, també han estat un clàssic, el seu mateix, Sr. Melià, el
seu mateix. Ens ha tornat parlar de l’urbanisme, el Sr. Costa ens
ha parlat de l’endeutament, com he dit abans, han parlat
d’aprimar l’administració, d’aprimar els serveis públics, com
si aquestes fossin les solucions miraculoses dels problemes que
estam plantejant aquí i que veiem i que realment no són la
solució a tots aquests problemes.

Jo sí que és ver que he dit, perquè no ho he dit jo, perquè
realment ho diuen els experts, que la defunció del turisme tal
com l’estam veient, basat en la mobilitat i l’energia fòssil, té el
temps comptat i si no afrontam això en temps, no és que no
tendrem activitat econòmica, tampoc no tendrem turisme
perquè puguin sostenir els treballadors d’aquestes illes. Vull
dir, jo no és que vulgui la defunció del turisme, és que, clar,
quan ens diuen turismefòbics, ... no, és que nosaltres volem
salvar els treballadors i les treballadores d’aquest país,
d’aquesta terra, volem que la gent visqui bé, volem formar els
nostres al·lots i volem que trobin feina aquí, això és el que
nosaltres volem. Que el turisme ens ajuda i que el turisme és
sostenible i que això pot anar bé?, perfecte, però no ens tapem
els ulls. Tapar-se els ulls, no voler escoltar, no veure el que ens
vendrà, amagar el cap no és la solució i això és el que nosaltres
hem defensat, això he volgut defensar jo a la meva intervenció.
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Per tant, no és que gaudeixi dient aquestes coses, és que em
preocupen, però ens preocupaven abans de la pandèmia ja, Sr.
Melià, ens preocupaven abans i ens continuen preocupant i
encara amb la pandèmia, almanco jo crec que molts dels meus
companys, encara hem vist molt més greu la situació, molt més
greu del que pensàvem que era abans. Almanco jo crec que és
així.

Aquí ha sortit un tema que jo en això li don la raó al
conseller i que nosaltres ja fa estona que tal, que aquí del que
es tracta és la..., vostè ha dit repartiment de la riquesa i
nosaltres hem dit sempre redistribució de la riquesa. És cert, no
podem..., és a dir, a nivell mundial es parla d’això perquè és
cert, en aquest moment fa dues dècades, l’altre dia llegia un
article que deia, sortia: les empreses més poderoses de fa dues
dècades. Hi havia Volkswagen, ... totes aquestes empreses que
teníem nosaltres dins el cap. Ara, comparades amb Amazon...,
comparades amb aquestes empreses gegants tecnològiques eren
un 20%, ja no tenien aquest poder econòmic que tenien les
altres. Per tant, el món ha canviat totalment. Per tant, és cert
que aquestes grans empreses, aquests grans fons d’inversió no
ens han duit més riquesa tampoc. 

Igual que aquí, l’especulació sobre el territori, l’especulació
o diguem el low cost turístic tampoc no ens ha duit una
redistribució equitativa ni digna de la riquesa. Això nosaltres ja
ho dèiem abans de la pandèmia i ho continuam dient. Per tant,
les polítiques que intentam impulsar des del Govern o a on
estiguem, a un ajuntament, a un consell insular, és la de la
redistribució de la riquesa. En això ens sentim molt orgullosos.
I en això sí que veim bé, per exemple, en aquest cas que es posi
un nivell d’impostos mínim a totes aquestes empreses que
juguem amb els estats i que realment no arriben a pagar
impostos enlloc. Evidentment això és molt necessari i crec que
aquí vostès qualque dia supòs que ens donaran la seva opinió
o si s’oposaran. M’imagín que la dreta això no ho veu molt bé.

Sí que és cert que nosaltres estam molt contents que
l’ocupació creixi i que l’atur baixi, les previsions que es fan
aquest juliol, però sí que és veritat que des de MÉS per
Mallorca, també com he dit ja ens preocupava abans, no només
podem de cara a un futur parlar de xifres d’atur, també hem de
veure la qualitat de l’ocupació. És a dir, a les nostres illes, però
això ja ho hem comentat abans, tenim uns sous massa baixos,
tenim unes pensions molt baixes, les més baixes de tot l’Estat.
Per què?, perquè tenim poca qualificació de treball i pagam
poques cotitzacions. Per tant, això ha de millorar. Si no
treballam per això de cara a un futur els nostres fills o les
generacions futures hauran de continuar emigrant. Aquí l’únic
que feim no és atreure talent, que ens omplim la boca a vegades
de dir, doncs, vénen i feim una atracció diguem de personal o
de persones a treballar a llocs poc qualificats.

Després, avui ha sortit aquí una paraula que jo crec que la
farà famosa el Sr. Costa, que és això de les polítiques
pendulars. Crec que al final amb aquesta pandèmia s’ha vist
que les propostes que ha fet la dreta o que ha fet l’oposició en
aquesta cambra ara els diuen pendulars, jo els deia incoherents.
És a dir, mascareta sí, però quan ja no funcionava, mascareta
no o a l’inrevés. Clar, quan ja se sap el resultat de les coses és
molt fàcil criticar-les, molt fàcil, però pendular, sí que han
pendulat vostès. 

Els senyors d’allà d’ultradreta primer...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Campomar, tiene que terminar, por favor.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... abans, estat d’alarma i després van i ho duen al
Constitucional perquè després no els agradava l’estat d’alarma.
Realment pendular sí que han pendulat vostès i molt des de
l’oposició.

Bé, per acabar, nosaltres realment el que defensam des de
MÉS per Mallorca precisament és continuar accelerant aquesta
estratègia per tenir un futur digne per als nostres fills i filles.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Sólo un comentario, Sr.
Melià, por alusiones, Baleares no es un país, un país es España,
Baleares es una región de España, parte fundacional de España
y esa es la verdad histórica. Todo el resto de mentiras que
cuenten ustedes desde el nacionalismo catalanista es otro tema,
pero la verdad histórica es así.

Volviendo al tema en cuestión, claro, Sr. Negueruela, es
que usted en su réplica aún es peor que en su primera
intervención y por eso yo entiendo que la Sra. Sansó salga aquí
dubitativa porque no sabe cómo defender el desastre de gestión
que llevan ustedes a cabo. 

Miren, salir aquí a hablar de escudos de protección es
bastante complicado, no sólo por los índices de paro, de
desempleo sino por la miseria que ustedes han generado en
sectores donde parecía imposible que se pudiera generar. Si se
pasa usted por las colas del hambre, que cada vez son más
numerosas, verá que hay pequeños empresarios, gente que tenía
un pequeño bar y que ahora no tienen ni para comer por sus
restricciones arbitrarias, unas restricciones, por cierto, que
también les han tumbado.

Entonces, hombre, yo le digo, el escudo de protección que
ustedes han montado es en beneficio de sus chiringuitos, y se
lo vuelvo a decir, chiringuitos públicos. Yo entiendo que les
moleste, pero es que ustedes siguen manteniendo un auténtico
ejército de cargos y de enchufados públicos que con la que está
cayendo es una auténtica vergüenza. Claro, a ver, no le sale
bien que me diga a mí que yo he estado al frente de un
chiringuito, no sé qué chiringuito es ése, como no sea el
chiringuito de alguna playa pues lo veo algo difícil, aunque los
chiringuitos de playa también se los están cargando porque
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están eliminando las licencias, así que tampoco podrán verme
en un chiringuito de esos. 

Miren, yo para que no vuelva a hacer el ridículo usted y
otros que salgan eso, como la Sra. Armengol -bienvenida, Sra.
Armengol-, yo no he estado al frente de ningún chiringuito, es
más, llevo más de 25 años de vida laboral de los cuales más de
20 he estado en el sector privado. Creo que estuve unos diez
meses, supongo que se referirá a eso, al frente de una fundación
publico-privada y fui yo mismo el que dije que había que
prescindir de la parte pública y a los diez meses se acabó.
Entonces..., y otros cuatro años contratado por la
administración pública, un contrato laboral. El resto, más de 20
años, en el sector privado. No sé si en esta bancada hay muchos
que puedan decir lo mismo del sector privado, no lo sé, a lo
mejor después lo podemos comparar.

En definitiva, no sigan haciendo el ridículo porque si su
argumentación es aquí atacar al representante de una formación
política con estas tonterías pues no creo yo que les vaya muy
bien. Igual que ya sé que ustedes no van a montar una oficina
en defensa del español, si ustedes son el ejemplo de la
hispanofobia, ¡cómo van a montar ustedes una oficinal del
español, si lo han eliminado de la educación y de la
administración pública! Fíjese cómo van a montar ustedes. No,
desde luego ustedes no van a montar nada de eso, está claro.

Miren, por cierto, también se equivocan, a ver. Nosotros no
somos ultraderecha, no somos ultraderecha, ustedes sí que son
la ultra incompetencia, ustedes sí. Ustedes fíjense si son de
ultraizquierda también que son incapaces de afirmar que Cuba
es una dictadura, fíjense si son de ultraizquierda ustedes, no
nosotros.

La realidad, esa que asfixia a los ciudadanos de Baleares y
es la que ustedes no ven porque ustedes no salen del despacho
o del escaño o del empleo público que hayan tenido, pero la
mayoría de gente no vive del empleo público, no vive del
subsidio ni de la subvención, que es la forma de conformar esta
sociedad que quieren ustedes. 

Miren, yo he hablado con un directivo o un propietario de
una pequeña cadena hotelera y lo que cuentan es que ya no
aguantan más, que es muy difícil seguir adelante con la actual
inestabilidad, porque ahora mismo un empresario del turismo
no tiene ni idea de qué pasará mañana; tampoco sabe cómo se
comportarán los mercados en los que se venden los hoteles ni
sabe qué exigirán los gobiernos para viajar; no sabe qué hacer
con los trabajadores; no sabe cuántos mantener en ERTE; no se
sabe qué porcentaje de tiempo va a necesitar para recuperar a
los trabajadores; no sabe qué ingresos tendrá, no el mes que
viene, la semana que viene. 

Y hay un responsable de todo esto, Sr. Negueruela, de esta
ruina, de la quiebra del tejido empresarial y productivo, de las
colas del hambre que cada vez son mayores, el responsable es
el socialismo, son ustedes, no los únicos por supuesto. Sánchez
y sus colegas globalistas también son responsables, pero la
responsabilidad recae en una demencial gestión de esta
situación y esto genera graves consecuencias, una de ellas es el
hartazgo, el hartazgo ante tanta inestabilidad e incertidumbre,
la angustia de quebrar, la desesperación de la ruina económica

y lo que es más indignante es ya sucede por segundo verano
consecutivo y encima en este año 2021 con varapalos judiciales
uno detrás de otro, tanto el Tribunal Constitucional al Gobierno
de Sánchez como el Tribunal Supremo al Gobierno de la Sra.
Armengol...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Campos, termine por favor.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Voy terminando Sra. Vicepresidenta. Sr. Negueruela, lo
suyo y lo de este gobierno es francamente insoportable, cuanto
antes se vayan mucho mejor para todos.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Campos. Corresponde ahora el turno
al Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la
paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Dues prèvies, primera
prèvia, senyor portaveu de VOX, Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española, “País: territorio con
características geográficas y culturales propias, que puede
constituir una entidad política dentro del estado”. Punt.

(Remor de veus)

Jo crec que és prou evident que, efectivament, les Illes
Balears són un país, d’acord amb la Real Academia de la
Lengua. Ja sé que a vostè això el posa dels nervis i no li agrada
gens, però em sap greu, això sí que és una realitat i això és un
concepte científic.

Segon, Sra. Campomar, jo entenc que es preocupin i em
pareix molt bé que estiguin preocupats per la diversificació,
només faltaria que no estiguessin preocupats. Però és que és
molt més preocupant que vostès faci sis anys que governen i
aquesta diversificació no hagi començat, perquè vostè ha estat
hàbil amb les paraules, m’agrada el concepte “d’accelerar
l’estratègia”. No, accelerar res, començar l’estratègia, perquè
no hem d’accelerar res, perquè vostès no han començat amb la
diversificació, perquè la dependència de l’economia a les Illes
Balears respecte el turisme de fa sis anys a ara, està bàsicament
allà mateix. Per tant, comencin l’estratègia en tot cas. Aquesta
és la meva crítica, jo no li dic que la diversificació no sigui una
necessitat de les Illes Balears, ho és, però vostès són incapaços
de fer-ho i duen sis anys governant i no han estat capaços
d’empènyer aquest carro en aquesta direcció i això és el que jo
volia constatar.

Vaig a l’objecte de la compareixença, Sr. Negueruela.
Perdoni vostè l’espera, perdoni, perdoni, li deman perdó. Bé,
vostè em critica o em comenta que estic massa centrat en les
Illes Balears. Bé, és que hem d’estar centrats a les Illes Balears,
em diu “vostè hauria de comparar”, em parla de Biden, ... A mi

 



5156 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 86 / 27 de juliol de 2021 

tot això em pareix molt bé, filosofia “esquerranosa”, que està
bé, sona bé, però en definitiva aquí del que es tracta és que si
les Illes Balears poden o no poden tenir una bona temporada
turística l’any 2021. I clar, vostè, com bé ha dit el Sr. Pérez-
Ribas, en això crec que ha encertat molt, vostè ha fabricat a la
seva compareixença un titular, vostè ha cercat un titular. El seu
titular és que les Illes Balears és la comunitat que més abaixa
l’atur, aquest és el seu titular, el titular que ha cercat tot el
temps. Clar, i nosaltres podem dir, bé, és que el titular avui en
els diaris és que l’ocupació hotelera caurà més d’un 20% per
les restriccions de Berlín. 

Són dos titulars molt diferents i no vull dir que un i l’altre
no puguin ser realitat, però jo el que li he demanat és una certa
objectivitat i una visió de conjunt entre aquest titular tan
optimista i aquest titular més pessimista. Això és el que jo li he
reclamat. Per això jo dic que vostè ha fet un discurs
triomfalista, no el duia escrit, sinó que m’ha semblat d’escoltar-
lo atentament, perquè aquí vostè ens diu que el debat està girant
i tant que vostès estan girant el debat, perquè l’estan duent on
els interessa i no a la realitat objectiva. I vostè no m’ha
contestat, com a altres portaveus, cap de les qüestions que jo li
reclamava, perquè davant la situació de contagis disparats -i
aquesta és la trista realitat-, davant un nivell de vacunació més
baix que la resta de l’Estat, davant una economia més depenent
del turisme i, per tant, de la mobilitat ciutadana, vostès quines
mesures extraordinàries pensen adoptar? I jo li he parlat
d’algunes, però vostè no m’ha dit ni mu.

Jo li he dit que necessitam campanyes d’imatge per capgirar
aquesta situació i aquesta visió que tenen molts de mercats
emissors sobre la pandèmia i la transmissió de la pandèmia a
les Illes Balears. Faran o no faran noves campanyes d’imatge?
Li he demanat què pensa fer amb els fons europeus i
transformació del model turístic de les Illes Balears? D’això
tampoc no n’ha parlat gens, també li han reclamat altres
portaveus. Crec que és un tema molt important, molt
interessant, és ver que és de llarg termini, no de conjuntura,
però vostè hauria pogut dir dues paraules, ja que ens ha parlat
de Biden, es podria haver dedicat a parlar dels fons europeus i
què faran a les Illes Balears, que per ventura és més interessant
i pertoca més. 

Dels bons interilles, li he demanat els resultats, balanç,
viatges, per què no es posen en temporada alta? Per què no
incentivam el consum a través d’aquest instrument? Crec que
són tres preguntes que mereixen ser contestades.

Nosaltres des del Grup Parlamentari El Pi mai no hem negat
l’esforç que fa el Govern, evidentment que vivim una situació
d’incertesa, de desorientació i de difícil gestió, però vostès no
poden tirar les campanes al vol i dir que han fet tantes coses bé
i donar... No, és que vostè ha dit “s’han fet les coses bé”. Si
s’haguessin fet les coses bé, Sr. Conseller, no tendríem el
repunt de contagis que tenim, no estaríem on estam de
vacunació i no tendríem el problema del producte interior brut
que tenim. Per això les coses no s’han fet tan bé com vostè diu.

Moltíssimes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Jo només surto aquí per reiterar que
m’agradaria que em respongués les meves preguntes i no sé si
vol que li recordi quines són, les té apuntades? Perfecte.

Després un comentari, allò que la Sra. Campomar acaba
d’anomenar “pendular” per l’oposició, jo li diria que millor dit
és la política del tot s’hi val, tot s’hi val per tirar enterra aquest
govern.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Si li pareix, si no l’importa,
intervendré des de l’escó perquè seré breu. En primer lloc vull
demanar al Sr. Costa a qui ha fet la pregunta vostè avui matí?,
que diu que la Sra. Presidenta s’absenta o s’amaga al Consolat
de la Mar...

(Alguns aplaudiments)

Vostè ha dit que la presidenta... -que se sap defensar
perfectament ella tota sola-, vostè ha dit que la presidenta
s’amagava al Consolat de la Mar i no compareixia aquí. La
presidenta cada dia que hi ha ple ve aquí a respondre les seves
preguntes. Sí, sí, i mai no ha tengut problemes a contestar ni a
donar explicacions de la seva política. Per cert, una política que
s’ha dut a terme amb mesures difícils de prendre, perquè quan
es governa, vostès, els que han governat ho saben, que les
mesures quan es prenen des d’un govern a vegades són difícils
i impopulars, però s’han pres mesures que han dut a terme unes
restriccions per a la ciutadania que no han agradat a tothom,
però amb aquestes restriccions s’ha aconseguit controlar la
pandèmia... Sí, ara és ver que la situació s’ha descontrolat, però
el mes de maig la situació estava controlada...

(Remor de veus)

... i això ha fet que vengués turisme, que el turisme durant el
mes de maig i juny hi hagués reserves i l’activitat turística a les
Illes Balears sigui bona i això ha provocat que hi hagi més
ocupació amb dades reals que ha dit el conseller, no
imaginàries com vostès volen suposar que ha comentat el
conseller i per tant, reactivació econòmica. 

Crec que aquest govern va pel bon camí, agraïm des del
Grup Parlamentari Socialista la compareixença del conseller
Negueruela. I ja per acabar vull comentar al portaveu de VOX,
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que si pot ser jo avui estic dubitativa per uns altres temes que
no vénen al cas, no perquè no cregui amb les decisions preses
pel Govern de les Illes Balears i que val més estar dubitativa
que amb falta de respecte als seus adversaris polítics, com vostè
sempre fa quan surt aquí a intervenir.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sansó. I ara en torn de contrarèplica té
la paraula el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias. Comenzaré contestando las preguntas que me
habían hecho en la primera intervención y que no había podido
responder, lo siento.

Los sectores, efectivamente, en las ayudas de los 855
millones que me preguntaba MÉS por Menorca, están abiertos
todos los CNAE, por tanto la convocatoria está abierta a todos
los CNAE, absolutamente todos, no hay ningún sector excluido,
por tanto, se pueden presentar todos, y lo que se ha previsto, lo
que previó el Gobierno de España, y yo creo que es primero
pagar a proveedores y cuando uno no tiene deuda con
proveedores pagar los créditos ICO o los créditos ISBA o los
créditos que uno tenga, que, además, eso le ayuda a ganar
solvencia o a generar nueva liquidez, por tanto yo creo que son
medidas importantes.

En todo caso, es cierto que desde esta comunidad autónoma
se trabajó en el concepto de pérdidas y se modificó la
convocatoria para que también entrasen aquellos que podían
haber tenido pérdidas y, por tanto, hubiesen asumido con
fondos propios, y en la última convocatoria ya se hizo, y ahora
la convocatoria está cerrada y se empieza a pagar, por tanto yo
creo que seremos de las comunidades autónomas, también me
lo había preguntado Podemos, que primero pague el conjunto
de los recursos que tenemos; hemos empezado a la vez casi que
Valencia, y el resto están todavía alguna modificando la
convocatoria o adaptándola.

Hay que hacerlo en un plazo breve, porque acaba a final de
año y nosotros, desde luego la certeza de que se repartirán 855
millones y que se hará este verano. Y es importante que se haga
este verano porque hay empresas que lo necesitan este verano,
entonces yo creo que no podemos esperar mucho más, ni a
enmiendas ni a otras cuestiones, hay que resolver la
convocatoria y darla, porque nos permitirá salvar sectores
enteros.

Luego aquí también aprovecharé para responder al Sr.
Costa, que había hablado de los requisitos de los 855, hay
sectores clave, estratégicos que están en una situación muy
complicada y que necesitan muchos recursos, como puede ser
el sector del transporte discrecional de una forma clara
necesitan recursos, sectores industriales de un tamaño mediano
importante también los necesitan. Y estas ayudas sí que

ayudarán para mantener la viabilidad prácticamente de sectores
enteros, por no entrar en sectores turísticos, sobre todo en
determinadas zonas de esta isla muy afectadas por distintas
crisis, hablamos de pequeñas y medianas empresas de aquí que
necesitan esas ayudas para generar la liquidez suficiente para
poder aguantar y recuperarse ya este año.

Por tanto, nuestra convocatoria está cerrada y se repartirá
íntegramente, como se dijo desde un primer momento a esas
más de 12.000 empresas que se han presentado.

La semana pasada hubo una conferencia sectorial
importante, donde se nos adjudicó más recursos para políticas
activas de empleo y que yo creo que... en septiembre, lo he
dicho anteriormente, las políticas de empleo, sobre todo las
medidas para jóvenes, podremos ya decir cuál será la
trazabilidad entera de la senda financiera, una vez ya tenemos
el marco presupuestario completo. Nunca esta comunidad
autónoma habrá tenido tantos recursos para políticas de empleo
y, por tanto, este año desplegaremos, a partir ya de septiembre,
los distintos mecanismos de protección en materia de política
activa de empleo para jóvenes y muchos de los programas que
ustedes conocen, que habían reclamado, que se volverán a
poner en marcha a lo largo de este año o el año que viene, creo
que eran las dos preguntas concretas que me habían realizado.

Por parte de Podemos, creo que ya he respondido a esos
855, y también los esfuerzos con los mercados emisores que se
están haciendo pues a todos los niveles, y mañana ya he
señalado que me reúno con el embajador británico en Madrid
para evaluar la situación, situaciones difíciles, y se están
haciendo todos los esfuerzos para intentar verlo dentro de las
dificultades que hay y además siendo países soberanos los que
toman cada uno su decisión.

Hoy hemos conocido una noticia de Holanda que retrocede
una medida que tomó hace 15 días, ese es el escenario real en
el que estamos de incertidumbres.

Y del IBASSAL no más que señalar la importancia que ha
tenido durante esta crisis y nosotros seguiremos apostando
fuertemente por incluir recursos en dicho organismo para
mejorar la seguridad y salud laboral en nuestras islas, y estamos
valorando proyectos importantes para realizar. Yo creo que
podremos trabajar a lo largo del próximo trimestre.

Sí me quedan determinados argumentos a debatir. Nosotros
cuando venimos a una comparecencia decimos los datos
económicos y laborales, yo creo que decir los datos
económicos de empleo y de afiliación que uno cree que va a
haber no es poner un titular, es lo que se me pediría, ustedes me
tienen que pedir a mí qué previsión tenemos de datos
económicos y de empleo, si yo vengo y le digo: esta es la
previsión que hay y es buena, no sé por qué le sorprende que le
demos un titular si es positivo.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Dos cosas, se podría ver, si ustedes ven los datos publicados
por la Seguridad Social del primer trimestre, de los primeros
quince días de julio, eso que yo he dicho que podemos
adelantar los primeros quince días de julio, es público, ya los
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adelantó la Seguridad Social; por tanto, pueden buscarlos en la
rueda de prensa que dio el ministro Escrivá, que señaló cómo
eran los datos adelantados de los primeros quince días de julio,
y con esos datos pueden hacer la previsión que puede haber de
paro, y acertarán prácticamente al cien por cien. Por tanto, no
son previsiones, son datos constatados en lo ya publicado, los
quince primeros días de julio había 547.000 afiliaciones en
nuestra comunidad autónoma, es de los mejores datos de la
serie histórica en afiliación, es de los mejores datos de la serie
histórica.

Por tanto, creo que deberíamos ser conscientes de lo que
eso supone para nuestras islas y valorarlo de forma positiva,
porque creo que hay que valorarlo de forma positiva; no decir:
no, son previsiones; no, son los datos publicados de afiliaciones
a la Seguridad Social, y eso son datos reales porque son los
afiliados a la Seguridad Social. Y si los usan a veces para
criticar en los meses pasados, ahora que son los datos reales
deberían verlos y deberían estudiarlos porque están en lo
publicado por la Seguridad Social. Y de ahí podemos extraer
perfectamente cómo será la correlación.

Y yo le puede señalar que el paro en este mes de julio pues
probablemente, con casi total certeza, baje del 10%. Y es un
buen dato, ¿no es el 6% de 2019? No, es de las mejores
comunidades autónomas en bajar del 10%, de las primeras en
que va a bajar del 10% en paro administrativo, paro registrado.
La EPA, veremos, del segundo trimestre, que saldrá pasado
mañana, y luego veremos la del tercer trimestre del paro,
cuando salga, que veremos también un buen resultado de este
tercer trimestre. Y eso son datos positivos y que creemos que
es importante trasladar al conjunto de nuestra ciudadanía y al
conjunto de nuestros empresarios y al conjunto de nuestros
trabajadores y trabajadoras para que tengan confianza, porque
hay que trasladar confianza en un momento de muchísima
incertidumbre y de muchísimas dudas. Y nuestra obligación es
trasladar esa confianza desde la responsabilidad.

Y, por supuesto, no es un dato triunfal, un dato triunfal sería
llegar al 6% de desempleo que teníamos en 2019, estamos lejos
de ese 6%, pero es un muy buen dato bajar del 10%. Y es
importante decirle a nuestra sociedad que las cosas se están
haciendo bien y que la protección que se ha hecho permite
recuperar más rápido, porque si no se hubiese protegido
tardaríamos mucho más en bajar del 10%. El Partido Popular,
con temporadas turísticas mucho mejores que estas, nunca fue
capaz de tener un paro por debajo del 10% en un mes de julio,
nunca, por tanto algo debía pasar en su gestión. Por tanto, yo
creo que eso también hay que ponerle en valor y hay que
trasladar el esfuerzo que han hecho nuestros empresarios y
nuestros trabajadores.

Y que, a diferencia de lo que se hacía con el Partido
Popular, las decisiones se comparten con los agentes sociales
y se toman las decisiones con ellos. Por tanto, también la
recuperación es más rápida, porque no hace el Govern lo que
el Govern dice que hay que hacer, hace lo que negocia y cree
que hay que hacer conjuntamente con las organizaciones
empresariales y sindicales, y eso es básico, y eso nos lo
creemos y por eso lo practicamos. Y va en nuestro ADN de
gobernar, en nuestro ADN de gobernar desde hace muchos
años, y desde luego del que le habla se lo cree a pies juntillas

el diálogo social, debe ser de los artículos de la Constitución
que mejor me aprendí, no sé si el Sr. Campos solo ha aprendido
ese, pero ese desde luego es de los que mejor me aprendí en su
momento, y creo que es básico para la gobernanza de lo
público.

Creo que, de lo que me ha dicho el Sr. Melià, yo le dije que
mirase más allá de nuestras islas para comparar la situación
turística de nuestro entorno, no ridiculizaría ese comentario,
porque vería cómo está la situación de Turquía, la de Grecia, la
de Italia y así usted me podría decir si lo que está pasando a
nivel mundial, en la gestión de una pandemia mundial cómo
están respondiendo los distintos mercados. Y usted que eso,
cuando nos decían que lo hacía mejor Cana..., es que ustedes,
además, han venido con Canarias a compararnos no sé cuántas
veces, con Grecia no sé cuántas veces, con Italia no sé cuántas
veces, y ahora que nosotros le decimos: oiga, ¿cómo está el
mercado en este verano? Dice, no, no, no, no hace falta mirar
más allá de Baleares. Hombre, creo que es justo ver la situación
global, porque estamos en un problema global.

Y la vacunación, de la que tanto se ha hablado, estamos en
un 70% en primera dosis y un 57% en dos dosis, y está abierta
a más de 12 años, fuimos la comunidad autónoma primero en
abrir a mayores de 16 y somos de las primeras en abrir a más
de 12. Por tanto, yo creo que la gestión de la vacunación está
siendo ejemplar, creo que es un ejemplo de lo que se puede
hacer desde el conjunto de la sociedad y desde los servicios
públicos en este caso.

Me dice qué se está haciendo hoy en materia turística para
promocionar. Hoy se cierra la convocatoria de co-marketing
para extender desde agosto, septiembre, octubre y noviembre
al mercado nacional, que creemos que es prioritario. Veremos
cuando se abran las bases y qué campañas se pueden articular
para potenciar toda nuestra temporada hasta noviembre, básica
para miles de trabajadores y trabajadoras de estas islas, que se
garantice la cotización durante el mayor número de meses
porque no hemos tenido las cotizaciones necesarias en los
primeros meses del año, y el no tener las cotizaciones en los
primeros meses del año nos obliga a alargar al máximo posible
la temporada turística.

No he escuchado nada de que se prorroguen los ERTE, este
gobierno lo defiende, parece que somos los únicos, y que se
prorroguen las prestaciones a los fijos discontinuos, creo que
son banderas importantes que deberíamos defender el conjunto
de grupos parlamentarios de esta cámara.

En los fondos europeos que usted me preguntaba, mañana
hay una conferencia sectorial donde se distribuye, donde se
fijan las pautas, donde hoy hay una reunión de directores
generales para los de turismo, donde se están discutiendo
cuáles serán los principales criterios a la hora de la distribución
de fondos en esa conferencia sectorial.

Y usted me habla de los contagios, hombre, el factor de la
movilidad yo creo que es importante tenerlo en cuenta y tener
en cuenta que la incidencia acumulada ahora cambia con la
vacunación y, por tanto, también con la presión hospitalaria, y
esto no lo dice este gobierno, lo dicen todos los gobiernos de
Europa.
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Los hoteles puente somos los únicos en tenerlos, somos de
los pocos destinos que garantizan un hotel puente como un
elemento de seguridad. ¿Es difícil la gestión? Sí, pero somos
los únicos que lo hacemos y los únicos que lo tenemos, por
tanto, creo que hay que ponerlo en valor al respecto.

Y por último, contestando a lo que decían el Partido
Popular y VOX, contestaré de forma casi global a lo que dicen
el PP y VOX porque creo que es como se presentan en casi
todas las comunidades autónomas, casi como si fuesen una
dualidad de lo que son capaces de hacer y decir unos y otros al
respecto. De momento hay dos cosas que yo creo que usted me
ha dicho que la política económica del Partido Popular la
juzgarán los ciudadanos, bueno, los ciudadanos han juzgado su
política económica dos veces: una para echarlo y otra para que
no volviese a entrar, eso, de momento, son las dos veces que
han juzgado al Partido Popular.

En el estado también se ha juzgado a su política económica
varias veces, y no hablaría mucho de que se juzgue por parte de
los ciudadanos su política económica porque quien está
juzgando el milagro económico del Partido Popular, tantas
veces dicho y quienes sacaban de la crisis al Partido Popular
son los jueces,...

(Alguns aplaudiments)

..., los jueces son quines están juzgando su política económica,
a sus ministros, secretarios de estado y todo lo que ha sido y lo
que ha supuesto los ejemplos que ha puesto el Partido Popular
en materia de gestión de la economía, por tanto, de gestión de
la economía y de salida de la crisis del Partido Popular
lecciones ni una, no han sacado nunca de la crisis a este estado,
nunca han sacado a España de la crisis el Partido Popular; lo
que han hecho es ayudar a enriquecer al Partido Popular y a
muchos de sus cargos, eso es lo que han hecho cuando
gestionaban lo público y es ahora por lo que les están juzgando.
Por tanto, no me hable a mí de quien juzga la política
económica, a ustedes los jueces, a nosotros ya veremos los
ciudadanos dentro de dos años, de momento hemos ganado dos
veces en esta comunidad autónoma y ustedes no. Por tanto,
sería más humilde desde ese punto de vista, sé que le molesta,
pero sería más humilde cuando hable usted de juzgar la política
económica.

Porque gracias a esta política económica de protección es
como se puede recuperar más rápido y usted, en su réplica, no
ha vuelto a contradecir ni un dato, ni un debate, no ha aportado
ideas, no ha dicho qué harían, no han aportado nada, ¿se fijan
que ustedes y VOX no han propuesto medidas? Usted no ha
dicho hoy ni una medida, ni una medida; no ha planteado
alternativas, tienen un congreso el sábado,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -no, pero en su intervención inicial-, tienen un congreso el
sábado y ni medidas de futuro, ni medidas de qué hacer ni de
cómo gestionar, solo saben criticar, y solo saben destruir y
esperar que vayan lo suficiente mal las cosas para ver qué pasa,
y eso no es serio y no es responsable; y deberían hacer
propuestas y venir aquí y decir nosotros haríamos esto en estos
momentos de incertidumbre. Ni una, ¡que se vacune! Hombre,

no, sí, ya, claro, y que ojalá hubiese más vacunas y que
fabricasen más las multinacionales las vacunas y que
tuviésemos más capacidad para inocular, claro que sí, muy
bien, esa es su propuesta.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Y la protección económica, no decimos nada de la
protección económica, el mayor escudo jamás hecho. Con
ustedes se hubiese destruido muchísimo más empleo, no
existiría la protección en ERTE y tardaríamos mucho más en
recuperar, eso es lo que sucedió la última vez que estuvieron al
frente de la gestión económica de una crisis, y eso creo que hay
que recordarlo bastante para que sepamos cómo son los dos
elementos de salida de la crisis en estos momentos, juntos y de
forma global, o con ustedes. No he escuchado porque creo que
le han recordado que está prohibido poner eso y creo que
debería también leerse el Reglamento cuando venga a esta
cámara.

(Remor de veus)

Pero, en todo caso, creo que he escuchado y entiendo lo que
usted dice y entiendo que le moleste.

Ha cambiado la situación, el debate económico ha
cambiado, yo les digo que incluso Merkel ha cambiado, ha
cambiado Draghi, han cambiado el debate; Biden, quien no sé
quien me decía que era un peligroso..., que era izquierdoso o
izquierdista; hombre, hombre, Biden, joder, no sé yo si es ahora
mismo..., pero Biden, Japón, Alemania, Italia, no creo que sean
referentes ahora mismo de la ultraizquierda, han cambiado el
discurso, y ustedes no; ustedes siguen en lo de siempre, porque
usted lo ha dicho, esto generará más deuda y obligará a qué, lo
que no ha dicho es a qué obligará, ¿a lo que harían ustedes?,
esa austeridad y recortes, ¿a lo que harían ustedes?, esa
austeridad y recortes; ¿reformas laborales para abaratar el
despido? ¿Recortar prestaciones? ¿Quitar subsidios? ¿Despedir
trabajadores públicos? ¿Desmantelar la sanidad, desmantelar la
educación? ¿Eso es su receta? Eso es lo que no dijo después,
dijo: más endeudamiento obligará a, y se calló, ¡dígalo, dígalo!

(Alguns aplaudiments)

Porque es lo que hizo, porque es lo que hizo, es lo que hizo,
y por eso está ahí sentado, por eso está ahí sentado. Y yo creo
que eso es importante tenerlo en cuenta.

Y también eso de que vengamos a un debate, con la que
está cayendo, y no se hable de esto ni hagan propuestas de esto,
hombre, era un debate económico, yo esperaba de un portavoz
que, además, es titular de universidad en materia económica
que hiciera propuestas económicas, que confrontase datos, que
dijese que no son ciertos, que dudase, que hiciese alternativas;
ni una alternativa, ni una propuesta aquí. Me ha dicho usted
quiebra y, no sé, y lo único que ha dicho es que no quiere ir al
Pacto de reactivación porque decimos nosotros simplemente lo
que hay que hacer, menospreciando a todos los que participan
de él.
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Usted habla de humildad, usted, con lo que dice,
menosprecia a Comisiones Obreras, a UGT, a CAEB, a PIME,
a El Pi, a Ciudadanos, a Podemos, a MÉS,...

(Alguns aplaudiments)

..., como si aquí no se debatiese; usted menosprecia
permanentemente. Y ¿sabe por qué menosprecia? Porque usted
nunca lo hizo, porque usted nunca lo practicó, nunca hicieron
una mesa de diálogo social formal, no pisaban los sindicatos la
sede del Consolat de la Mar, esa era su forma de gestionar, por
eso no quieren participar de un pacto, porque no saben pactar.
Y eso es el verdadero problema y es un problema democrático
para este país que tengamos al principal partido de la oposición
en esta situación, es un problema para este país, para este país,
para este estado o para como ustedes lo quieran definir.

En todo caso, sirve también contestando a VOX porque ha
hecho algo similar a lo que ha hecho el PP, y es curioso y
también es preocupante, ha hablado de Cuba, de defender los
trabajos, del español, y digo: hombre, era un debate sobre una
situación como en la que estamos, ¿no había más temas que
tratar en la réplica que lo que venía a tratar usted? Me parece
increíble, me parece increíble. Ha hablado de la defensa de su
puesto de trabajo cuando estaba en el Gobierno, no sé, ha
hablado de tantas cosas menos de lo que se venía a debatir. Ah,
y ha dicho casi que la verdad soy yo, porque yo soy el que
conoce la historia de este país y dice quién es país, quién no es
país, quién es nación, como dando y quitando, eso se vio hace
muchos años y es muy peligroso, muy peligroso, dar y quitar
naciones o sentimientos nacionales en este momento, porque
cada uno puede tener lo que considere y usted no es nadie para
decir quién lo tiene que decir o cómo lo tiene que tener.

Y me dice, una previsión de un hotelero que le hablaba de
que no sabemos qué pasará; claro, ni nosotros sabemos qué
pasará, y que hay incertidumbres, pero usted lo único que ha
dicho a las incertidumbres que pueden tener los empresarios y
trabajadores es que no quieren un sistema de subsidios ni
prestaciones, que eso es poco menos que subvencionar. O sea,
usted dice, ¿hay incertidumbres? Sí, ¿hay que tener
prestaciones sociales? Porque usted las critica, ¿hay que tener
subsidios sociales? Porque usted los critica, por primera vez en
este país existe protección para los autónomos que pierden un
empleo, ¿también lo critica, eso también es subsidiar? Pues eso
está porque hay incertidumbre, y como hay incertidumbre y una
pandemia a nivel mundial, que usted no quiere reconocer, que
va entrando y saliendo, y que le pasa a todos los países, nos
hemos dotado de recursos de protección, para que si hay eso la
gente vea que hay un mecanismo, que hay un estado que
protege, y que en las comunidades autónomas también han
hecho sus elementos de protección, y usted critica eso, me
parece realmente increíble, porque no ha propuesto ni una
medida para proteger y remediarlo, ni una sola medida en
medio de una España global.

Y de chiringuitos, le vuelvo a decir, ustedes votan a favor
de la oficina del español en la Comunidad de Madrid, o sea,
por favor, lecciones las justas.

Pero creo que lo importante es remarcar la situación en la
que nos encontramos, situación que ya he dicho compleja, que

será de incertidumbres, que seguiremos teniendo un verano
complicado, que el objetivo es tener la temporada, el mayor
número de meses posibles, que más trabajadores y trabajadoras
se incorporen a sus puestos de trabajo y que sigamos
haciéndolo desde el diálogo, desde el diálogo social y desde el
diálogo con todos los grupos de la cámara.

Ojalá lo que entienden algunos grupos se extienda a la
mayoría de esta cámara y podamos seguir trabajando juntos
para superar esta difícil situación que entre todos ya hemos
empezado a comenzar a sembrar esa reactivación y
recuperación.

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Amb aquesta intervenció
donam per finalitzada la compareixença.

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

En aquest moment, farem una aturada de cinc minuts, per
un problema tècnic, i després en cinc minuts reprenem.
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