COMISSIÓ EXECUTIVA PSIB-PSOE I 10/10/2022

RESOLUCIÓ relativa al suport a l’escut social previst pel Govern de les Illes
Balears enfront de les conseqüències de la guerra a Ucraïna

L’11 de març de 2020, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar la
Covid-19 com a pandèmia davant l’amenaça que representava l’expansió i la
gravetat d’aquest virus. Posteriorment, el president del Govern anunciava
l’aplicació de l’estat d’alarma a partir del 14 de març, amb l’objectiu de restringir la
mobilitat de la ciutadania, l’activitat econòmica i decretar el confinament de la
població amb l’objectiu de rompre la cadena de contagis i, d’aquesta manera,
aconseguir reduir el nombre de persones infectades.

Evidentment, la pandèmia originada per la Covid-19 va tenir un impacte directe
sobre el nostre sistema sanitari i els seus professionals que, des del primer
moment, van lluitar en primera línia contra el virus. Si més no, les mesures
establertes per contenir l’expansió de la Covid-19 també van tenir importants
conseqüències en altres àmbits, però molt especialment en la situació econòmica
i amb relació a l’activitat laboral.

Ara bé, a diferència de la crisi anterior, on van predominar les polítiques
d’austeritat i les retallades dels serveis públics; en aquesta ocasió tant el Govern
de l’Estat com l’executiu autonòmic van apostar, des d’un inici, per teixir un escut
social de protecció per a les famílies i empreses que evités les nefastes
conseqüències originades anteriorment. De qualque manera, es va apostar per
un nou paradigma de gestió de la crisi allà on les administracions públiques han
tengut un paper protagonista.
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De fet, la Comissió Europea també va apostar per una mobilització important de
recursos destinats a la recuperació, la transformació i la creació d’oportunitats a
través de polítiques centrades en la innovació i la digitalització, la lluita contra
l’emergència climàtica i la igualtat de gènere.

D’aquesta manera, ha estat possible una recuperació molt més ràpida i amb més
i millors garanties per a tot el conjunt del teixit social i econòmic del nostre país.
En aquest sentit, l’aposta pels ERTO en lloc dels ERO, les ajudes directes a les
empreses, l’increment progressiu del salari mínim interprofessional, la reforma
laboral o l’aprovació de l’ingrés mínim vital, han tengut un espai central en la
definició d’aquest escut social.

Ara bé, la invasió d’Ucraïna per part de Rússia ha tornat a posar al món davant
d’un nou repte. Encara que diferents de les originades per la pandèmia, les
conseqüències del conflicte entre Moscou i Kiev suposen l’aparició de noves
dificultats per la ciutadania, en aquest cas, derivades, per l’increment dels preus
de l’energia i dels combustibles i el seu impacte sobre la resta d’activitats
econòmiques. Si bé és cert que, en aquesta ocasió, les administracions públiques
ja compten amb l’experiència originada en el marc del primer escut social i, en
aquest sentit, novament el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes Balears han
impulsat un ampli conjunt de mesures de protecció social que van més enllà de
qualsevol baixada generalitzada d’imposts.

Així, l’executiu presidit per Pedro Sánchez ha impulsat mesures com l’exempció
ibèrica amb l’objectiu d’abaratir el preu de la llum, a més de la baixada de l’IVA
tant al gas com a l’electricitat.
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En línia amb aquesta decisió, també ha apostat per la gratuïtat del transport
públic, la rebaixa de 20 cèntims per litre de combustible, l’increment de les
pensions d’acord amb l’IPC o la complementarietat de 400 € a les beques per
estudiants.

A més, amb l’objectiu de finançar totes aquestes mesures, ha previst la creació
d’uns imposts als beneficis extraordinaris de les energètiques i de la banca.

Per la seva banda, al Debat de Política General celebrat la setmana passada, la
presidenta del Govern, Francina Armengol, també va anunciar la mobilització de
fins a 200 milions d’euros per l’impuls de 25 mesures destinades a pal·liar els
efectes de la situació actual sobre la ciutadania. D’aquesta manera, destaca el nou
ajut de fins a 600 € per a persones desocupades, l’increment de la renda social
garantida en un 15%, ajuts de fins a 200 € per alumne, l’eliminació de
copagaments o l’aval públic destinat per accedir al primer habitatge. A més,
s’han de tenir en compte els beneficis que comportarà el nou Règim Fiscal per a
les Illes Balears previst als Pressuposts Generals de l’Estat per 2023.

En qualsevol cas, la situació internacional és incerta i, per ara, no sembla que es
pugui resoldre de manera ràpida ni de forma favorable. I front aquesta realitat,
els organismes internacionals, com el Fons Monetari Internacional (FMI), el Banc
Central Europeu (BCE) o la Comissió Europea han instat els governs a impulsar
diferents paquets de mesures que vagin més enllà de la baixada massiva
d’imposts.
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Per tot això, la Comissió Executiva del PSIB-PSOE presenta la següent
proposta de resolució:

1. La Comissió Executiva del PSIB-PSOE constata l’efectivitat de l’escut social
plantejat com a conseqüència de la pandèmia originada per la Covid-19 i
els seus resultats pel que fa a una recuperació molt més ràpida i solvent.

2. La Comissió Executiva del PSIB-PSOE manifesta el seu suport al nou escut
social plantejat pel Govern de les Illes Balears per fer front a les
conseqüències de la guerra d’Ucraïna i al conjunt de mesures previstes per
pal·liar els efectes de la inflació sobre les famílies i les empreses.

3. La Comissió Executiva del PSIB-PSOE manifesta el seu compromís amb
l’article 31.1 de la Constitució Espanyola relatiu al sosteniment de la despesa
pública mitjançant un sistema tributari just i inspirat en els principis
d’igualtat i progressivitat.

4. El PSIB-PSOE posa de manifest que existeixen dues vies per afrontar les
crisis que sacsegen la nostra societat, i ha quedat clar els darrers anys, el
model de la dreta, de les retallades, la reducció dels serveis públics i les
mesures d’austeritat que perjudica principalment a les classes mitjanes i
treballadores; enfront del model dels socialistes, on es posa per damunt
l’interès general, la solidaritat i la justícia social, prenent mesures que
garanteixen els drets socials i els serveis públics, com ha fet el Govern de
les Illes Balears. Ens reafirmam en la imprescindible resposta col·lectiva a
les dificultats, incerteses i crisi que amenacen el nostre futur.
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