Discurs de la portaveu del grup parlamentari socialista
Debat de política general 2022

Bon dia, diputats i diputades, presidenta del Govern, president del Parlament,
autoritats, públic.

Avui podria començar aquesta intervenció dient que estam davant el sisè Debat
de Política General protagonitzat per la Presidenta Francina Armengol i que és
el darrer de la legislatura. Però crec més encertat, o almenys jo ho sento així, dir
que ara encetam una nova etapa política i econòmica en la nostra Comunitat
Autònoma.

No crec exagerar. I no ho dic només per la notícia d’ahir de l’aprovació al Consell
de Ministres de la part fiscal del REB, que també. I en tindrem temps de parlar.
Si no perquè realment, tot i totes les dificultats, estam encetant una nova fase
de l’etapa de recuperació i de reactivació econòmica.

Hem pogut escoltar les intervencions de tots els grups parlamentaris, cadascun
des de la seva posició ideològica -i que trobo molt enriquidor-, des de la
diferència amb alguns, des dels matisos amb altres. I, si fóssim capaços d’elevarnos més enllà del dia a dia o de la disputa partidista, veuríem com aquests
darrers 3 anys han estat els de més dificultat que hem viscut. I, segurament a la
vegada, els de més solidaritat, els de més acció, els de més ajuda i els de més
compromís.

I no em refereixo només al Govern, que també, sinó a tota la societat.

He escoltat el PP dir que això és una traca final, que si amb diners públics es
paga una campanya electoral. Però per l’amor de Déu! Com s’atreveixen a parlar
de diners públics i campanya electoral! El partit que a les Illes Balears ha estat
condemnat per corrupció sistèmica. El partit al qual fa només una setmana
acaben de requerir de nou, al PP, com a partit, que retorni els diners malbaratats
amb una de les causes que està a punt de fer entrar José María Rodríguez a la
presó? Sincerament, s’ha de ser molt agosarat.
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I, per cert, entrar en el fang de forma descarnada, de forma barroera, atacant
familiars que no es poden defensar, és com si jo li digués al portaveu del grup
popular que la seva cap, la senyora Prohens, li ha assegut pràcticament darrere
la seva família perquè el vigilés. A vostè li sembla que això és nivell d’un debat
de política general?

Tot està ocorrent de forma tan trepidant, tan ràpid, que a vegades passem d’un
malson, com ha estat la pandèmia, a un somni desitjat s’hagi convertit en
realitat, com és el règim fiscal i el conjunt de mesures que ahir ens va anunciar la
presidenta Armengol.

Però, com a portaveu del Grup Parlamentari Socialista, com a representant del
principal partit de la cambra, intent fer la meva intervenció des de la
responsabilitat, des de la humilitat, pensant amb què interessa la gent, conscient
que tot i les millores estructurals que hem propiciat aquests anys, ens queda
molt de camí per fer. I no vull entrar en aquest fang, en el que vostès mateixos
s’hi ofegaran, senyors i senyores del PP.

Quan ja començàvem a treure cap del malson de la pandèmia, una maleïda
guerra a Ucraïna ens posa contra les cordes. A Europa i a tot el món.

Sembla com si estiguéssim en una superació d’obstacles dia a dia. I això ens ha
portat a haver de prendre noves mesures i nous debats. Mesures per afrontar la
inflació; debats sobre fiscalitat i sobre com sostenir el nostre Estat del Benestar.

I jo, com a representant socialista, vull dir alt i clar que sento orgull de pertànyer
a una organització que ha tingut ben clar des del principi que la gent és el
primer. Que tot el que fem és per millorar la vida de la ciutadania, les seves
necessitats, els seus anhels.
No reiteraré avui i ara totes les mesures, iniciatives i lleis aprovades en els darrers
anys. Però, sincerament, a vegades és necessari fer la vista enrere per veure d’on
veníem, per on hem passat i on som.
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I he de dir que la Presidenta Armengol, ahir en el seu discurs, podia haver
utilitzat més de la meitat del seu temps a fer la vista enrere. I, lluny d’això, en
una mostra més del seu compromís amb la gent, conscient de les dificultats per
les quals passaran moltes famílies, i tot i les bones dades econòmiques, de l’alta
taxa d’ocupació..., ens anuncia mesures de suport als treballadors, a les famílies,
als estudiants. Ajudes, en definitiva per a la majoria ciutadana.

Arribam a aquest Debat de Política General després d’una temporada de rècord,
que ens ha duit a assolir la plena ocupació tres mesos seguits, després de
superar per primera vegada les 600.000 persones fent feina alhora a les Illes
Balears i després del millor mes de setembre de la història.

No podem més que considerar extraordinària la intervenció d’ahir de la
Presidenta Armengol i magnífic el paquet de mesures que va anunciar.

25 mesures que mobilitzaran 200 milions d’euros, 150 dels quals seran en ajudes
directes, perquè l’hivern que ens espera sigui el menys dur possible.

És el paquet autonòmic de suport a les famílies més gran presentat fins ara i
arribarà, com a mínim, al 80% de la població de les Illes Balears. Un milió de
persones a les Illes es podran beneficiar d’alguna de les mesures anunciades
ahir per la presidenta.

Mesures que van dirigides també a les classes mitjanes i treballadores, perquè
se’n podran beneficiar les famílies amb rendes de fins a 52.800 euros o
persones amb rendes de fins a 33.000 euros.

-

Compensació econòmica per als treballadors aturats a l’hivern

-

Compensació a l’IRPF de la pujada de les hipoteques

-

Reducció de l’Impost de Transmissions Patrimonials per a habitatge
habitual
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-

Ajuts menjadors per a alumnes de secundària de centres que no tenen
menjador

-

Beques de mobilitat per a estudiants d’FP

-

Devolució del preu de les matrícules universitàries

-

Aval públic per a la compra d’habitatge

-

Ampliació de les bonificacions al transport públic

I així fins a 25 mesures econòmiques que representen el paquet d’ajudes fiscals
més important posat mai en marxa en la nostra Comunitat Autònoma.

Sí, els i les socialistes venim a governar per a la majoria social d’aquest país,
perquè creim en un Estat del Benestar que ens faci progressar a tots, que
redistribueixi la riquesa, que combati les desigualtats i que no deixi ningú enrere.

Els i les socialistes governam per fer de les Illes Balears un lloc millor per viure.
Un lloc on hi hagi cada dia un poc més de justícia social. Un lloc on cada dia
tothom tengui més oportunitats. Un lloc on cada dia esborrem desigualtats. Un
lloc on cada dia que passa, l’escletxa entre qui més té i qui menys té, es faci una
mica més petita. Un lloc on cada dia les nostres empreses i autònoms puguin
competir amb més igualtat de condicions.

La presidenta Armengol, ahir al seu discurs, va tornar a deixar clar per a qui
governam els i les socialistes: per a les classes mitjanes i treballadores i per a qui
més ho necessita. És a dir, per a la majoria social d’aquesta terra i, concretament,
les mesures anunciades afecten el 80% de la ciutadania illenca.
I per això es fa necessari que qui més té, més contribueixi al sistema. Es diu
justícia social i així ho proclama la Constitució Espanyola. Per reduir desigualtats i
perquè la nostra terra sigui de cada vegada un lloc més just per viure.

Per això, a les Illes Balears, no s’abaixaran els impostos a qui més tenen. Perquè
no ens sembla just que el 99% de la població pagui l’1%. NO. Aquí ho farem al
contrari: l’1% que més té contribuirà a reduir les desigualtats, i serà qui ajudarà a
fer del nostre un model de societat més just i més igualitari. Posarem l’1% al
servei del 99% de la població.

4

Discurs de la portaveu del grup parlamentari socialista
Debat de política general 2022

Perquè les mesures que ahir es varen anunciar són immediates.
Un paquet de mesures que beneficiarà 8 de cada 10 persones de les nostres
illes. Això és governar per a la majoria social d’aquesta terra. 25 grans mesures
amb un impacte de més de 200 milions d’euros públics en pocs mesos. Un
paquet d’ajudes reals, amb mesures quirúrgiques i encertades.

Ajudes immediates que seran possibles gràcies a una política fiscal progressiva,
una política fiscal justa, una política fiscal que fugi del populisme i de la fórmula
màgica de la dreta (segons el dia): abaixar els impostos per disfressar de mesura
eficaç allò que no conduiria més que al desmantellament de l’Estat del Benestar.

O no han vist el que ha passat al Regne Unit fa 48 hores? La Primera Ministra, Liz
Truss, ha hagut de fer marxa enrere després que el seu anunci de baixada
generalitzada d’impostos provoqués l’enfonsament de la lliura.

I, acte seguit, el responsable econòmic del PP, el senyor Bravo, va dir que mai no
han proposat la baixada d’impostos, sinó que els impostos no pugin. Però ens
prenen el pèl? Sincerament, estan molt desnortats. I després d’escoltar el PP
avui, veig que ja han tirat la tovallola.

El Partit Popular ho ha repetit una vegada més. Però aquests no és el nostre
model. El model dels socialistes és fer justament el contrari: fer que els més
tenen ajudin els que no en tenen tant o no tenen res, amb l’objectiu de mantenir
un Estat del Benestar fort i uns serveis públics útils i al servei de tothom.

Ahir, la Presidenta Armengol va fer un discurs de present i de futur. Un discurs
de present, amb mesures de resposta immediata, com les que duim fent durant
dos anys i mig per fer front a dificultats que cap de nosaltres hauria volgut viure
mai. Però també un discurs per a les Illes que estan per arribar i desitjam.

I les Illes Balears que estan per arribar seran més sostenibles, més modernes,
més diversificades, més justes.
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Unes Illes que millorin el transport públic, amb el futur tren de Llevant i el futur
tramvia de la badia de Palma. Dues grans iniciatives que ja tenen pressupost
previst: un estarà al pressupost de la Comunitat Autònoma i, l’altre, en el
pressupost del Govern d’Espanya.

També unes illes a la conquesta d’un model productiu que fugi dels excessos,
mantenint la congelació de places turístiques i tornant a insistir en una cosa que
tenim molt clara: no podem créixer més. No volem créixer més.

Per això no podem més que aplaudir la mesura anunciada ahir per la presidenta
de disposar de 10 milions d’euros per comprar places hoteleres de baixa
categoria o establiments de turisme d’excessos per reduir-ne l’oferta.

Unes Illes que deixin enrere el malson de la crisi sanitària, amb les inversions
necessàries per tornar a les llistes d’espera prèvies a la pandèmia i per retornar
drets als treballadors sanitaris als quals mai no podrem agrair suficientment la
seva feina.

El Parc Bit i l’Escola Oficial d’Idiomes d’Eivissa. La solució habitacional i
mediambiental per als Don Pepe. Beques per estudiants que canviïn d’illa.
Ampliació dels quiròfans Can Misses; la unitat bàsica de Puig den Valls. Per cert,
que per parlar poc d’Eivissa, com diu el PP, la llista és molt llarga.

Avui ja hem vist qui està en clau electoral desesperada, introduint temes i actors
que afecten Eivissa, perquè ja veuen perillar aquell govern.

També es varen anunciar ahir altres mesures importants, com la compra d’espais
a Menorca per a la seva protecció. L’actualització dels salaris dels treballadors
públics. Un pla per reduir les fuites d’aigua. L’oportunitat històrica dels fons
europeus. El repte de la transició energètica i unes illes 100% renovables.

Per això vull agrair a la presidenta Armengol la lluita incansable durant tants
d’anys per aconseguir moltes, moltíssimes coses, per a les Illes Balears.
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Però especialment, una fita històrica que feia molt de temps que esperàvem i
que aquest dilluns passat es va confirmar: el règim fiscal de les Illes Balears.

Ai! Ara caic que el PP no ha dit ni una paraula sobre el tema. Estan contents que
a la fi tenguem REB fiscal? Però és que tampoc no han dit ni una sola paraula
sobre les mesures anunciades per la Presidenta. Ni paraula de les noves beques
menjador; ni paraula de l’ajuda de 600€ per als aturats aquest hivern; ni paraula
de les ajudes a les famílies per a les activitats extraescolars... En definitiva, el PP
s’ha quedat sense paraules. Però el que és pitjor: s’han quedat sense projecte.
Estan desnortats!

Gràcies, Presidenta, per la perseverança, per la feina incansable, per la
caparrudesa fins i tot, per les reunions i telefonades amb ministres i amb el
president, per la insistència, per no defallir.

Però gràcies, especialment, per dues coses que vull posar en valor davant de
tots vostès: per la capacitat de fer arribar al Govern d’Espanya les reivindicacions
d’aquesta terra i pel rigor i la serietat a l’hora de fer feina.

Les Illes Balears necessiten servidors públics responsables, que, com la
Presidenta Armengol, treballin amb la paciència i la discreció que correspon a les
negociacions al més alt nivell, allunyades dels titulars grandiloqüents a què
estan subscrits els que no tenen la responsabilitat de governar aquesta terra a la
seva esquena.

Amb aquesta part fiscal es completa el cercle del Règim Especial de les Illes
Balears, el que vàrem començar a traçar ara fa més de cinc anys a l’Espai
Quetgles de Palma, amb partits polítics i amb les entitats socials més
representatives de les Illes. I que el febrer de 2019 es va fer realitat gràcies al
compromís del govern de Pedro Sánchez i el lideratge de la presidenta
Armengol.
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Un lideratge que l’ha duit, de nou, a traslladar les veus de tantíssimes entitats
econòmiques i socials, administracions, patronals, sindicats, societat civil... fins
que han estat escoltades. Era una lluita que sabíem que la presidenta no deixaria
estar, i efectivament així ha estat.

Ahir, el Consell de Ministres va aprovar el projecte de llei de Pressupostos
Generals de l’Estat per a 2023 que recull el règim fiscal de Balears i que suposarà
un estímul sense precedents, com va dir ahir la presidenta, de 208 milions
d’euros per a 118.000 empreses i autònoms de les Illes Balears.

I, per cert, vull ressaltar una mesura importantíssima per als nostres pensionistes:
una pujada de les pensions del 8,5%. Tampoc ho votaran?

El règim fiscal arriba en el moment oportú per a aquestes empreses i autònoms i
per al qual demanam que tots els grups polítics amb representació al Congrés li
donin suport quan arribi el moment de fer-ho. Per descomptat, el Partit
Socialista ho farem. Esperam que aquesta vegada, el PP premi el botó del ‘sí’.

Perquè podem fer un recordatori de tot allò a què la senyora Prohens ha votat
que no al Congrés dels Diputats.

-

Als descomptes i abonaments gratuïts al transport públic.

-

A les beques complementàries de 400€ per a estudiants

-

A la rebaixa de 20 cèntims cada litre de carburants

-

A l’ajuda de 200 euros per a treballadors, autònoms i persones a l’atur

-

A la rebaixa de l’IVA de la llum i del gas

-

A la pujada del 15% de l’Ingrés Mínim Vital i de les pensions

-

A les pujades del salari mínim interprofessional

-

Al reforç del bo social elèctric i tèrmic

-

A la congelació del preu de la bombona de butà

-

A la limitació del 2% de la pujada dels lloguers

-

A les ajudes directes al sector del transport
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I a tot això, se suma que tampoc no va ser capaç de donar suport als 855 milions
d’euros en ajudes directes per a empreses i autònoms de les Illes Balears.

Senyors i senyores del PP, poden reconèixer que el discurs d’ahir de la
presidenta els va deixar ‘KO’. Poden reconèixer que no s’esperaven aquest
paquet de mesures. I de passada, també poden reconèixer que no hi ha ni una
sola mesura que els desagradi. Ens diguin una sola de les mesures del paquet
social anunciat ahir per la presidenta amb la qual puguin estar en desacord.

Bé, tal volta l’única sigui la que puja els impostos als habitatges de luxe a partir
d’un milió d’euros, una mesura necessària per poder abaixar l’impost de
transmissions patrimonials als habitatges de menys de 270.000 euros.

Entenem que ara mateix el PP estigui descol·locat, desnortat, i la barroera
intervenció del seu portaveu n’és una mostra clara.

Només parlen d’abaixar impostos com únic ‘mantra’, quan les autoritats
monetàries europees ja han dit que és un greu error i han fet rectificar al Regne
Unit.

Desmantellar l’Estat del Benestar ja ho varen intentar una vegada quan
governaven, senyors i senyores del PP, amb alguns de vostès amb càrrecs
importants al Govern o al grup parlamentari, i la gent els va col·locar a l’oposició
amb els pitjors resultats electorals de la seva història.

I s’ha de fer feina des del diàleg i el consens. I el PP ni hi és ni se l’espera. No
estan en el Pacte de reactivació i el dilluns tampoc no es presenten en una
reunió on tota la societat balear va donar suport al REB fiscal. Estan tots sols.

Perquè mentre uns treballam amb els agents econòmics i socials i compartim
amb tots ells els èxits col·lectius, d’altres en la seva soledat intenten apropiar-se
d’una victòria que no li pertoca, si no és de tots i de totes.
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En definitiva, i pel que interessa de veres la gent d’aquesta terra, els i les
socialistes mantenim intacte el nostre compromís amb aquesta terra. Un
compromís que ens va dur el 2015 a capgirar el nefast model que el PP ens
havia deixat i a recuperar el pols d’uns serveis públics que aquesta legislatura
s’han demostrat més necessaris que mai.

El 2019, la ciutadania ens va revalidar la seva confiança, amb més suport que mai
per al Partit Socialista. Quatre anys més que, tot i les excepcionals circumstàncies
viscudes, ens han permès seguir avançant en un model social més just per a
tothom. Quatre anys més en els que hem sabut gestionar la resposta social més
gran de la nostra història amb polítiques que ens permetin seguir transformant
la realitat de les nostres illes.

El que passi al 2023, ho diran els ciutadans i ciutadanes, però aquest Govern i el
partit socialista, del que està pendent ara va molt més lluny, i no només pensant
en clau de legislatura. Ara és hora d’acompanyar la gent amb el que necessiten,
i també, per descomptat, treballar per unes illes més justes i solidàries més enllà
del 2023. I vist i escoltat el DISCURS de la Presidenta d’ahir, i vist i escoltat el
regalim d’insults d’avui de l’oposició, ens ho han posat en safata, millor que mai.

Gràcies, presidenta, i gràcies, companys del Grup Parlamentari Socialista, per
continuar amb la lluita per a la qual va néixer fa 143 anys el nostre partit, el Partit
Socialista.

Una lluita que no és altra que estar al costat de la classe treballadora i contribuir
amb cada passa i amb cada mesura a transformar la nostra societat.

Gràcies, president.
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