Parlament de les Illes Balears
RGE: 14698/2020 - 23/09/2020 09:14
EPI123646

A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

22 de setembre del 2020

Iniciativa presentada per
Els/Les diputats/des :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Autor/a de la iniciativa : Jordi MARÍ I TUR
Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Autor/a de la iniciativa : Antonia MARTÍN I PERDIZ
Càrrec de l'autor/a : DIPUTADA
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Autor/a de la iniciativa : Joana Aina CAMPOMAR I ORELL
Càrrec de l'autor/a : DIPUTADA
Assabentament per part del/s portaveu/s :
PORTAVEU: Silvia CANO I JUAN (PORTAVEU TITULAR del GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTA)
PORTAVEU: Alejandro LÓPEZ I SORIA (PORTAVEU TITULAR del GRUP PARLAMENTARI
UNIDAS PODEMOS)
PORTAVEU: Miquel ENSENYAT I RIUTORT (PORTAVEU TITULAR del GRUP
PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA)
Organ de debat: COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 181 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment ordinari .
Títol de la iniciativa :
IMPULS A LA SOCIETAT DE GARANTIA RECIPROCA ISBA.
Contingut de la iniciativa :
Arrel de la crisi econòmica derivada del COVID 19, les Illes Balears s’enfronten a un dels majors
desafiaments que la nostra comunitat ha patit mai. Aquesta situació requereix seguretat, confiança
i la disposició de tots els recursos necessaris per a no deixar ningú endarrere.
Les empreses espanyoles han estat tradicionalment molt dependents del finançament bancari,
tant per les seves necessitats d’inversió com per a la seva operativa corrent. Aquesta
dependència es encara major en el cas d’empreses de menor dimensió, les pimes. A la mateixa
vegada, les pimes constitueixen el percentatge majoritari del teixit empresarial espanyol, i són, en
el seu conjunt, el principal empleador del país, per la qual cosa, una restricció a l’accés bancari,
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derivat de problemes inicialment estrictament financers, té un impacte significatiu en el conjunt de
la economia.

La situació generada arrel d’aquesta pandèmia, ha tingut un major impacte a les nostres illes
degut a la dependència del turisme i del sector serveis i a les elevades restriccions de mobilitat
imposades internacionalment. A més d’això, la segona onada prevista pel darrer trimestre de 2020
ha estat una realitat molt abans del previst, dificultant encara més la complicada temporada
turística.
En aquest context, la liquiditat de les empreses es presenta com una peça clau en el manteniment
de la viabilitat de PIMEs i autònoms.
El Govern i la societat de garantia recíproca ISBA varen crear la línia extraordinària Covid-19 per
facilitar l’accés al finançament bancari a pimes i autònoms. Aquesta és una de les primeres
mesures que es varen en marxa per donar suport al teixit productiu i forma part del Pacte per a la
Reactivació, essent també un exemple de la col·laboració entre administracions, ja que també
incorpora la participació dels quatre consells insulars.
Aquesta línia extraordinària ja ha servit per injectar 142 milions d’euros, mitjançant 1.654
operacions de crèdit aprovades a totes les illes, el que ha suposat triplicar el volum de
finançament aprovat en tot el 2019. Incloent totes les línies del Govern i ISBA, enguany aquestes
vies de finançament ja han aportat 161,8 milions d’euros a pimes i autònoms, un total de 1.849
operacions aprovades (segons dades a 18 de setembre).
L’impacte es reflecteix també en el manteniment dels llocs de feina que s’hi deriven: enguany es
mantenen 37.392 llocs de feina a Balears a les empreses que han rebut avals (3.445 empreses es
beneficien d’operacions amb ISBA)
Enguany, les línies GOIB-ISBA mobilitzen fins 250 milions d’euros, dels quals 200 milions a través
de la línia extraordinària Covid, la qual ha estat objecte de diverses ampliacions des de l’inici de
l’emergència sanitària.
Apropar al teixit empresarial balear l’accés al finançament que permeti l’obtenció de recursos es
torna un element clau per ajudar-les a créixer i ser competitives en els propers anys.
Per mitjà d’ISBA SGR, el Govern pot facilitar l’accés al finançament en condicions molt
avantatjoses que permetran fixar el camí cap a la reconstrucció econòmica.
Sense l’esforç i l’escut que aporta el sistema públic, la crisi seria molt pitjor. No deixar caure els
negocis i llocs de feina, és també no deixar ningú endarrere. I això, a més del sistema d’ERTOs,
es pot fer també des de ISBA. L’impacte econòmic de la pandèmia genera en conseqüència un
impacte social, i per això el manteniment de llocs de feina és una de les puntes de llança de la
lluita contra els efectes de la crisi, com altres són la sanitat i l’educació.
Atesos aquests antecedents, els grups parlamentaris sotasignants presenten la següent
Proposició No de Llei:
1.

2.
3.
4.

El Parlament de les Illes Balears constata el paper fonamental d'ISBA en la contenció
de les conseqüències econòmiques de la crisi COVID19 sobre el manteniment de teixit
productiu de les Illes Balears, especialment de PIMEs i autònoms, i sobre el
manteniment dels llocs de feina que s’hi deriven.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a mantenir el seu
suport en la viabilitat i solvència d'ISBA SGR amb el reaval de les operacions i
l’aportació al fons de provisions tècniques.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar
facilitant l’accés al finançament bancari a les PIMEs i autònoms de les Illes Balears
mitjançant les línies d’ajuts als costs financers de les operacions avalades per ISBA.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar amb la
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dotació de partides pressupostàries destinades al suport a ISBA SGR i les línies d’ajuts
destinades a facilitar l’accés al crèdit a PIMEs en quant les Illes Balears és una de les
comunitats més afectades econòmicament.
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