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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí, Sr. Presidente, por Ciudadanos, yo intervendré en la
defensa de... para la PNL 4253, solo para ella, mi compañera
es la que participará en el voto. 

Gracias, Sr. Presidente.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Margalida Durán substitueix Maria Antònia García.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

La Sra. Benlloch substitueix la Sra. Garrido.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Bea Gamundí substitueix Francina Armengol.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Cristina Mayor substituirà Esperança Sans a la Proposició
no de llei RGE núm. 9132.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Ara passam a l’únic punt de l’ordre
del dia d’avui, consisteix en el debat de les proposicions no de
llei RGE núm. 9183, 8525 i 4179/20. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 9183/19, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a la creació d’una comissió no
permanent d’estudi en matèria de planificació i gestió de
recursos hídrics.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
9183/19, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a la creació d’una
comissió no permanent d’estudi en matèria de planificació i
gestió de recursos hídrics. 

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Garrido, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, president, bon dia, diputades i diputats,
frases com “l’aigua és vida”, “l’aigua és un bé escàs”, “no
malgastis l’aigua” són diferents eslògans o campanyes
publicitàries que hem pogut sentir pels diferents mitjans de
comunicació. També segur que molts de vostès hauran llegit
articles titulats L’aigua, el petroli del segle XXI, com a bé
escàs i necessari per a la vida i la producció dels aliments.

Cada vegada tothom està més conscienciat i sensibilitzat de
la importància de prevenir l’aigua com a bé comú. La gestió de
l’aigua té moltes dimensions polítiques i la integració
d’aquestes diferents dimensions és l’única manera d’avançar en
una major consciència i en ús més sostenible d’aquest recurs.

L’aigua forma part d’una enorme varietat d’activitats i per
tant, de les polítiques que regulen aquestes activitats, per
exemple, agricultura, ús industrial, ús del desenvolupament del
sòl o urbanisme, esportiu, entre d’altres, per a la seva
transversalitat i centralitat com a bé bàsic i necessari per a la
vida. És per aquest motiu que les línies polítiques de diferents
estaments administratius inclouen accions en la matèria
d’aigües.

 Per exemple, el Pacte Verd Europeu inclou diferents línies
estratègiques per millorar l’ús de l’aigua i millorar els sistemes
de distribució. També les fites dels objectius de
desenvolupament sostenible, Agenda 2030, concretament el
número 6 és el de garantir la disponibilitat d’aigua i la seva
gestió sostenible, així com el sanejament per a tothom.

La setmana passada també es va signar el Pla de reactivació
de les Illes Balears per fer front als efectes de la COVID i en
aquest pla el Govern proposa també als consells insulars i
ajuntaments desenvolupar un pacte per l’aigua amb un seguit
d’actuacions i potenciar la mobilització de recursos per a
invertir en millores i noves infraestructures.

El Pacte per l’aigua es basa en la corresponsabilitat en vista
de les diferents competències que tenen les diferents
administracions en aquesta matèria, amb l’objectiu de fer feina
coordinada i per un objectiu comú: millorar les infraestructures
i avançar cap a una gestió més sostenible.

Per altra banda, també tenim el canvi climàtic que ens
imposa grans reptes per al futur. En les properes dècades els
efectes del canvi climàtic faran plantejar a la Unió Europea
grans actuacions i matèries en gestió de l’aigua.

Fa uns mesos vam declarar l’emergència climàtica, existeix
una gran relació entre els efectes del canvi climàtic i la
disponibilitat dels recursos hídrics i la gestió també dels
fenòmens excepcionals. Els governs cada vegada també són
més sensibles, Govern balear, consells insulars, ajuntaments,
tots fan feina des del seu àmbit per millorar la gestió dels
recursos hídrics i conscienciar la població de la necessitat de
fer-ne un ús més adequat.

Per aquesta transversalitat explicada i pel tema en qüestió
i per l’objectiu comú que segur que tenim tots els grups
parlamentaris de reconeixement del fet que l’aigua és un tema
prioritari és pel que proposam l’acord de constituir una
comissió d’estudi sobre l’anàlisi i la planificació i la gestió dels
recursos hídrics de les Illes Balears.

Agraïm també al Grup Ciutadans, al Sr. Benalal perquè ha
fet una..., ha incorporat una millora al redactat i un ajust de
redacció al Reglament del Parlament que, per tant,
l’acceptarem per a la seva votació amb el redactat que proposa
el Grup Parlamentari Ciutadans. Moltes gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Sans, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Avui debatem una iniciativa que si bé la
vàrem enregistrar al mes de novembre és una iniciativa que no
ha perdut la seva importància ni la seva vigència ja que és un
tema que fa molts d’anys que arrossegam com a comunitat
autònoma. Avui venim aquí amb l’esperança d’aconseguir la
unanimitat d’aquesta comissió per tal de poder tirar endavant
la creació d’una comissió no permanent d’estudi en matèria de
planificació i gestió de recursos.

Crec que no és tant el dia per fer un debat en profunditat de
quins són els problemes, de com hem arribat fins aquí o de
quines són les possibles solucions a aplicar, sinó que és més per
decidir si ens posam les piles en aquesta assignatura pendent
que tenim a la comunitat autònoma, si ens posam a treballar de
forma coordinada tots els grups parlamentaris per tal de trobar
solucions, millores i de com encarar el futur, i bàsicament en
demanam el suport.

És un tema que preocupa moltíssim a la ciutadania des de
fa molts d’anys. Jo posaré el meu exemple personal, fins i tot
abans de ser una persona que participava en política, cada
vegada que obria el portal a ca meva hi havia un cartell on deia:
“l’aigua no és potable, no es pot utilitzar ni per cuinar ni tan
sols per rentar-se les dents”, és a dir, teníem aquest cartell.

És una preocupació de la ciutadania de les Illes Balears i
també de cara al futur on aquest canvi climàtic que comentava
la meva companya que m’ha precedit, probablement tendrem
un canvi al règim de precipitacions i haurem d’encarar com
podem fer un ús més adequat de la gestió dels recursos hídrics,
però és que, a més per poder encarar el futur, ens haurem de
centrar també en temes com per exemple el mal estat de moltes
de les canalitzacions que, per exemple, en la legislatura passada
Medi Ambient quantificava en pèrdues que es podrien arribar
a omplir tres vegades tots els embassaments de les Illes Balears
durant un any. 

Això sense comptar amb l’evaporació de l’aigua de les
piscines. És a dir, és una gran pèrdua d’un recurs que aquí a les
nostres illes, encara que estiguem envoltades d’aigua,
realment... el tema de... de tenir un aigua potable amb qualitat,
idò no és la realitat que tenim.

Simplement, perquè ja he comentat que no és tant el debat
de com hem arribat fins aquí, sinó de si cream o no aquesta
comissió per fer una feina que crec que tots els ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears ens agrairan si aconseguim tirar-
ho endavant, i sobretot si aconseguim treure unes conclusions
que puguem aplicar des de totes les administracions i de forma
coordinada perquè al final totes les administracions amb més o
manco mesura tenen competències en qüestions d’aigua. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Per complementar o per
afegir un element més al debat, a més dels motius que han
exposat tant la diputada Carbonero com la diputada Sans,
evidentment també hi ha un tema competencial que convé
estudiar, que convé revisar i analitzar entenent també que
l’Estatut d’Autonomia marca que s’ha de transferir als consells
insulars la gestió de recursos hídrics.

Sabem, diríem que tota aquella transferències i
competències que marca l’Estatut d’Autonomia encara hi ha,
diríem, qüestions que no s’han plantejades i que hi ha una
diversitat quant a les que pugui tenir el Consell d’Eivissa, les
que pugui tenir el Consell de Menorca o fins i tot les que pugui
tenir el Consell de Mallorca, és a dir, més enllà d’aquesta
específica de recursos hídrics, per exemple planificació
turística sí que la té Eivissa i sí que la té Menorca, però, en
canvi, no la té Mallorca; agricultura també la té Menorca, però
no la té Mallorca, i aquesta també és una diríem d’aquelles que
alguns consells sí la volen gestionar i altres consells no la volen
gestionar.

En tot cas, és a dir, qui té competències en aquest sentit són
gairebé totes les administracions, tant les municipals,
especialment en tot el que és la gestió del cicle de l’aigua, com
també les insulars i per tant també les autonòmiques en un tema
que, com deien les meves companyes de PSIB-PSOE i
d’Unidas Podemos, és cabdal i que convé que hi parem
moltíssima atenció. Per tant, per això vàrem presentar aquesta
PNL. Entenem que des del Parlament és l’espai adequat i és el
moment oportú per tenir aquest diàleg serè que afecti totes
aquestes qüestions que són cabdals, tant de gestió del cicle com
especialment del parer i de les competències que han de tenir
cada una de les administracions respecte d’això, i especialment
de cara també a aquesta possible transferència si s’ha de fer i
com s’ha de fer; diem que a un ca magre tot són puces, per tant,
moltes vegades les transferències no s’han fetes o els consells
no les han volgudes precisament perquè el punt de partida ja
era un dèficit respecte de la gestió d’aquella àrea en concret i
que, per tant, era, ni més ni manco, transferir un dèficit.

Per tant, es tracta d’avaluar de què es tracta, és a dir, com
s’ha de gestionar, quins recursos fan falta i a partir d’aquí
després poder parlar de tot el que s’hagi de parlar, evidentment.

Per part nostra, res més. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos s’ha
presentat l’esmena RGE núm. 9927/20 i per a la seva defensa
té la paraula el Sr. Maxo Benalal, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. El 12 de agosto de 2019, tres meses
antes de la fecha en que se registró la PNL que hoy viene a
debate, mi grupo registró para su debate en la Comisión de
Medio Ambiente, una PNL de propósito análogo, que retiré el
mismo día del debate, y no por no creer en ello sino que,
aunque sabiendo que contaría con los apoyos mayoritarios en
la comisión para su aprobación, pensé que, dadas las
diferencias de opiniones sobre el tema de la gestión del ciclo de
agua, nuestra comunidad necesitaba tomar decisiones basadas
en el diálogo, el razonamiento y el consenso.

Los temas que se deben tener en cuenta cuando hablamos
de la conservación, la gestión y la mejora del ciclo del agua en
esta comunidad son principalmente el abastecimiento, el
saneamiento, la reutilización y la recuperación ambiental. 

Sobre el abastecimiento e intenso crecimiento de la
actividad turística de las últimas décadas ha conllevado una
fuerte urbanización del territorio. Esta dinámica se refleja en el
cambio en el consumo de agua subterránea, principal recurso
hídrico disponible en nuestras islas. Las Pitiusas, por ejemplo,
tienen un contexto histórico de sequías agravadas de los
últimos 18 años, Ibiza y Formentera han permanecido 14 años
en zonas de prealerta de sequía y 4 años en alerta de sequía.

La sobreexplotación de la mayor parte de acuíferos en las
Islas es muy importante. En Ibiza 10 de 16 masas de agua están
sobreexplotadas, lo que implica también un suministro de agua,
como ha dicho mi compañera, de mala calidad en diversos
núcleos urbanos y turísticos En igual forma encontramos los
acuíferos de Formentera, Serra Grossa, Maó, Ciutadella i
especialmente evidente en la zona de Ponent para establecer las
actuaciones para su recuperación.

Según documentos iniciales que tenemos de la revisión del
Plan Hidrológico de Baleares del año 18 el nivel de extracción
registrado en la masa subterránea de Ciutadella había superado
en un 37% la capacidad del acuífero de regenerarse en forma
natural. Ya en el 2016 se aprobó pagar un estudio al respecto
en Menorca para verter agua de la depuradora de Sant Lluís en
el acuífero de Migjorn y aún está pendiente.

Referente al saneamiento los resultados de muchos análisis
de agua obtenidos en las Islas confirmam que demasiado
frecuentemente se vierten aguas contaminadas al medio marino
con valores por encima de los permitido por la normativa
vigente. Mientras se construyen nuevas depuradoras, como la
de Sa Coma, con incertidumbres técnicas y energéticas para
bombardear aguas a unas cotas raras y no sabemos en qué
estamos.

La red de alcantarillados son también infraestructuras más
olvidadas del ciclo del agua. El hecho de ser un agua..., una red
subterránea y tener un funcionamiento a plena capacidad en
pocos períodos del año hace que la ciudadanía perciba su
necesidad únicamente cuando se producen fallos y vertidos.

Sobre la reutilización se sabe que alrededor del 60% de las
aguas residuales están sometidas a un tratamiento terciario de
depuración. El tratamiento terciario es el más avanzado en

cuanto a depuración. Con ese tratamiento se elimina la
presencia de virus y gérmenes en el agua, sin embargo estas
aguas son vertidas al mar, lo que supone una pérdida de recurso
de agua muy importante en unas islas que tienen acuíferos
sobreexplotados, incluso padecen graves problemas de
salinización. En ese sentido, cabe destacar que sólo se reutiliza
un 7% de las aguas residuales, hay que promover la
reutilización de este agua y lodos de depuradoras para usos
agrícolas, urbanos y ambientales.

Sobre la recuperación ambiental las Pitiusas albergan
también un valioso patrimonio natural ligado al agua: fuentes,
torrentes y ríos de zonas húmedas, litorales y balsas temporales,
como al resto de nuestras islas. Son ecosistemas acuáticos,
únicos por sus singulares valores ecológicos y paisajísticos. 

La fuerte presión sobre los acuíferos y su consecuente
agotamiento ha provocado que muchos de estos ecosistemas
hayan desaparecido. Hay que conocer esta herencia natural para
su recuperación y que nuestras generaciones futuras puedan
disfrutarlos. Hay que mejorar el estado ecológico de acuíferos
y zonas húmedas, como Ses Feixes, torrentes y activos como el
río de Santa Eulàlia.

La conclusión es que el problema es muy complejo y la
solución debe venir de oír a expertos, a autoridades como
consells y ayuntamientos y a debatir y a encontrar la mejor
solución para organizar y solucionar la gestión del ciclo del
agua en nuestra comunidad. Estamos convencidos de que con
la voluntad política de hacerlo cualquier obstáculo actual se
puede superar de forma efectiva.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Ara, en torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Camps, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyors i senyores diputats.
Les infraestructures en tot el que engloba el cicle de l’aigua
constitueixen una de les polítiques fonamentals del Partit
Popular, està en joc el benestar dels ciutadans de totes les Illes
i dels milions de visitants que rebem durant tot l’any.

Es precisen importants inversions atès l’estat de la
precarietat que es troben aquest tipus d’infraestructures i de
l’elevat dèficit de recursos hídrics que caracteritza a un territori
insular com el nostre. 

La constitució d’una comissió d’estudi sobre l’anàlisi de la
planificació i gestió dels recursos hídrics de les Illes Balears ha
de servir per millorar la precària i urgent gestió actual. Ja vam
perdre una gran oportunitat la legislatura passada per impulsar
aquests tipus d’iniciatives gestionant més de 4.000 milions
d’euros més. 

Des del Partit Popular esperam i desitjam que no es quedi
en una simple creació d’una comissió més i serveixi per cercar,
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com a mínim, les següents finalitats: creació dels fons
d’infraestructures hidràuliques a les Illes Balears amb una
dotació anual mínima de 100 milions d’euros, per finançar
aquest fons es fa necessari transformar el cànon de sanejament
d’aigües amb un tribut cent per cent finalista; elaborar un
ambiciós pla d’inversions amb l’objectiu de garantir el
subministrament en alta interconnectant els centres de captació
d’aigua amb tots els municipis de totes les Illes assegurant el
subministrament d’aigua de qualitat; separar les aigües pluvials
de les fecals a les xarxes municipals evitant que vagin a les
estacions de depuració i donant prioritat a les zones dels
afluents que puguin anar a la mar; revisar i reparar els
col·lectors d’abocament de la mar, els emissaris; modernitzar
i ampliar en el seu cas les estacions de depuració d’aigües
residuals de manera que totes les aigües pateixin un procés de
depuració terciària que permeti la seva reutilització,
l’abocament de la mar o torrents en òptimes condicions;
aconseguir un abocament zero i la reutilització de totes les
aigües regenerades en reg agrícola de parcs i jardins públics,
jardins privats i espais esportius, producció de biomassa,
producció d’emmagatzematge d’energia o llacunes
d’infiltració, entre d’altres; desenvolupar un programa de gestió
de torrents i fonts amb la finalitat d’augmentar al màxim
l’aprofitament i la infiltració d’aigua així com la neteja i
manteniment del patrimoni i la vegetació de la ribera;
simplificar les normes legals i administratives existents amb la
finalitat de facilitar i sobretot accelerar les inversions en les
millores de tot el cicle d’aigua eliminant traves i escurçant
terminis. 

En aquest sentit és inadmissible que els informes del
Departament de Recursos Hídrics estiguin dos i fins a tres anys
per veure la llum. Aquest fet va totalment en contra de la
voluntat de simplificar i donar una resposta eficient. 

El fet que sol·liciti una comissió per a l’estudi de
transferències per l’interès de tots els partits polítics s’ha
expressat en diferents legislatures, també el Partit Popular, però
és per açò que és molt necessari fer un estudi sobre els costs i
estat de les infraestructures existents, cessions del cànon de
sanejament, etc. Per açò mateix estam d’acord amb la proposta
de l’esmena de substitució que també fa, ha aportat el Grup de
Ciutadans i que ja ha avançat la Sra. Carbonero que
acceptarien.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Ara pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sr. Presidente. Que los recursos hídricos, que el
agua es un bien preciado es algo que es una obviedad, de hecho
me parece curiosa siempre la argumentación que hacen los
grupos de la izquierda que presentan esta moción y que vamos
a respaldar, porque siempre se basan en lo mismo, a ver, hace
60 siglos, cuando nace nuestra civilización, en Mesopotamia,
entre los ríos Tigris y Eúfrates -que significa eso,

Mesopotamia, tierra entre ríos- el agua ya era un bien preciado,
y lo ha sido a lo largo de toda la historia de la humanidad, de
hecho, todas las grandes urbes y todas las grandes
civilizaciones están asociadas precisamente al aprovechamiento
del agua.

En ese sentido, yo insto a veces a que seáis un poco más
creativos y no siempre estéis con lo del cambio climático y la
emergencia y tal porque, ya es un tema tan recurrente que, llega
un momento que, de verdad, se agradecería un poco más de
variedad en el discurso. Porque como, reitero, es evidente que
el agua no sólo es un bien preciado sino que, por nuestra
situación insular, es un bien escaso y es un bien que, además,
debemos administrar porque tenemos una población flotante
con picos altísimos de ocupación que nos obliga a hacer un
buen uso de esos recursos. 

Nos parece una buena iniciativa lo de crear una comisión
parlamentaria y también nos parece muy buena la iniciativa del
Grupo Ciudadanos de limitar y acotar exactamente en qué
condiciones se ha de crear dicha comisión.

Con lo cual, Sr. Presidente, y sin extenderme más, reiterar
que nosotros vamos a apoyar esta solicitud de creación de una
comisión no permanente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara, pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, té la paraula la Sra. Sureda, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, com
s’ha dit i s’ha manifestat pels diferents portaveus d’aquesta
comissió, el cicle de l’aigua, l’aigua és un bé necessari i
imprescindible, i en molts de moments ha estat escàs, en segons
quines circumstàncies, i s’ha de fer feina perquè hi ha moltes
accions a poder fer, hi ha les canalitzacions, la legislatura
passada es va fer feina amb la dessalació, hi ha les depuracions,
hi ha el subministrament en alta, i no només hem de mirar les
infraestructures macro, sinó que moltes de vegades dins dels
mateixos municipis es troben problemes de pèrdues d’aigua
molt grossos i, això fa que hi hagi molta preocupació. Per què?
Perquè els costs que suposen aquestes infraestructures són costs
molt elevats i es fa molt necessari coses que, moltes vegades no
hi pensam i també ho comentam aquí en diverses ocasions, són
els manteniments de les infraestructures. 

Els polítics, en general, es té molt bo de fer quan gestiones
inauguracions d’edificis, d’infraestructures, però tot això s’ha
de mantenir, i és bàsic aquest manteniment, i jo crec que ens
hem de conscienciar molt en aquest sentit.

Per tant, des del nostre grup parlamentari dir que aquesta
millora s’ha de fer, s’ha de fer aquest estudi. Fa molts d’anys
que està -i ho dic entre cometes- abandonat perquè no es
destinen els recursos necessaris perquè el cicle de l’aigua pugui
passar per totes les seves fases de manera clara i sense que doni
també problemes, per tant, nosaltres estam d’acord que es faci
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aquesta comissió per estudiar i analitzar de quina manera
podem gestionar els recursos hídrics de la nostra comunitat.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara li correspondria al Grup Parlamentari
Mixt, que no hi és present, per tant, procedeix ara a la
suspensió de la sessió, per un temps de deu minuts, per a la
qual cosa es demana al grup proposant si vol una suspensió o
podem continuar. 

Per tant, continuam amb la intervenció dels grups
proposants per fixar posicions i assenyalar si accepten
l’esmena, per un temps de cinc minuts, té la paraula el Grup
Parlamentari Socialista, la Sra. Carbonero. 

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ: 

Sí, gràcies, president. Sí, com he dit a la primera
intervenció, sí que acceptarem l’esmena del Grup Ciutadans.

Agrair a tots els grups el vot favorable que han anunciat,
està clar que tots fan de l’aigua un tema prioritari, és cert que
tenim dificultats que s’han de resoldre..., i diferents qüestions
concretes, que han dit els diferents grups, però en què jo no hi
aprofundiré perquè la comissió, precisament, és per a aquesta
qüestió, per aprofundir en els diferents aspectes de la gestió de
l’aigua.

M’estranya el discurs del Partit Popular perquè he pogut
apuntar la frase de “l’actual precària gestió”, quan el Partit
Popular, precisament, va invertir, certament va invertir, però va
invertir d’una manera nefasta en infraestructures de l’aigua, i li
posaré un petit exemple, un exemple que és la dessaladora de
Ciutadella, la dessaladora de Ciutadella que surt..., i li puc
passar l’informe al Sr. Camps, que és el qui ha fet la
intervenció avui, surt a l’informe de l’Associació de Geògrafs
Espanyols, i surt com l’únic projecte menorquí i el titular és La
desaladora de Ciutadella, uno de los ejemplos del despilfarro
público. Vostès van projectar una dessaladora a Ciutadella
sense connexió, sense tenir en compte que la gestió de l’aigua
és un tema global i és un tema de cicle, i allà la tenim, allà la
tenim.

Vull dir, vostè..., jo crec que el PP precisament no ens pot
venir a donar ni lliçons ni pot venir a dir aquí frases com “la
precària actual gestió de l’aigua”, perquè precisament si el
govern del pacte ha fet alguna cosa ha estat invertir en
infraestructures de l’aigua, amb una visió global del cicle de
l’aigua, i açò és la base de la política. 

Per altra banda, també, vull dir a VOX, també agrair el vot
favorable, que, bé, que amb açò que ell és historiador jo no li
puc..., la història no la conec tant com ell, però certament és un
bé que s’ha apreciat per totes les cultures ancestrals i a Egipte,
quan deixaven créixer el riu Nil, era de les coses més
magnífiques per als cultius, però bé, després va venir la presa
d’Assuan i, posteriorment, varen venir moltes altres preses i
moltes altres gestions que precisament no ha estat el millor per
a l’aigua, és a dir, que ara, actualment, fem una gestió potser

molt millorable de l’aigua, i també l’embrutam d’una manera
que hauríem de reflexionar de quina manera l’embrutam i,
també, tenir consciència que el cicle l’hem de tancar, i d’açò
només en som responsables nosaltres, que som els que
l’empram.

Per tant, sí que és cert que el discurs hi és, però
desgraciadament no canviam les actituds perquè el discurs es
repeteix una i altra vegada. Sí que hi ha petits canvis, és cert,
perquè -com he dit a la primera intervenció- cada vegada la
gent està més conscienciada, els governs estan més
conscienciats, i les línies de tots els governs, especialment de
la Unió Europea, tenen clar que per al segle XXI s’han de fer
actuacions súper atrevides amb el tema i amb la qüestió de
l’aigua. 

Moltes gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara li correspon la paraula al Grup
Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, president. Seré breu perquè ja ha apuntat les
diverses qüestions la diputada Carbonero, simplement, agrair
el suport a tots els grups per tirar endavant aquesta comissió no
permanent.

Vull aclarir, perquè ha semblat, per part del Partit Popular,
com si això fos fum, el que volem fer, i que no ha de servir per
res i, realment, si es presenta aquesta iniciativa, com jo he dit
ja a la meva primera intervenció, és perquè és una assignatura
pendent i aquí jo crec que tots els governs que han passat, del
color que sigui, haurien de fer autocrítica i ser conscients que
els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears fa molt de temps
que són conscients de la problemàtica que tenim en qüestió
d’aigua, i jo crec que avui potser no tocava deixar caure que...,
aquesta comissió pareix que no ha de servir per res quan,
realment, el que hauríem de fer tots és intentar posar-mos
d’acord en com ha de ser aquesta gestió i planificació de
recursos hídrics.

I enllaçant ja amb el diputat de VOX, sí, parlam de canvi
climàtic perquè és el gran repte del futur i segurament hi ha
moltes més possibilitats que tenguem un règim de
precipitacions molt inferior al que tenim ara i, per tant, haurem
d’encarar aquesta nova situació, no sé quan, no sé si en 5 o 10
anys, però cal estar preparats i el que no podem fer és estar de
braços plegats.

Sé que no comparteixen que existeixi aquest canvi climàtic,
o el seu origen, perquè ja han canviat diverses vegades la seva
versió quant a canvi climàtic, però com a representants de la
ciutadania, crec que hem de ser previsors i tenir en compte com
pot afectar el futur les generacions actuals i futures. I per tant,
sí continuarem parlant de canvi climàtic perquè sí existeix i és
una evidència.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara correspon al Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca. Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies. Home, evidentment entenem que la
finalitat d’aquesta comissió no és parlar de si el canvi climàtic
és una realitat o no ho és, entenem que sí ho és, no és així? I tot
i això, evidentment també entenem que hi ha altres factors.
Precisament no fa molt he llegit un estudi que comparava
precisament moments de canvi climàtic, diguem, diguem-ho
així, amb esdeveniments que s’han produït a nivell històric,
alguns provocats per l’acció de l’home com és a dia d’avui i
altres no. En aquest sentit, evidentment trobaríem una
casuística prou important i definitòria respecte d’això.

El tema, jo crec que el punt de partida sempre ha de ser una
anàlisi, una diagnosi de la realitat i la realitat a dia d’avui a
Mallorca, a Mallorca és que hi ha pobles que l’aigua que surt
per l’aixeta no és bona ni per beure, ni tan sols per fer-se les
dents netes, ni molt manco per cuinar. Això dins la nostra
societat del segle XXI, que, evidentment, crec que no hi ha cap
partit polític ni un que vulgui això per als nostres ciutadans i
per a les nostres ciutadanes. I on haurem de parlar de dir, bé
totes aquestes obres que fan falta fer-se perquè això no ens
passi, com les finançarem. Per tant, de ser capaços d’aterrar a
un nivell de concreció important.

El tema competencial que l’Estatut d’Autonomia diu una
cosa, què fem? S’han de transferir les competències al consell
o no s’hi han de transferir? Crec que són moltes qüestions que
hem de parlar, però molt especialment des d’una perspectiva
molt real i molt del dia a dia i sobretot de cara a ser capaços de
fer aquesta planificació amb un màxim de consens possible,
que jo crec que al cap i a la fi és la finalitat d’aquesta comissió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, pel que veig, dedueix que s’aprova
la proposta per unanimitat, si no hi ha ningú en contra. La
deixam aprovada per unanimitat. 

Per tant, queda aprovada per unanimitat la Proposició no de
llei RGE núm. 9183/19, relativa a la creació d’una comissió no
permanent d’estudi en matèria de planificació i gestió de
recursos hídrics...

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

¿Presidente? Con la enmienda...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, és amb l’esmena incorporada. D’acord?

2) Proposició no de llei RGE núm. 8525/20, presentada
pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a la
racionalització de l’administració pública i els càrrecs
polítics de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per tant, ara a continuació passam al debat de la proposició
no de llei RGE núm. 8525/20, presentada pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a la racionalització
de l’administració pública i els càrrecs polítics de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Cuando esta mañana venía hacía el
Parlamento, andando para que no digan que..., cruzando el
Sindicato me encuentro diariamente con la triste realidad de
que es casi día sí, día no, que veo un nuevo cartel de “se
alquila”, “se vende”, “se traspasa”. Y al llegar al final de la
calle, una calle con algunas tiendas abiertas, mayoritariamente
vacías, me he encontrado un grupo de cuatro turistas, casi les
he hecho una fotografía porque es algo que a día de hoy, por
desgracia, casi es un objeto de noticia periodística. 

A mi me gustaría de verdad que hiciéramos una reflexión
sobre la importancia que tiene la responsabilidad que tenemos
los políticos de dar ejemplo. Creo que a día de hoy somos todos
conscientes de que se nos avecina una muy gorda. Somos todos
conscientes de que la gente lo va a pasar muy mal, de que a
partir de septiembre, octubre, aquí va a haber auténticas bolsas
de pobreza y además de nueva pobreza, de gente que nunca la
había sufrido, nuevos pobres. Si uno se pasa por delante de las
colas de los comedores sociales, donde antes mayoritariamente
sólo se veían personas procedentes de la inmigración, o de la
marginalidad, encontramos cada vez más conciudadanos en
estas colas, gente aseada, bien vestida, que tiene necesidad de
ir a buscar comida para dar de comer a sus hijos.

A mi me gustaría de verdad, me gustaría que no tomara el
grupo de gobierno esto como una demagogia más, sino porque
de verdad los políticos tenemos que empezar a dar ejemplo. Lo
ha intentado hacer ya esta cámara, con la donación que hicimos
de las percepciones de los grupos parlamentarios para los
fondos de la COVID, el propio Parlamento ha hecho lo propio
y, desgraciadamente, vamos a volver a ser nuevamente una
rara avis en el contexto europeo y ya se nos anuncian subidas
de impuestos, cuando el resto de Europa está hablando de
bajarlos para dinamizar la economía. 

Si les vamos a pedir a los ciudadanos un esfuerzo más de
solidaridad, especialmente a las sufridas clases medias que son
las que siempre acaban pagando el pato, ¿no tenemos que dar
nosotros también parte de ese ejemplo? No estamos hablando
de adelgazar la administración de lo que siempre estamos en
los debates, de “ustedes están en contra de lo público”, “ustedes
quieren adelgazar lo público”, “ustedes sólo se acuerdan de lo
público ahora que ha habido una crisis”, pero no, estamos
hablando de cargos políticos, del ejemplo que hay que lanzar
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a la sociedad, reduciendo no el músculo de la administración,
reduciendo el enchufismo de la administración.

Esta administración está sobredimensionada, se ha dicho
multitud de veces en el Parlamento y no lo hemos dicho sólo
nosotros, lo ha dicho el Partido Popular, lo ha dicho
Ciudadanos. ¿Hacen falta de verdad 200 y pico personas
designadas a dedo para poder dirigir esta comunidad? ¿No hay
suficientes funcionarios capacitados para desarrollar estas
tareas? ¿Tan malos son nuestros funcionarios, tan incapaces,
tan indignos de la confianza de este Gobierno, que no pueden
echar mano de esas personas que conocen a fondo la
administración, que están capacitadas, que han pasado una
oposición y que han demostrado su valía?

Nosotros, insistimos, vamos a tener que ayudar a la gente,
pero a la gente sólo la podemos ayudar si tenemos dinero, y una
de las formas rápidas y fáciles de ahorrar, es eliminar esta serie
de cargos políticos. Y es cierto que alguno me dirá, bueno, es
que eliminar 30, 40 sueldos es el chocolate del loro, pero es
que a veces no hay nada más horrible que una manada de loros
comiendo chocolate. De verdad, piensen ustedes, ustedes son
la izquierda, ustedes siempre dicen que están con la gente, que
son el gobierno de la gente, que hay prioridades en la agenda
social, que lo principal en estos momentos es ayudar a las
personas que lo están pasando mal. Prediquemos un poco con
el ejemplo, saquemos pecho, digamos que somos los primeros
en apretarnos el cinturón. Y además, con esas personas, que
insisto muchas de ellas innecesarias, contraten ustedes más
médicos, más enfermeras, más maestros para el inicio del curso
y que no estén masificadas las clases. Si nosotros no nos
oponemos en estos momentos de necesidad a incrementar la
administración pública, a lo que nos oponemos es a este gasto
político innecesario.

Y ahora ustedes, estoy convencido, ya sé lo que me van a
contestar, pero cuando no estemos aquí reunidos, piensen en lo
que les he dicho y de verdad, piensen si no ha llegado el
momento de que empecemos a lanzar un mensaje potente a la
sociedad, de que nosotros somos los primeros que estamos
dispuestos a hacer sacrificios, los mismos que por desgracia les
vamos a tener que exigir al conjunto de los ciudadanos.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem al torn de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Riera, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom, diputades i
diputats. Nosaltres des del Grup Parlamentari Popular sempre
hem defensat la necessària reducció política, de càrrecs polítics
i així ho hem fet quan hem governat i la necessitat a més de
reforçar, com deia el Sr. Rodríguez, el múscul funcionarial de
l’administració.

De hecho, Sr. Rodríguez, sabe usted que nosotros hemos
presentado iniciativas denunciando el incremento de un 40%

de cargos públicos desde que gobierna la Sra. Armengol en el
año 2015; hemos presentado diferentes iniciativas
parlamentarias, por ejemplo una PNL pidiendo que se
redujeran los cargos públicos y el personal eventual para que
el incremento del coste político no superara el incremento
porcentual de retribuciones de trabajadores públicos en el
cómputo de los últimos cuatro años, que el gobierno socialista
o nacional comunista que tenemos en Baleares lo votó en
contra.

También una iniciativa para que se comprobara la
capacidad, idoneidad y la formación adecuada de los cargos
políticos colocados al cargo que están ejerciendo y a la
gestión que deben realizar, o que se publicaran todas sus
retribuciones y estudios así como su adhesión al código ético
en el Portal de Transparencia. Es decir, como mínimo unos
criterios adecuados que deben exigirse a los políticos que
gestionan la cosa pública y que exigen además a los
trabajadores públicos que realizan un excelente trabajo en la
administración.

Pensamos además que este trabajo no debe estar
únicamente ligado a la situación de una crisis sanitaria, que
sí es verdad que se pone más en evidencia de forma sonrojante
en estos momentos, pero que empezó además con un
engrosamiento excesivo de la administración en 2015, como he
dicho anteriormente, colocando familiares y dando tratos de
favor a amigos, propio más del nepotismo que de una buena
gobernanza por parte del equipo de gobierno de la Sra.
Armengol, recordemos a la consellera Gómez y su marido
gestionando la mitad del presupuesto de esta comunidad desde
hace cinco años en la parte sanitaria.

Quiero recordar además que quedan bastante lejos
aquellas políticas de buena gobernanza de 2011-2015 cuando
el Partido Popular gobernando redujo la carga política de la
administración a siete conserjerías y gestionó una crisis
ahorrando 4,5 millones de euros en políticos al año, sin
despedir personal, solo a colocados a dedo, y realizó una
auditoria de personal técnica de la administración, que fue
agradecida por los sindicatos y fue objeto de un premio
nacional por la Agencia Estatal de Evaluación y Calidad de
las Políticas Públicas con un premio de innovación a nivel
nacional en 2014.

Ahora, por contra, un gobierno, como decía, social
comunista recorta el 2% de retribuciones básicas que
conforman la Ley de presupuestos del Estado, corresponde a
todos los trabajadores públicos y que Baleares no está
pagando aún ya en el mes de julio; niega la paga extra al
personal sanitario; no cumple las promesas de reducción
horaria al personal docente público; no equipara
retributivamente a los docentes de la concertada; amenaza con
subir tributos a la gente; recortan 350 profesores o pega el
tijeretazo en las inversiones en infraestructuras públicas
manteniendo más de un centenar de barracones en el año
2020.

Frente a ello, pues sigue gastando millones de euros en su
agencia de colocación, como decía el Sr. Rodríguez. En 2020
se dispara un 16,5% el gasto en cargos públicos, 9,55 millones
de euros en políticos y 8,36 millones de euros más en asesores.
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Es decir, 14 millones de euros, 2 más de lo que gasto en 2019
y 4 millones de euros más de los que había en el año 2015.

En base a estas reflexiones y todos estos datos, creo que es
de razón y de corazón dar apoyo a esta proposición no de ley.
Deseamos que se sumen a ella otros grupos para que sirva de
toque de atención a un gobierno que habla de pactos, de
reactivación económica y lo único que hace es planes de
reactivación de los suyos propios. 

Y esperemos además que salga adelante y sea un toque de
atención, como decía, a este gobierno del despilfarro.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Ara pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Sans, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Primer, vull començar que... sempre hem
vist la tendència de la dreta a voler aprimar l’administració. I
jo em deman el motiu d’aquesta tendència, però bé, més que
demanar n’hi ha prou a veure els antecedents que han ocasionat
cada vegada que han fet això, ha suposat moltíssimes
privatitzacions, ha suposat negocis obscurs, portes giratòries,
ha suposat que s’hagin perdut molts de doblers perquè tenint un
govern petitó no es pot fer el control necessari i sempre han
fomentat aquestes xarxes de poder que no es presenten a les
eleccions, però que al final són les que manegen els fils als
diferents governs, i ho hem vist i sincerament n’hi ha prou a
veure tots els historials de casos que han acabat fins i tot
condemnats per corrupció per la forma de gestionar i
d’estructurar que té la dreta, i això és vox populi, s’ha escrit
molt i és públic, és a dir, aquesta és la realitat.

Jo, Sr. Rodríguez, li vull dir que, tot i que compartesc les
preocupacions seves, de negocis afectats, persones..., rendes
mitjanes que ara són..., que bé, que estan en una situació de
pobresa sobrevinguda, jo tenc totes aquestes preocupacions,
però jo quan vostè ha dit: “demanar esforços a la classe
mitjana”, no. No. Per què no demanam els esforços a les rendes
altes que sembla que són intocables en aquest país i sembla que
la dreta, majoritàriament, es nega a voler fer una modificació?
Com pot ser que una persona com... de les que som aquí o de
les que són al carrer pagui més imposts que una empresa com
per exemple Netflix? Això és equitatiu? Això és normal? 

No podríem demanar els esforços en aquest país i en
aquesta comunitat autònoma a aquestes persones que no paguen
imposts, que els evadeixen o que, sincerament, són a anys llum
de ser... que paguin imposts d’una forma equitativa comparat
amb la majoria de la ciutadania?

És que tal vegada han de posar enmig del debat alguns
temes per començar a ser una societat prou més igualitària i no
una societat de privilegiats i no privilegiats. Jo crec que fa molt
de temps que l’antic règim ja estava més que esgotat i que
convindria que defenséssim els interessos de la majoria social

i no venguéssim aquí a dir ara demanarem esforços a les classes
mitjanes.

Jo esper que si al final la nostra formació aconsegueix dur
i tirar endavant que les grans fortunes paguin més imposts o
paguin els imposts que els correspondria, ho demostrin amb el
seu vot favorable al Congrés dels Diputats, perquè m’agradarà
veure si aquest debat arriba al Congrés de Diputats quina serà
l’actuació de la dreta que ve aquí a donar lliçons, però que a
l’hora de la veritat deixen tirades les mateixes persones, que ho
han fet sempre.

Després, jo, que el Partit Popular digui “tijeretazo”, idò
sincerament les tisores que han passat ells cada vegada que han
estat al capdavant del Govern, i repetesc hi ha tots els
antecedents que he comentat i hi ha..., és que és tot totalment
públic, totalment públic, qualsevol persona que ens senti del
carrer sap perfectament que les tisores del Partit Popular que ha
aplicat cada vegada que ha governant han estat més que
evidents i han perjudicat de forma molt profunda moltíssimes
famílies d’aquí de les nostres illes.

I jo, sincerament, no compartesc ni la ideologia de
l’extrema dreta ni la seva forma de concebre l’administració ni
la seva forma de configuració de l’Estat que proposen, que tots
sabem que volen l’eliminació de les comunitats autònomes,
però després vénen aquí a fer política autonòmica.

Per tots aquests motius que ja he exposat, nosaltres no
donarem suport a la seva iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula la Sra. Guasp, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Buenos días, señoras y señores
diputados, avanzar que mi grupo parlamentario sí va a votar a
favor y a apoyar esta proposición no de ley ya que va en línea
de lo que venimos defendiendo y solicitando al Govern desde
el inicio de la legislatura, si bien lo que pide Ciudadanos es una
reestructuración completa y una racionalización del gasto. No
debería quedarse en una petición un tanto oportunista de una
reducción del número de cargos políticos.

Decirle a la representante de Podemos que por lo menos en
mi grupo parlamentario siempre se ha defendido la reducción
del número de cargos políticos, és decir, de cargos colocados
a dedo, nunca de reducir la administración en cuanto al número
de funcionarios. De hecho, somos los que siempre estamos
batallando en contra del abuso de los interinos en la
administración, fraude de ley que se acontece y que queremos
que se publiquen cada año oposiciones. Por tanto, espero que
no nos metan en el saco de que queremos reducir la estructura
de la administración.

Desde el inicio de la legislatura en Ciudadanos hemos
denunciado la sobredimensión del organigrama de este govern
con un 50% más de asesores ya y de eventuales y un 20% más
de altos cargos respecto a la legislatura pasada, en que ya había
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habido un incremento de cargos con respecto a la legislatura de
2011 a 2015. Este incremento supone más de 1,5 millones de
euros al año de sobrecoste.

También hemos denunciado que los partidos utilicen en
muchas ocasiones, no siempre, la administración como una
agencia de colocación. Lo hicimos en la primera interpelación,
ya en el mes de septiembre, a la consellera de Presidencia, Pilar
Costa. 

En este momento de crisis la situación presupuestaria y
financiera de nuestra comunidad es dramática y es necesario
reorientar el gasto y optimizar los recursos. Por eso, hemos
pedido una auditoría integral que no sólo es financiera sino
también funcional y operacional de la administración, para
eliminar duplicidades, el gasto superfluo y derivar ese gasto a
los servicios básicos y a priorizar sanidad y educación. Porque
va a necesitar ese dinero el Govern para ayudas sociales,
ayudas a los autónomos, ayudas a las PYME y para medidas
que verdaderamente vayan a impulsar y a reactivar la economía
de nuestras islas.

Es iluso pensar en ayuda financiera sin poner en marcha un
plan de ajuste, un plan de ajuste que contemple una
reestructuración y racionalización de la administración, pero
por completo, del Govern y también de los entes instrumentales
del sector público, porque el Govern debe apretarse también el
cinturón, como ya le dije a la consellera de Hacienda y a la
presidenta, y no sólo deben hacer esfuerzos los ciudadanos, las
empresas, los autónomos, las PYME y los trabajadores de
nuestras islas. Llevamos exigiéndolo desde abril y todavía no
hemos visto ni esperamos que haya un plan de ajuste en la
modificación de los presupuestos para 2020.

La portavoz del Govern, la consellera Pilar Costa,
manifestó en el mes de abril, y yo la creí, en pleno debate de la
rebaja de sueldos de los diputados, que se debía proceder a
valorar una reducción de las asignaciones económicas y quizás
una reestructuración en el momento de rehacer los
presupuestos. Y desde mi grupo parlamentario esperamos y
deseamos que cumpla con ello; por ello mi grupo parlamentario
ha pedido nuevamente la auditoria integral, que ya lo he
comentado. 

Y volviendo a la PNL que nos ocupa hoy, VOX yo creo
pues que se deja en su..., al instar en su PNL se habla sólo de
los directores generales, del número de consellerias y de los
cargos de libre disposición. Yo, in voce le pediría que usase el
término de “eventuales”, que es el término correspondiente en
la administración, no de cargos de libre designación; en
eventuales tenemos a los asesores, a jefes de gabinete,
responsables de prensa, jefes de la secretaria del gabinete, que
es esta nueva figura que también creó este govern a principio
de legislatura. También hubiera preferido que pusiese “altos
cargos”, ahí englobaría no sólo a consellers y a directores
generales, sino también a los directores gerentes de los entes
instrumentales del sector público, que ahí es uno de los grandes
problemas que tenemos. Con esta redacción no cabrían los
directores gerentes de los entes instrumentales. Así que invito
al Sr. Rodríguez que conozca un poco más en profundidad la
administración pública.

Sobre su intervención también decirle, Sr. Rodríguez, que
estoy de acuerdo en que los políticos debemos dar ejemplo, y
así lo he reiterado en esta comisión y en esta cámara siempre
que he tenido la oportunidad, y siempre lo hemos defendido
desde mi formación política y así lo demostramos nosotros
cada día, pero dejéme que le diga, Sr. Rodríguez, que los
ciudadanos también quieren que nos arremanguemos y que nos
pongamos a trabajar juntos en buscar soluciones para reactivar
la economía y buscar medidas de contingencia para salir de esta
crisis.

Lamentamos que haya partidos como el suyo, como VOX,
que no haya querido ni siquiera intentar consensuar medidas...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp...

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... y soluciones.

EL SR. PRESIDENT:

... hauria d’acabar.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Muchas gracias, presidente, he acabado.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. De l’exposició de motius
que ha fet el Sr. Rodríguez per ventura es pot deduir que la
classe política vivim d’una manera aliena a tot el que passa a la
nostra societat, és a dir, que vivim a una altra dimensió o una
altra esfera del que passa, i crec que seria un error que els
ciutadans així ho poguessin percebre perquè no és real, perquè
de vegades deien, amb la que plou a fora..., com si nosaltres no
hi anàssim per fora.

I si vol li puc explicar com m’afecta d’una manera directa,
la meva parella, per exemple, que feia quinze dies que havia
començat quan va començar el confinament havia començat
una feina i li varen dir: ¡hasta luego, Lucas!, i encara espera a
veure si el cridaran o no el cridaran, i com ell suposo que
moltíssima gent.

I és veritat que vivim una realitat que és dramàtica, que és
dramàtica, i que segurament, com vostè deia, hi haurà molts de
nous pobres, però també molts de nous rics. I crec que, a més,
vostè, que és historiador, i aquestes setmanes ha estat un tema
recurrent parlar del Sr. Joan March, el Sr. Joan March va fer la
seva gran fortuna, una de les fortunes més grans del món,
precisament en temps de crisi, de les crisis més fortes que hi va
haver dins el segle XX, començant per la guerra del Marroc,
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després amb la Guerra Civil, després amb les guerres mundials,
la I Guerra Mundial, amb totes.

Per tant, crec que n’hem d’estar un poc pendents de tot això
i, a part, diríem, d’abordar aquesta qüestió, que no deixa de ser
un gest, que evidentment els gests en política són importants i
jo sempre ho he defensant i ho crec així, que també crec,
estructuralment, a més de gests, hem de pensar els sistemes
aquests que tenim; precisament dins la crisi de la COVID, dins
el moment de confinament, va sortir públicament una notícia
que venia evidentment no de la premsa espanyola, perquè sol
ser prou cauta en determinats temes, que qui havia estat rei i rei
emèrit era titular d’un compte a un paradís fiscal, fins i tot la
setmana passada vàrem saber que li havia regalat a una tal Sra.
Corinna 65 milions d’euros perquè n’estava molt agraït, no
sabem molt bé de què estava agraït, però sí que li ha donat 65
milions que venien d’un compte d’un paradís fiscal, a més de
dubtosa procedència. Per tant, si hem de parlar del pobret
pobrets, si hem de parlar..., crec que hem de poder parlar
absolutament de tot.

Nosaltres estam disposats a parlar de tot, però de tot vol dir
de tot també dins del conjunt de l’Estat espanyol, perquè per
part nostra ja en començam a estar un poc emprenyats sempre
d’haver de ballar amb la més lletja; és a dir, som el Govern
autonòmic amb menys càrrecs, amb menys funcionaris, amb
menys tal, i sempre plou damunt el banyat. Per tant, que és que
només som nosaltres que hem de fer aquest plantejament, la
resta no l’han de fer, essent una de les comunitats que més
aportam? No hem de poder parlar de frau fiscal? No hem de
poder, per exemple, investigar fins i tot al rei, si fa falta, per
una qüestió..., perquè 65 milions just d’una donació, més la
resta que hi ha, més el que no sabem, escolta!, crec que també
podríem donar moltes ajudes a moltíssima gent, m’explic? 

Per tant, crec que..., sí, hem de poder parlar d’aquestes
qüestions i n’hem de poder parlar de moltíssimes d’altres i,
especialment, i amb això hi estam tots d’acord, que
l’administració pública sempre ha d’atendre els principis
d’eficiència i d’eficàcia en la seva gestió, amb això hi estam
d’acord, i que si una persona és elegida per a un càrrec ha de
ser perquè val.

Jo record un conseller, d’aquesta legislatura, que deia la
Sra. Riera que va ser modèlica, que va posar la seva parella a
fer feina dins la seva conselleria, crec que era Turisme en
aquell moment, i va dir perquè era la millor, tampoc no va
especificar massa bé en què era la millor, però bé, de fet crec
que va ser un tema que va du prou cua i va donar molt a parlar.
Per tant, supòs que no degué ser tan modèlica, com assenyala
la Sra. Riera, en aquest sentit.

I com que el món no ha començat avui de matí, Sr.
Rodríguez, afortunadament, tal vegada podríem estar d’acord
amb certes qüestions, però jo quan a vostès els sent parlar de
“xiringuitos” i que es refereixin, per exemple, a l’Institut Balear
de la Dona com a un “xiringuito” a mi em fa molta por, em fa
molta por quan vulguin retallar l’administració pública, perquè
si, ja d’entrada, consideren, per exemple, l’Institut Balear de la
Dona un “xiringuito” no vull pensar rere l’Institut Balear de la
Dona tot el que hi pot anar, a més de la Direcció General de
Sobirania Alimentària, que sé que també li té ganes, no?, i crec

que tampoc no s’ha ni molestat a anar a veure exactament què
fan, que entenc que fan una bona feina i, a més, molt necessària
precisament en el moment que vivim a dia d’avui. Hem vist que
les coses com més d’a prop vénen, millor, i més aviat arriben.

Per tant, em sap greu, però no donarem suport a la seva
PNL. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara li correspon al Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, té la paraula la Sra. Sureda, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputades. Nosaltres
pensam que quan s’elegeix un govern tria l’equip que considera
necessari per tirar endavant les seves polítiques i en moltes
ocasions sabem que el fet que hi hagi representants polítics
ajuda que aquestes accions que s'han posat damunt la taula es
puguin tirar més endavant.

És vera que som a uns moments molt difícils, aquesta crisi
sanitària ens ha tirat a una crisi econòmica que esperem que se
suavitzi una mica i que no entrem en un retrocés aviat, perquè 
per a l'economia serà molt dolent, i d'això en som conscients
tots; que ara, en començar l'arribada de turistes sí que ajuda a
pal·liar una miqueta aquests mals econòmics que vénen i que
ens esperen a arribar, perquè d'això tots en som conscients, les
administracions i, sobretot, aquelles que són devora el ciutadà
el que miren, el primer, és que la gent tengui menjar, i això crec
que, com vostè ha dit, tant les entitats com els ajuntaments a
través dels serveis socials és bàsic, i una pesseta o un euro és
un euro per poder donar aliments, i crec que d'això n'hem de ser
conscients.

Però també aquí jo li vull dir que... ha fet vostè, Sr.
Rodríguez, o ha demanat a veure si tots els funcionaris eren
dolents; jo crec que no, a l'inrevés, els funcionaris són
necessaris, aquesta comunitat és una de les comunitats amb
manco funcionaris i són necessaris. Aquest esforç que crec que
demana als polítics perquè es redueixin, a mi se'm va tractar
personalment de demagoga, de deslleial, d'oportunista, quan
vàrem demanar que nosaltres mateixos, els representants
polítics d'aquesta casa, féssim un gest, com s'ha dit aquí, i
donàssim durant el temps d'alarma una part del nostre sou a
ajudar en les tasques de la COVID. Jo crec que això era un gest
que haguéssim pogut posar damunt la taula en el primer
moment.

Per tant, nosaltres podíem començar d'aquesta manera.

Vull dir a la Sra. Sans, que, per a mi, és fer demagògia que
quan es governa es pensi d'una manera i quan s'és a l'oposició
es pensi d'una altra, això crec que és molt trist, i vostès són els
primers que a la legislatura passada els polítics no servien per
a res o la feina dels polítics era molt senzilla, perquè jo he
parlat amb companys seus de la legislatura passada i en veure
la tasca que hi havia varen canviar molt les idees de la política,
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per tant, això que ara tot vagi bé, jo també crec que no és el que
s'hauria de dir.

Desgraciadament, una crisi suposa retallades, agradin o no
agradin les retallades hi seran, les pintaran d'una altra manera,
però hi seran i, si no, pujarà molt el deute de la comunitat, que
el deute de la comunitat o de qualsevol administració s'ha de
tornar, i això sembla que de vegades no en som conscients que
deixam una herència en molt mal estat als que venen darrera
nosaltres quan no tenim en compte que s'han de tornar aquestes
herències, però també pens, i aquí deman la responsabilitat del
Govern i que estudiï les accions dels càrrecs públics i de les
assessories que tenen i que ells mateixos, així com han de fer
un replantejament en els pressuposts, també es facin un
replantejament als càrrecs.

Nosaltres en això sempre hem trobat oportú que l'equip que
govern ha de triar els seus càrrecs amb responsabilitat per tirar
endavant les seves polítiques, i en la crisi que tenim també
pensam que l'equip que governa ha de tenir responsabilitats i
estudiar la necessitat o no de mantenir segons quina sèrie
d'assessories i càrrecs.

Per tant, nosaltres ens abstindrem en aquesta proposició no
de llei.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Ara correspondria al Grup
Parlamentari Mixt, que no hi és. Per tant, passem la paraula al
Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Carbonero, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies, president. M'enganxaré a les darreres
paraules de la Sra. Sureda, que, efectivament, un govern, quan
comença a caminar, doncs fa l'estructura com considera que ha
de funcionar, no ha de ser l'oposició que li ha de dir com
estructurar el seu govern.

De fet, a Ciudadanos, li diré a la Sra. Guasp, que ells
governen al Consell d'Eivissa i, bé, ho hem dit altres vegades
en debats, ells han fet un increment, juntament amb el Partit
Popular, han fet un increment de càrrecs públics, de direccions
insulars, vostès consideren que així es gestiona millor
l'administració.

Em retrauré també al principi de la intervenció de qui
proposa aquesta iniciativa, que és VOX, que, bé, ens ha dit que
vendran moments molt difícils; és cert, en som completament
conscients, el Govern n'és completament conscient de la
situació que hi ha i, de fet, tots els pactes que hi ha hagut amb
les diferents institucions i les diferents associacions i entitats
precisament són per a açò, per pal·liar aquesta situació que
vivim ara i que viurem els pròxims mesos, que és molt difícil.

De fet, tots miren cap al Govern, tots miren cap a l'Estat,
cap al Govern perquè faci de paraigües d'aquesta situació on és
inusual, on hi ha hagut una aturada total i, per tant, hi ha moltes

persones que es troben en una situació de risc. I així s'ha fet,
ERTO en protecció d'empreses, la figura dels ERTO, s'ha
ampliat a fixos discontinus; l'ingrés mínim vital, l'ingrés mínim
vital, que açò és una fita històrica, hereva de la renda social de
les Illes Balears, que va ser pionera en posar-la aquí, a les Illes,
per donar protecció a aquestes persones més vulnerables, tot
açò ho fa un govern.

I a mi em preocupa molt o a nosaltres ens preocupa molt
que es parli d'"enxufismes", que es parli de malbarament, de
"xiringuitos" quan l'administració és la que mira tothom quan
hi ha realment necessitats, i ho hem vist amb aquesta crisi.

També vam passar una crisi el 2008, i que el PP parli de
malbaratament i que vol reforçar el múscul de l'administració,
quan ells no van reposar càrrecs, van reduir l'administració fins
al punt que vam haver de menester la passada legislatura
sencera per recuperar els serveis bàsics per donar la dotació
mitjana de ràtios dels serveis socials, de sanitat, de professors.
Què haurien fet amb aquella retallada ara en què ens ha vingut
una crisi sanitària on hem hagut de menester tots, i més, els
sanitaris que teníem a l'administració. Açò es fa des de la
iniciativa d'un govern amb tot el seu equip.

Per tant, és molt trist que haguem de sentir aquestes
paraules de malbaratament i d'"enxufisme" i de "xiringuitos"
quan, després, quan interessa tothom mira cap a l'administració
per obrir aquest paraigües de protecció.

Referent a les donacions, les donacions, certament, aquí hi
va haver un acord, en aquesta cambra, del Parlament, es va dir
que cada grup donés com considerés. El Partit Socialista, el
grup nostre va fer una donació concretament a la COVID, a les
línies de la COVID, i consideram que, certament, és una
situació difícil, però l'administració és la que hi ha de ser, és la
que obre el paraigües i és la que dóna la protecció a totes les
persones, especialment a les més vulnerables.

Per tant, nosaltres no donarem suport a aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula, per contradiccions, el
grup proposant, per un temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Lo primero, pues agradecer el
apoyo del Partido Popular y de Ciudadanos.

Solo un inciso, Sra. Guasp, ustedes tienen una política, que
yo respeto, que ustedes consideran que tienen que entrar en
negociaciones o apoyos con el Gobierno balear o, en su caso,
con el Gobierno de España, nosotros no la compartimos,
simplemente. Pero yo creo que son maneras de entender la
política y de cuál es el papel que nos ha otorgado la ciudadanía
y cuáles son los principios que nosotros hemos de defender. En
todo caso, le agradezco muchísimo su apoyo.
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Y es cierto que a lo mejor no conozco técnicamente los
nombres específicos de la administración, porque hasta el día
de hoy pues yo siempre he trabajado en la empresa privada y
llevo escasamente un año en cargos de representación, usted
tiene más experiencia que yo en estar en cargos públicos.
Entonces, entiendo que conozca más en profundidad la
administración que un servidor.

Sobre la intervención de la Sra. Diputada de Podemos, a
ver, yo entiendo que su juventud le lleve a ser utópica, yo lo
comprendo y, además, es sano y es bueno y es bonito que la
gente joven sea utópica. Verá, las grandes fortunas no van a
pagar impuestos, y no van a pagar impuestos porque tienen mil
sistemas de dejar de pagar impuesto, sociedades interpuestas,
paraísos fiscales, vamos, si usted ve qué es lo que ustedes están
proponiendo a nivel nacional subir, el IRPF. Los ricos no
tienen IRPF, los ricos tienen fundaciones, SICAV, empresas
interpuestas y cuentas en las Islas Caimán, a esos no les va a
coger usted un duro, va a coger a los de siempre a las clases
medias, tal vez a la parte más alta de la clase media, pero a la
clase media, porque los ricos seguirán sin pagar, por desgracia.

Otra cosa es que deberían ustedes darse cuenta de que
vamos en contra de todo lo que está haciendo Europa. Europa
está hablando de rebajar impuestos, de rebajar el IVA para
llevar adelante la economía. El 20% de la economía de este
país es economía sumergida, economía en negro. Cada día que
viene un fontanero a casa te pregunta, ¿con factura o sin
factura?, era algo que casi se nos había olvidado y ahora se
vuelve a generar una cantidad enorme de dinero negro que
escapa a la hacienda pública. Para aumentar la recaudación no
importa apretar las clavijas, basta eliminar el fraude fiscal y la
mejor manera de eliminar el fraude fiscal es bajar los
impuestos. Siempre funciona, baje usted los impuestos, acaba
recaudando más. Es una fórmula que, ya digo, Francia,
Alemania, Italia la están empleando. No son países que no
sepan como, creo yo, como actuar.

Sobre lo de las parejas en política, ¡uf!, yo es algo personal
en lo que no me gusta entrar, las hay todos, o sea, tenemos en
el Gobierno de España el ejemplo de una señora que todos
sabemos como llegó a ministra, lo que no tenemos claro es
como llegó a cajera, pero bueno. Eso ha sucedido siempre,
siempre. 

Yo no he dicho, Sra. Sureda, que la llaman los funcionarios,
todo lo contrario, lo que digo es que los funcionarios de esta
comunidad son muy buenos y que para ocupar esos cargos de
libre designación, esos altos cargos, esas direcciones generales
echemos mano de nuestros funcionarios, de nuestro cuerpo
funcionarial que está preparado, que conoce la administración,
que conoce los entresijos, que está formado. No tenemos que
ir muchas veces  a buscar gente fuera. 

Yo entiendo que aquí, en la base de este problema, es que
aquí hay unos pactos de gobierno entre tres partidos políticos
y todos a la hora de llegar a estos acuerdos, entre las
bambalinas de esos acuerdos, están los repartos de cuotas de
poder, de cargos y de colocaciones de gente de cada uno de los
tres partidos que forman el pacto. Y esto es así. Que conste que
hoy no he pronunciado ni una sola vez la palabra chiringuito,
que veo que tanto MÉS per Mallorca como el Partido Socialista

me lo han sacado, supongo que traían el discurso hecho de
casa. Yo no he pronunciado la palabra chiringuito.

De verdad, nuestra única preocupación en estos momentos
es que no hace falta la cantidad de cargos de libre designación,
se denominen como se denominen: direcciones generales,
gerentes de empresas públicas o del sector instrumental, etc.,
para llevar adelante el trabajo de esta administración. Me decía
además la Sra. Diputada de Podemos que un gobierno pequeño
no puede realizar el control necesario. Eso sí que me da miedo,
ese ánimo de controlar desde el Gobierno que tienen algunos
partidos del equipo de los pactos de Bellver, esa obsesión de
controlar. No hace falta controlar tanto, ya nos controlamos
nosotros...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rodríguez, hauria d’anar acabant, per favor.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ.

En definitiva, Sr. Presidente, sí le concluyo ya. Entiendo
que ellos no quieran recortar este gasto, al final serán los
electores y el público el que sentenciará en su momento quien
ha actuado con rigor y con altura de miras.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Acabat el debat, passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 8525/20.

Vots a favor?

5 vots a favor.

Vots en contra?

6 vots en contra.

Abstencions?

Una. 

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 8525/20, relativa a la racionalització de
l’administració pública i els càrrecs polítics de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

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

EL SR. PRESIDENT:

Es produeix qualque substitució a aquesta darrera PNL?

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí, Sr. President, per a la Proposició no de llei RGE núm.
9183/19 que es debat ara a l’ordre del dia, substituiré a la
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portaveu d’aquesta comissió Patrícia Guasp. Som Juanma
Gómez. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

3) Proposició no de llei RGE núm. 4179/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas
Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta
per les Illes Balears i Mixt, relativa a reconeixement del
poble sahrauí.

Finalment, idò, es passa al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 4179/20, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Popular, Unides Podem, Ciudadanos, MÉS per
Mallorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a
un reconeixement del poble sahrauí. Per a la seva defensa, per
part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr.
Casanova, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies. Bé, nosaltres portam aquí aquesta PNL, la
portam tots els partits que formen part de l’Intergrup
Parlamentari Pau i Llibertat per al Sàhara i amb aquesta
proposició el que volem és donar el suport exprés de l’intergrup
al poble sahrauí i fer-li costat després de tant de temps de
passar penúries, perquè estan en camps de refugiats. Per tant,
crec que mereixen un reconeixement explícit, que no sols és
d’aquesta institució, sinó que també de l’ONU i de molts
d’estats, com a poble que té dret a l’autodeterminació. Per tant,
hem presentat aquesta proposició no de llei amb tota una sèrie
de punts de suport no sols al poble sahrauí sinó també a totes
les entitats que formen part del teixit de suport al poble sahrauí.

Molts gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Per a la seva defensa, per part
del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Durán, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Volia començar llegint un text que
diu el següent: “el Parlament de les Illes Balears volem exigir
l’aplicació estricta del Pla de reglament de Nacions Unides per
al Sàhara Occident urgint la celebració immediata d’un
referèndum d’autodeterminació lliure i transparent en el
territori i instant les Nacions Unides, la Unió Europea i el
Govern espanyol a donar suport, sense reserves, al compliment
estricte dels acords signats entre les parts i avalats pel Consell
de Seguretat de l’ONU mostrant el seu més ferm rebuig a
qualsevol alternativa que es violi o supleixi”.

Aquest text es va aprovar dia 27 de febrer de l’any 2001,
això era una declaració urgent de suport a la celebració d’un
referèndum lliure, és a dir, fa vint anys. Aquest parlament de

les Illes Balears sempre, sempre s’ha posat d’acord per fer
declaracions institucionals per donar suport a la llibertat de fer
un referèndum del poble sahrauí. Aquesta vegada no hem pogut
presentar una declaració institucional i sí els grups que formen
part de l’Intergrup Parlamentari Pau i Llibertat hem preparat
aquesta proposició no de llei, que ja m’agradaria que tengués
el suport per part de tots els grups. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per a la seva defensa, per part
del Grup Parlamentari Unides Podem, té la paraula la Sra.
Mayor, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Des
d’Unides Podem expressam la nostra més sincera solidaritat
amb el poble sahrauí, manifestem el nostre ferm compromís en
la lluita de determinació d’aquesta població. És per aquest
motiu que demanem que aquesta proposició no de llei
presentada per la majoria de les formacions polítiques
d’aquesta cambra aprovi per unanimitat la iniciativa per tal de
reconèixer legítimament el poble sahrauí.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per a la seva defensa, per part
del Grup Parlamentari Ciudadanos, té la paraula la Sra. Guasp,
per un temps de cinc minuts. Ah!, perdó, perdó, Sr. Gómez, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Tant de bo aquesta proposició no de llei
fos presentada per tots els grups parlamentaris, i quan dic tots
són tots, i a més no hagués fet falta fer una proposició no de llei
sinó que hagués pogut fer-se una declaració institucional.
Sempre des del nostre grup parlamentari demanarem que se
sumi qualsevol grup que encara no hi és, de fet ho va fer, i ho
demanarem, perquè entenem que l’Intergrup Parlamentari du
una tradició de suport a dues coses essencials: una, el
compliment de les resolucions de Nacions Unides i, sobretot,
assegurar l’ajuda humanitària i la cooperació al
desenvolupament a un, i diguem a un col·lectiu, a un poble que
viu en condicions, diguéssim, infrahumanes, en condicions
extremes i en situació de refugiats. 

La línia de Ciutadans sempre serà la línia del diàleg, del
major consens possible i de la no politització o
instrumentalització política d’una causa que està molt més enllà
dels interessos partidistes. Això és el que ha demostrat
l’Intergrup cada vegada en la trajectòria d’aquest parlament i
des d’aquesta línia nosaltres... ens vàrem sumar a aquesta
proposició no de llei que és fruit d’un debat d’altres intergrups
de l’Estat espanyol i que té la unanimitat al debat de totes les
iniciatives que diferents parlaments autonòmics duen a terme.
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Com que aquesta proposició no de llei es va debatre, es va
consensuar, es va dialogar molt per arribar precisament a
aquesta redacció, com no pot ser d’altra manera demanam el
suport unànime d’aquesta cambra, i animam a VOX que li doni
també suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per a la seva defensa per part
del Grup Parlamentari MÉS  per Mallorca... no hi és. Passam,
idò, al Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, la Sra.
Sureda, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Crec que la
tasca que es fa des dels intergrups de les diferents comunitats
dóna l’oportunitat de poder conèixer i tractar el poble sahrauí
per veure aquestes injustícies que pateix aquest poble i que viu
a l’exili des de fa més de 44 anys.

Hem de tenir en compte que Espanya encara és la potència
administradora de iure i té la responsabilitat que el poble
sahrauí triï el seu futur. Per tant, total i absolut suport a aquest
poble i com no a aquesta proposició no de llei.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Tocaria el torn del Grup
Parlamentari Mixt que tampoc no hi és. Passam al torn de
fixació de posicions, pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. A ver, nos encontramos ante un
tema muy complejo, los que ya tenemos unos años todavía
tenemos en la retina aquellas imágenes de la Marcha Verde y
de cómo acabó el tema del Sahara Occidental en las
postrimerías del franquismo, pero tampoco hemos de tener la
memoria tan débil, porque también deberíamos recordar a los
cerca de 300 españoles asesinados por el Frente Polisario, que
se nos olvidan, muchos de ellos, por ejemplo, marineros de
Canarias, que eran secuestrados y luego asesinados si no se
cumplían las extorsiones de este grupo al que ustedes tan
alegremente dan apoyo.

Lo digo porque hemos de tener a veces en la memoria que
el proceso de descolonización del Sahara español no fue un
proceso sin intermediación de violencia, fue un proceso donde
el Frente Polisario se constituyó como un grupo guerrillero que
operaba desde las fronteras exteriores del Sahara español y en
el que murieron compatriotas y, ya digo, y no solo militares,
sino muchísimos pescadores canarios, cuyos barcos eran
apresados, se utilizaban para intentar financiar al Frente
Polisario, se extorsionaba a los armadores y en caso de no tener
respuesta satisfactoria se les sacrificaba.

Lo digo para que tengan ustedes muy en cuenta algunos
aspectos de este documento que tranquilamente van a refrendar. 

Por supuesto que estamos a favor de la autodeterminación
del pueblo saharaui. Por supuesto que consideramos que el
Sahara español no pertenece a Marruecos, pero no podemos
firmar muchos puntos de esta declaración.

Por lo tanto, si el resto de grupos está de acuerdo nosotros
respaldaríamos el punto 1, el punto 2, el punto 13 y el punto 15
de esta declaración. Si los podemos votar por separado en dos
bloques al menos esos puntos saldrían por unanimidad, si no
tendremos que votar en contra del conjunto de la declaración.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Tenen la paraula per
contradiccions els grups proposants per un temps de cinc
minuts, pel Grup Parlamentari Socialista el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies. Bé, jo després d’escoltar el Grup
Parlamentari VOX crec que aquí confon les coses, primer, ja li
hem dit que aquesta proposició no de llei és fruit d’un debat
que ve de la reunió d’intergrups parlamentaris, no és d’aquest
intergrup, sinó que és de l’intergrup parlamentari de tot l’Estat
espanyol. Per tant, crec que en aquell moment ja es va fer un
debat a fons, acurat on es va decidir quins punts entraven i
quins no.

Sí que és cert que s’ha adaptat algun punt perquè
concretament els darrers punts on s’agraeix la feina feta per
part de l’Associació d’Ajuda al Poble Sahrauí de les Illes
Balears del programa Vacances en Pau crec que és de justícia,
perquè aquí hi ha dues coses: primer, vostè parla d’aquesta...
com la Marcha Verde i Espanya, allò va ser... Perdoni, Espanya
en aquell moment, en un moment determinat va dir: “au, aquí
us quedau”, ...i se’n van anar, van abandonar el territori sense
més. Per tant, no és un procés de descolonització com cal, sinó
que és un procés de descolonització que no s’ha acabat, que no
s’ha acabat i que fins al dia d’ara no s’ha acabat perquè no es
va fer correctament.

Després hi ha tot el tema d’acords de Madrid i tot allò que
vostè vulgui, però això és així.

I vostè treu aquí les víctimes, i jo, perdoni, no hem parlat
aquí de les víctimes sahrauís i de la violència i de la vulneració
de drets humans que per part de l’estat marroquí es fa contra el
poble sahrauí. I, a més a més, hi ha un tema que hem de parlar,
ara tenim 160.000 persones vivint en camps de refugiats, això
és d’humanitat. Aquesta declaració és d’humanitat, tenim
160.000 persones vivint en camps de refugiats sense condicions
mínimes, passant gana, morint. Crec que és de justícia
reconèixer aquesta feina. 

Crec que també és de justícia reconèixer la feina que durant
44 anys moltes associacions i molts d’espanyols que estan a
favor de l’autodeterminació han ajudat al poble, perquè queda
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molt bé dir: jo estic a favor de la..., però.... No, no, perdoni, si
hi està a favor, hi està a favor, està a favor de tot. Està a favor
de tot, està a favor de reconèixer que és una situació en precari
i que és una situació reconeguda pel Dret Internacional.

Vostè demana votar separadament el punt 2, però el punt 1
no.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

No, 1, 2 13 i 15.

EL SRA. CASANOVA I PEIRÓ:

1, 2, 13 i 15, d’acord, però la resta no, perquè aquí hi ha un
problema a dia d’avui d’espoli de recursos, d’espoli de recursos
i això s’ha posat de manifest per la darrera sentència europea.

La darrera sentència europea ja diu clarament que la
negociació amb els recursos naturals s’ha de fer directament
amb l’únic representant del poble sahrauí que és el Front
Polisario. Per tant, crec que aquí hi ha tota una sèrie de
plantejaments que han fet intervenir l’ONU, la qüestió rau en
la quarta comissió, i aquí la Sra. Sureda crec que li ho pot
explicar, perquè ella ha participat en aquesta quarta comissió,
demanant el reconeixement de...

Per tant, crec que és el moment de posar-se a la feina i és la
primera vegada que tot el referit a l’Integrup no es fa per
unanimitat perquè el seu grup no vol sumar-se a aquest
reconeixement.

Per tant, jo li demanaria que es replantegés aquest
posicionament i crec que aquesta PNL va directament a favor
d’un poble que ha sofert injustament durant 44 anys, jo crec
que ja és el moment de reconèixer aquest sofriment i és el
moment de reconèixer tots els drets que com a poble té.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Pel Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Gràcies, Sr. President. Bé, la veritat és que nosaltres estam
d’acord amb aquests punts d’aquesta PNL a la que no vàrem
poder assistir a l’Intergrup, però sí a la reunió que varen fer
dels intergrups, però sí que és vera que quan va venir el text,
vàrem participar en la guia de modificacions i nosaltres hi
estam totalment d’acord. A més, com no podem estar d’acord
amb l’immediat alliberament dels presos polítics si,
conseqüència, sahrauís i que cessin les violacions dels drets
humans..., hi hem estat sempre, d’acord.

Com no podem estar d’acord que s’acabi amb l’espoli dels
recursos naturals, així com ho diuen, també, sentències ja
fermes. Com no podem estar d’acord que el Parlament de les
Illes Balears exigeixi a la Unió Europea que faci efectiva la
clàusula de respecte als drets humans, establerta a l’acord

referencial amb el Regne de Marroc. Com no podem estar
d’acord amb tots aquests punts? Nosaltres hi estam. Per això
demanam el vot a favor. 

Cada vegada que ha vengut un membre del Parlament
sahrauí, que ha vengut un diputat, una diputada, i l’hem rebut
aquí hem vist la importància que donen al fet que s’aprovin
aquest tipus de declaracions institucionals o PNL, li donen
moltíssima importància. Són un poble pacífic, són un poble
sacrificat, són un poble que no renuncia als seus drets, ni hi
renunciarà mai, i recorre sistemàticament a Espanya: al
Congrés i als parlaments autonòmics, per tenir..., ens demanen
auxili, ens demanen el seu suport.

Jo no he tengut l’oportunitat d’anar als camps, sí que tenia
la intenció d’anar-hi, i la COVID-19 ha fet que se suspengui,
però m’agradaria que ens posem a la pell de les persones, de les
més de 160.000, com deia abans Enric, que viuen en unes
condicions que nosaltres ni tan sols ens podem imaginar, només
s’ho poden imaginar les persones que han estat allà i que ho
han viscut. Ha de ser molt dur viure enfora de ca teva, enfora
de les teves arrels, ha de ser molt dur no tenir cap tipus de
llibertat per a res.

Sé perfectament el que viuen aquests nins que venen aquí
cada any, de vacances, a l’estiu, sé el que per a ells suposa estar
aquí un mes o dos, sé el que suposa per a ells també, molts
d’ells que es queden després a estudiar els mesos d’hivern, a
Escola en Pau, per tant, sé tot el que hi ha darrere.

Jo no em negaria que VOX voti separadament els punts que
ha dit, vull dir, jo crec que és bo que VOX voti -ho dic
sincerament- i demanaria a tots els grups que permetin la
votació separada. Defensant, evidentment, l’aprovació
d’aquesta PNL tal i com està, que s’aprovarà, perquè som
majoria, però sí que és vera que si VOX vol votar a quatre
punts a favor, jo no li posaria traves.

Dit això, crec que és necessari i crec que és bo, cada any, si
no el dia que commemoram el Front Polisario o..., que
s’aprovin aquest tipus de declaracions. Crec que és bo.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Durán. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podem, la Sra. Mayor, té un temps de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

Moltes gràcies, Sr. President. Després de 44 anys ja és hora
que el nostre país compleixi amb la seva responsabilitat
històrica amb el Sàhara Occidental. I ha de posar fi al procés de
descolonització mitjançant la celebració d’un referèndum en el
qual es conegui i respecti la lliure determinació del poble
sahrauí.

Aquestes peticions que portem avui aquí, amb aquesta
proposició no de llei, no són només de l’intergrup o dels partits
polítics, són les demandes de la societat civil que any rere any
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mostren la seva solidaritat, amb manifestacions, projectes
solidaris i culturals.

Els sahrauís no són només els nostres veïns del sud, són els
nostres compatriotes, i no els podem abandonar. Les enquestes
demostren que la gran majoria de la població espanyola està a
favor de la independència del Sàhara, perquè la població
espanyola és prosahrauí. Per això, el poble espanyol ha
mantingut la seva solidaritat tots aquests anys amb el poble
sahrauí. El nostre país, d’acord amb la seva responsabilitat
històrica i la implicació del nostre poble, ha de liderar els
esforços per a una solució política del conflicte, que culmini el
procés de descolonització del poble sahrauí i respecti el seu
dret a la lliure determinació. Totes les forces polítiques han
d’estar disposades a assumir la responsabilitat col·lectiva com
a nació, davant d’aquest drama i lluitar sense descans per una
solució justa i definitiva que respecti les legítimes aspiracions
del poble sahrauí.

Demanem al Partit de VOX que, per favor, recapaciti i que
suporti aquesta proposició no de llei. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, el Sr. Gómez, té un temps de cinc minuts. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, president. Sr. Rodríguez, jo li torn demanar que
valori el fet de suportar, entre d’altres coses, perquè l’Intergrup
ha tengut molt de debat, i ha costat, i li puc assegurar..., i jo
crec que vostè també ho pot deduir, perquè la seva companya
diputada es va adscriure a l’Intergrup, i va abandonar, per
decisió manifestada, que trobava que el seu grup parlamentari
no havia d’estar en aquest Intergrup, pel debat que se seguia, i
el debat era amb gent del consell. La Sra. Durán i jo hem tengut
moltíssima discussió sobre el tema del consell; l’he tenguda
amb la resta de diputats i diputades d’aquesta comissió, perquè
hi ha coses que, evidentment, cada formació política, per
arribar a un consens amb un document, hi ha moltes
inquietuds..., hi ha moltes inquietuds perquè entenem tal
vegada una actuació política que ha de ser més incisiva o
manco incisiva. I arribar a aquest debat ha estat dificultós però,
sobretot, el que ens ha avalat el nostre suport a cada un dels
punts d’aquí és veure que a la resta de partits, a la resta de
parlaments autonòmics, hi ha hagut el mateix debat. 

Hi ha hagut moltes iniciatives, fins i tot sense passar pels
intergrups, molt més enllà de grups diversos, tant del Partit
Popular, com de Ciutadans, i d’altres formacions polítiques a
nivell del Congrés i del Senat. 

Però sobretot, miri, sap el que ens duu realment a suportar
això? Ens duu a suportar això saber que són refugiats, ja no és
una qüestió només de discutir amb el Regne de Marroc, que
cada pic que el ficam aquí, o parlam del Front Polisario, és ver
que hi ha una discussió profunda, sinó que parlam de refugiats,
de nins, de nines, de dones, i parlam de refugiats en un poble
que pot presumir de ser el més democràtic en igualtat de gènere

de tot el continent africà!, que és un referent precisament de
progrés i d’implementar no occident, allà, sinó la democràcia
i la igualtat de gènere entre homes i dones. Que vostè sap,
precisament, que en el continent africà la mancança de la
democràcia i la igualtat d’oportunitats ja no és una qüestió de
sud-sud, és una qüestió de perill. 

I, sobretot: Nacions Unides. Hi ha molts de punts aquí, i
m’agradaria que vostè se’ls tornàs llegir i llavors, llevat de tot
el que posa “Front Polisario”, veurà que hi ha un pes important
del suport a iniciatives i resolucions de Nacions Unides, i del
Parlament i del Consejo de Europa, no de la comissió, del
Consejo; és a dir, de la Unió Europea, on el nostre Estat és allà. 

Li diré també una altra cosa. És molt important tenir en
compte una cosa: no hi seríem nosaltres, amb aquesta amistat
hispanoamericana i amb les relacions per les quals aposta la
nostra Constitució, ens varen treure a tirs d’allà, també. Si hem
d’anar als referents del que va passar a l’any 75 i als primers
anys del Front Polisario, evidentment, no llegiríem quasi res del
que hi ha aquí, però és que nosaltres, d’Amèrica, on vàrem
colonitzar, ens varen treure a tirs. I hi tenim una relació
estupenda, per què? Perquè, com vostès també diuen,
focalitzem la situació històrica en el moment històric; i el
moment històric d’ara és que el Front Polisario no agafa les
armes precisament perquè s’ha democratitzat molt i,
evidentment, que té un passat, seria no tenir poca memòria
històrica, seria enganar la història, i és ver que l’ha tengut. Però
el Front Polisario fa un congrés obert, on hi participen partits
polítics i convidats..., en el congrés del Front Polisario, eh?, no
a un congrés obert de presentació, no: en el congrés del Front
Polisario.

I no suportarem mai, i estic ben segur que en aquesta
comissió -que també l’ha debatuda a altres sessions
parlamentàries-, que es tornin a agafar les armes. A l’inrevés:
hem dialogat sempre perquè no tornin a les armes quan la
provocació d’un Estat, amb el que tenia relacions, els ha dut
moltes vegades a agafar les armes. I la línia d’aquestes
proposicions no de llei, d’aquest debat, és precisament avançar
en aquesta línia. 

A mi tampoc hi ha coses que em satisfan, però és que n’hi
ha de tots els punts i del debat que vàrem tenir, el
convenciment que el nostre Grup Parlamentari li doni suport,
i demanar-los a vostès, que els donin suport. 

Ens ha fet vostè, i ho comentava la meva companya
diputada, ens ha posat en una situació complicada, perquè
nosaltres sempre demanam, sempre demanam... -disculpa,
president, acab tot d’una- sempre demanam que, quan hi hagi
un únic diputat que ho demani, el vot per punts, i em posa vostè
en una situació molt complicada, i ho discutia amb ella, perquè
li hauria de donar suport, però és que si es vota per separat,
aquesta proposició no de llei desvirtua..., entenc..., vostè, la
seva posició!, que hi ha coses que no li agraden, però desvirtua
la línia de consens i de debat que aquest Intergrup ha volgut dur
i pretén dur. 

Per tant, li ho deman, és que hi ha coses que parlen fins i tot
de situació d’invasió o de recuperació i expansió de territori
marítim on cada dia reivindicam totes les forces polítiques que
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no afecti Canàries, demana el tema de l’actuació de MINURSO
i continuar l’ajuda humanitària de cooperació. Hi ha més punts,
que si vostè els veu, n’hi ha deu de cinc que a vostè no li
agraden, i li demanaria per favor que s’hi adherís, és molt
important per a aquesta comunitat, per la solidaritat de les
famílies, de les Illes Balears que, independentment, d’a qui
votin, acullen nins i nines que enguany, precisament, no podran
venir. 

Per tant, Sr. Rodríguez, li deman al seu grup parlamentari
que faci una reflexió i que doni suport a aquesta proposició no
de llei, al conjunt dels seus punts.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca..., no hi és. Per tant, passam al Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes, la Sra. Sureda, per cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Aquí el problema més gros és que aquest
procés de descolonització del Sàhara no s’ha tancat i aquí és el
que ens ha dut que hi hagi aquesta gent que viu a l’exili des de
fa 44 anys.

Jo, la Sra. Durán ho ha dit, que volia anar al camp de
refugiats, jo vaig tenir la sort de poder-hi anar tres vegades,
dues vegades la legisl... tres vegades la legislatura passada, i la
veritat és que em va impressionar molt, em va impressionar
molt veure que és gent, sobretot si veus els nins, que n’hi ha
molts que no tenen present, però el més trist és que no tendran
futur, que així com la societat camina, reivindiquen aquest
referèndum, són a l’exili, que havia de ser per un temps
temporal, i fa 44 anys.

La vida que tenen aquests infants, que els joves sí que
anirien a les armes quan veuen com hi ha països, en aquest cas
com és el Marroc, que abusa dels recursos naturals, com tots els
drets humans queden desautoritzats, com hi ha observadors
internacionals que van a aquests judicis, perquè la gent es
manifesta i defensa el dret d’un poble, el dret d’un país, crec
que veure això et fa notar les injustícies que hi ha hagut i com,
per culpa d’unes accions desafortunades en el seu moment, tot
un poble ha de viure d’aquesta manera.

Jo el convid que visiti els territoris, conegui la gent i parli
amb ells. Aquí hi ha visites i el que s’ha comentat, el poble
sahrauí demana accions d’aquest tipus, ho agraeixen perquè
així veuen que són vius, que existeixen, que hi són. Viuen
d’ajudes internacionals, ajudes que en el temps cada vegada
baixen, perquè les ajudes, després de 44 anys, la gent s’oblida.
Gràcies a aquests ambaixadors que tenen de Vacances en Pau,
a aquests nins que vénen, la societat balear és conscient de la
necessitat que tenen. Viuen en una situació infrahumana, amb
temperatures de 50 graus. Ara comencen a tenir electricitat,
comencen a poder tenir aires condicionats, per exemple; viuen
en cases d’adob, però vivien en tendes, la situació real antiga
jo no l’he viscuda, no l’he coneguda, però era dramàtic veure

com tu temporalment te’n vas a viure a l’exili a un poble veïnat
i veure com passen els anys i no pots tornar a ca teva.

Per tant, jo crec que és injust, i això també s’ha debatut
moltes vegades, és injust que l’estat, els estats no hi facin
qualque cosa; tenen el suport de les comunitats autònomes en
el nostre cas, a l’Estat espanyol, i pensam que des de l’Estat
s’ha de ser valent i s’ha de mirar el que es mereix aquest poble,
que és poder tornar a ca seva, almanco que pugui triar.

Per tant, pensam que el referèndum és molt necessari; és
molt complicat perquè l’increment de persones, és clar, fa que
dins el Sàhara Occidental hi hagi gent, molta de Marroc que
computaria, però, bé, jo crec que s’ha d’intentar i s’ha de lluitar
perquè el poble sahrauí sigui una altra vegada un poble lliure
i pugui tornar a ca seva.

Gràcies president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara tocaria el torn del Grup
Parlamentari Mixt, no hi és. I abans de passar a la votació, com
que hi ha hagut una formació, un grup polític que ha demanat
el vot per separat, fem un recés de cinc minuts.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, ha passat el temps de cinc minuts.
Reprenem la sessió.

Es manté la proposta de votació per separat dels punts?

(Remor de veus)

Passam... dic si es manté la proposta feta pel Partit Popular
de votació dels punts per separat?

Per tant, segons el Reglament, basta que un grup ho
sol·liciti per passar. Si no hem pres malament la nota, serien els
punts 1, 2, 13 i 15 serien per unanimitat.

I passaríem a votar la resta de punts.

Vots a favor?

(Se sent una veu de fons que diu: serien 10)

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra? 1.

I abstencions? No n’hi ha cap.

Per tant, en conseqüència, queda aprovada la Proposició no
de llei RGE núm. 4179/20, relativa al reconeixement del poble
sahrauí.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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