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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda senyores i senyors diputats, començam la sess ió

d’avui. En primer lloc, els demanaria si hi ha substitucions per

favor?

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, Sra. Pres identa, enlloc de Pilar Costa, Jordi Marí. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

La resta crec que està tot bé. Passem doncs a l’únic punt de

l’ordre del dia d’avui, relatiu al debat de les proposicions no de

llei RGE núm. 1178 i 1203/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1178/21, presentada

conjuntament pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas

Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a e l aboració d’una

estratègia per a les illes de la Mediterrània.

Comencem pel debat de la proposició no de llei RGE núm.

1178/21, presentada conjuntament p els Grups Parlamentaris

Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relat iva a

l’elaboració d’una estratègia per a les illes mediterrànies. Per a

la seva defensa, en primer lloc, té la paraula el Grup Parlamentari

Socialista, passem la paraula al Sr. Juli Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, molt es  gràcies presidenta. Breument, per explicar aquesta

iniciativa, com han pogut comprovar a l’expos ició de motius

d’aquesta PNL, el mes d’octubre del passat any, del 2020, el

Govern de les Illes Balears va presentar, davant del Comitè

Europeu de les Regions, el primer dictamen a iniciativa pròpia

del Govern titulat Cap a un ús sostenible dels recursos

naturals en el marc insular mediterrani, on es reclama una

atenció específica de la Unió Europea a les  illes mediterrànies

davant  l’especial vulnerabilitat que patim tant econòmicament,

com ambientalment i també climàticament el nostre territori

insular, com la resta de territoris insulars  en el marc europeu. En

aquest sentit, aques t  p rimer dictamen va ser aprovat

pràcticament per unanimitat. 

En el marc d’aquest a p resentació es té en compte que un

dels principis de la Unió Europea, entre d’altres, és la cohesió

econòmica, social i territorial dels seus estats membres i això

implica que també s’hagi de t enir una atenció especial cap als

territoris  insulars. En aquest sentit, també es planteja que

manca aquest plantejament concret que reconegui la situació

de les regions  insulars del Mediterrani, tal com es proposa en

aquest document presentat pel Govern de les Illes Balears.

I davant tot aquest context ha quedat palès que la pandèmia

provocada per la COVID-19 ha fet més vulnerables, atès aquest

conjunt  de qüestions, els territoris com el nostre els quals

pateixen un impacte econòmic i social com a conseqüència de

la pandèmia molt  més  gran que d’altres regions europees i del

nostre entorn, com per exemple puguin ser l’escassetat de

recursos , la manca de divers ificació econòmica o

l’infrafinançament històric que patim.

Per tant,  en aquest sentit també es planteja que davant

d’aquest  escenari, es plantegi una estratègia a la Unió Europea

respecte dels territoris insulars de la Medit errània i que es

desenvolupi una associació de tots aquells territoris insulars

que reforci amb accions concretes i coordinades aquests

territoris davant els estats membres i la Unió Europea.

Per t ant, el que proposa aquesta iniciativa en dos punts

d’acord, en el primer: “el Parlament manifesta el seu suport a

aquest dictamen que va presentar el Govern en el marc del

Comitè Europeu de les Regions”; i que “el Parlament de les Illes

Balears, d’acord amb el contingut d’aquest dictamen, insti la

Comissió Europea a elaborar aquesta estratègia que reivindica

les Illes Balears i que respon a una estratègia de les illes de la

Mediterrània en el marc europ eu, davant les vulnerabilitats que

pateixen”.

Aquest és el contingut de la iniciativa i escoltaré amb molta

atenció les diferents aportacions que puguin fer els diferents

grups. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. Ara per tal de defensar també

aquesta proposició no de llei, passem el torn de paraula a la

portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Les nostres illes són un territori fràgil

que hem de protegir, no només per als que l’habitam, sinó

també per als que ens  visiten i per a les generacions futures, és

fonamental treballar en la sostenibilitat ambiental de totes i

cadascuna de les  act ivit at s  econòmiques  que s ’hi

desenvolupen i, a mode d’exemple, hem reclamat que no es

duguin a t erme les prospeccions petrolíferes a la nostra mar i

moltes d’altres en aquest sentit.

Nosaltres, com a formació europ eis t a, entenem que la unió

fa la força i que la Unió Europea té un rol estratègic que s’ha de

potenciar a nivell social, sanitari, econòmic, educatiu i

mediambiental.  Per això, hem presenta aquesta PNL, que el

portaveu que m’ha p recedit jo crec que ha exposat amb prou

profunditat, necessitam un recurs, un ús -perdó- sostenible

dels nostres recursos naturals en el marc insular medit errani i,

a més, volem que es tenguin en compte les característiques i

vulnerabilitats específiques dels territoris insulars mediterranis

i que es desenvolupi una associació reforçada amb accions

concretes i coordinades en aquest territori, als estats membres

i a la Unió Europea.

Les nostres  illes  s ’han de protegir i hem de treballar de

manera coordinada a nivell de la Unió Europea per poder

aconseguir-ho i esperam també que la resta de grups aquí

representants donin suport a aquesta iniciativa.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt es  gràcies, Sra. Martín. Ara per tal de defensar la

mateixa proposició no de llei, passem el torn de paraula al Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Bé, per no repet ir,  crec que nosaltres com a illes,

com a arxipèlag de la Mediterrània, tenim una sèrie de

característiques particulars, que són pròpies per aquest fet

insular, com és la dificultat de cohesionar el nos t re territori pel

fet de ser diverses illes; la fragilitat davant el canvi climàtic pels

efectes que té la pujada del nivell de la mar, etc., que sembla

que no, però ens hi veurem i haurem d’afrontar en un futur;

també per la vulnerabilitat pròpia del nostre model econòmic,

que sempre ha estat un model econòmic basat en els serveis,

basat en l’oci, basat en la mobilitat, i crec que en aquesta

pandèmia hem patit més que mai, i patim i patirem més  que mai,

les conseqüències precisament d’aquest model. 

I és cert que aquest model també s’ha vist implicat i s’ha

vist forçat a ser així perquè de qualque manera també tenim

moltes dificultats per competir amb els territoris p eninsulars, i

això passa al nostre arxip èlag i imagín que també passa, de la

mateixa manera, a altres illes, altres arxip èlags  de la

Mediterrània.

A part d’això, també hem de sofrir alt res  qüestions més

externes, com la pressió demogràfica i, en fi, altres qüestions

que deriven d’es tar en aquesta Mediterrània, un lloc on hi ha

una alta mobilitat, un lloc on hi ha molt a circulació de persones. 

I en aquest sentit  nosaltres creiem i potenciam, creiem que

la Unió Europea sí que té un tractament especial per als

arxipèlags ultraperifèrics, però no té un tractament especial per

a les illes de la Mediterrània, que, encara que no siguin territoris

ultrapeninsulars, sí que són arxipèlags que necessiten d’un

tractament específic. Quan va venir aquí el secretari d’estat de

la Unió Europea, jo crec que tots els grups parlamentaris

representats aquí en aquesta cambra, li vàrem fer p alesa

precisament aquesta situació, també vàrem incidir en la

necess it at  que l’Estat reclami a la Unió Europea aquesta regla

de minimis, que ens eximeixi així com que eximeix les Illes

Canàries d’aquesta regla de minimis, p recisament per poder fer

més competitives les nostres empreses. 

I per què dic això? Perquè jo crec que quan parlam d’aquest

dictamen, quan parlam d’aquest ús sostenible de recursos

naturals en el marc insular de la Mediterrània i quan parlam

també de la col·laboració amb altres arxipèlags, també parlam

d’aquestes qüestions, perquè en el nostre cas i en el nos t re

territori, la qüestió ambiental, la qüestió t errit orial va

directament lligada al nostre territori i va directament lligada a

la nostra economia i, en conseqüència també, va directament

lligada al nost re estat social i a la nostra societat i a totes les

seves conseqüències. 

Per tant, sí que creiem important que es faci pressió cap a la

Unió Europea, en el sentit de poder reclamar i poder-nos ajuntar

totes les illes  de la Mediterrània per fer paleses i perquè es

tenguin en compte totes  aques tes singularitats i totes aquestes

qüestions i precisament es tenguin plans específics i qüestions,

direccions i planificacions específiques  p er a les nostres illes. 

Per tant, esperam que tengui aquesta iniciativa el suport de

tota la Cambra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Començam el torn de fixació

de posicions, en primer lloc t é la p araula el portaveu del Grup

Parlamentari Popular, el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Bé, quant a aquesta iniciativa sobretot

la part de l’exposició de motius el Partit Popular comparteix

alguns dels arguments, comparteix algunes de les idees , però

també és verit at, i ho hem de dir, que sobretot després, als

punts de resolució, tenim coses a dir-hi, hi veiem qualque

emperò.

Primer, avui els diputats que donau suport al Govern

demanau a la resta de diputat s  que donem suport a una

iniciativa que ja ha estat presentada a Europa. Jo crec que les

coses no haurien de ser d’aquesta manera, primer hauríeu

d’haver vengut al Parlament, presentar aques t  dictamen,

presentar aquesta iniciativa i, amb el suport del Parlament,

després anar a presentar-la a Europa, encara que només sigui

una qüestió de formes i de respect e ins t itucional amb la resta

de representants de les Illes Balears.

 El segon punt d’alguna..., -això era el que demanàveu al

primer punt- en el segon punt de qualque manera el mateix,

estam d’acord amb instar la Comissió Europea a elaborar una

estratègia de les illes de la Mediterrània que tengui en compte

les característiques i les vulnerabilitats específiques , i aquí diu:

“d’acord amb el contingut d’aquest dictamen”, un dictamen

que ja heu presentat, que ja heu defensat i que fins aquests

moments no heu vengut a demanar el suport de la resta de

grups.

I per altra banda, una tercera cosa a dir,  hem vist a les notes

de premsa del mateix govern que un dels col·laboradors, un

dels ponents, un dels que ha p art icipat més en aquest dictamen

és  el Sr. Carles Manera, una persona que va ser conseller del

Govern socialista aquí, a les Illes Balears, que va deixar la

nostra comunitat autònoma fallida i quasi fallida i, per tant,

nosaltres volem mirar com de cua d’ull qualsevol iniciativa,

qualsevol aportació, qualsevol suposada aportació que vulgui

fer aquest senyor a la comunitat autònoma. 

Per altra banda, li ho deia abans, coincidim amb algunes de

les idees que s’exposen sobretot a l’exposició de motius de la

prop os ició no de llei, estam d’acord i creiem que som els

primers, i les darreres setmanes ho hem demostrat, que
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reconeixem els  p roblemes de la insularitat no només arran de la

situació COVID, sinó des de sempre. 

Creiem que hem de cercar sinergies amb la resta d’illes de la

Mediterrània amb característiques semblants a les nostres

perquè és evident que patim una vulnerabilitat més grossa, tant

social com econòmica, i creiem que també hem de fer feina per

afrontar la diversificació.

Crec que també patim, com la resta de les illes, un

infrafinançament que avui vosaltres defensau, però que no ho

heu demostrat amb fets en les  darreres setmanes, però, en

resum, i si ho posam tot damunt la balança, coincidim en alguns

aspectes, estam queixosos d’altres com els  he explicat i, per

tant, el nostre vot en aquesta proposició no de llei serà una

abstenció del primer punt i del segon.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sagreras. Passam el torn de paraula al

port aveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Marc Pérez-

Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, presidenta. Bé, ens trobem amb una iniciativa dels

grups parlamentaris que donen suport al Govern, de suport

d’un document que ja han presentat i ens vénen aquí amb fets

consumats. Nosaltres, evidentment, som un partit obertament

europeista, som un partit que desitja aprofundir al màxim en tot

el desenvolupament de la Unió Europea, però, és clar, que ens

presentin documents que es presenten a Europa, en el marc, sí,

com ja diu l’exposició de motius, de diferent s  art icles de

l’Estatut i de la comunitat autònoma, però que ens els trobem

quan ja estan redactats.

Aquí, al mateix parlament, vàrem fer un document entre tots

els grup s  p arlamentaris orientat cap Europa, que va ser un èxit

de consens , perquè li varen donar suport tots els grups

parlamentaris. Per tant, no és  que nosaltres ens neguem que

s’enviïn documents a Europa, el que sí desitjaríem és que

s’arribés a consensos abans d’enviar-ho, o, com a mínim, que

s’hagués presentat -com ha dit  el portaveu del Grup

Parlamentari Popular- en una comissió abans de presentar-ho.

De totes maneres, evident ment, no votarem en contra

d’aquesta proposició no de llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Passam el t orn de paraula

al portaveu del Grup Parlament ari VOX-Actua Baleares, el Sr.

Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias , Sra. Presidenta. Como muy bien se ha dicho, es

curioso que vengan a recabar el apoyo de este parlamento

prácticamente un año después de que se hay a presentado este

famoso dictamen.

¿Qué el territorio es  frágil? Estamos de acuerdo. ¿Qué

nuest ra economía es especialmente... sensible? Estamos de

acuerdo. ¿Qué tenemos un hecho insular? Estamos de acuerdo.

¿Qué la Unión Europea es muy importante, que necesitamos el

apoyo de la Unión Europea? Estamos de acuerdo. ¿Qué sea el

Gobierno de las Islas Baleares  la persona indicada para hacer

interlocución en Europa, etc.? No estamos de acuerdo. 

Ustedes saben, y lo hemos exp resado reiteradamente, que

consideramos que todos los asuntos de política exterior son

materia exclusiva del Estado, a pesar de que las comunidades

autónomas  se han empeñado en abrogarse pequeñas parcelas

de representación exterior, mini embajadas, lobbys de presión,

agencias europ eas , etc., a las que nosotros no vamos a

contribuir ni a apoyar ni a blanquear.

Por lo tanto, nuestro voto será en contra.

Gracias, Sra...

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. És el torn ara del portaveu

del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors

diputats. El nostre grup parlament ari donarà suport a aquesta

iniciat iva, ens sembla que és una iniciativa que pretén intentar

lluitar per compensar la insularitat, que posa en evidència la

fragilitat dels territoris insulars, que marca els reptes ambientals

que tenim com a societat, en general, i específicament els

arxipèlags, i que fa una crida que hi hagi un tractament específic

per part de les ins t it ucions europees i a establir sinergies amb

les  altres illes de la Comunitat Europea, totes aquestes

qüestions les compartim plenament.

Supòs que hi ha gent a la qual no agrada... tampoc no li deu

agradar..., així com hi ha gent que no li agrada la Constitució

perquè no li agrada l’estat autonòmic, tamp oc no li agrada

Europa perquè hi ha el Comitè de les Regions, però bé, això...

què hi farem? És el que tenim, i nosaltres, en tot cas, p ensam

que les Illes Balears han d’actuar evidentment de cara enfora,

han d’intentar defensar i fer sentir la nostra veu, i si va en

aquesta línia aquesta iniciativa evidentment comptarà amb el

nostre suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Passem el torn de p araula al

portaveu del Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup  M ixt, tot i que

compartim algunes  de les crítiques que s’han fet des dels grups
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de l’oposició, creiem que és una proposició no de llei ben

intencionada i per dir-ho així innòcua, és a dir que realment no

té efectes contradictoris votar-la.

Tant de bo el fet de votar-la servís perquè realment

s’aprofundís  en aques t es  relacions  p erquè nosaltres

considerem que són molt necessàries, són molt necessàries per

tots els arguments que s’han dit; és a dir, tenim molt  en comú...

les illes dels altres països de la Mediterrània, és a dir,  les illes de

l’Estat italià, l’Est at francès, de Malta, tenim molt en comú amb

la problemàt ica d’aquestes illes i, per tant, és normal i

desitjable, i en aquest sent it el marc europeu és un marc

privilegiat per poder fer aquests tipus de contactes, que això no

té res a veure ni amb sup lantar les funcions dels estats ni res de

tot això, perquè tot això precisament s’ha de fer en cooperació

amb els estats, no?

Per tant, nosaltres..., de fet  ja hem fet algunes iniciatives en

aquest sentit i a través de preguntes parlament àries hem instat

el Govern a actuar en aquest sentit, i a fer, per dir-ho d’alguna

manera, en lobby, aconseguir que Espanya, França, Itàlia

sobretot, que són els estats que tenen aques t es illes doncs de

major proximitat, Còrsega, per una banda, Sardenya i Sicília, per

una altra, doncs de fer lobby conjuntament a Brussel·les

perquè s’atengui adequadament la problemàtica de la insularitat

i específicament de la insularitat mediterrània.

Per tant, tot i que no sé si el fet que aprovem aquesta

propos ició no de llei tindrà molts afectes a aprofundir en

aquesta relació, crec que el que realment  p ot permetre que això

es materialitzi és una acció decidida del Govern a treballar amb

aquestes illes, la qual cosa vol dir evidentment dedicar-hi molts

d’esforços perquè ja sabem que evident ment són contactes

difícils, complicats, cadascun d’aquests territ oris  té la seva

agenda d’urgències i emergències, i de vegades això queda en

un últim calaix i,  en canvi, nosaltres creiem que és molt

important precisament  desenvolupar-ho perquè les sinergies

que es poden obtenir i els avantatges que es poden obtenir de

treballar conjuntament són molt grans amb els problemes que

ja sabem, perquè en p arlem cada setmana, que ens depara el fet

de ser territoris insulars. 

Per acabar d’aprofundir en la idea, és a dir, els estats escolta

es t an molt bé, vull dir, jo ja saben que no és que sigui un gran

entusiasta del tema estatal, però, a veure, al final té més a veure

la nostra problemàtica amb la que pot tenir Sardenya que la que

pot tenir Guadalajara, per tant , em sembla, sense trencar el marc

estatal, em sembla absolutament lògic i recomanable treballar

amb aquest nivell insular.

Per tots aquests motius hi vot arem a favor. Gràcies, Sra.

Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. En torn de contradiccions, en

primer lloc, passarem la paraula el portaveu del Grup

Parlamentari Socialista, el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, gràcies, presidenta. En primer lloc, agrair als grups

p arlamentaris que han manifestat el seu suport a aquest a

iniciativa i intentar contestar algunes de les observacions que

s’han fet, sobret ot  per part del Grup Parlamentari Popular i del

Grup Parlamentari Ciutadans.

En primer lloc, s’ha coment at que aquest primer informe,

aquest p rimer dictamen no s’ha vengut a presentar a aquesta

comissió o a la seu del Parlament. És  cert, tampoc no s’ha

demanat cap compareixença perquè es pogués venir a explicar

i, de fet, és veritat que tenim pendent a aquesta comissió una

compareixença del director general responsable d’aques t a

matèria, de Relacions Europees, i no està demanada per a

aquesta qües t ió. Per tant, també sobta que es plantegi aquesta

qüestió quan ni tan sols la compareixença que està demanada

pel Grup Parlamentari Ciutadans és per a aquesta qüestió,

malgrat  després es demani o s’interpreti que s’hauria d’haver

vengut a explicar. Això per una banda.

Després, crec que a aquest parlament t ambé tenim debats de

molt es qüestions que no s’han vengut a explicar en seu

p arlamentària, però bé, aquesta és la realitat. També es podria

comentar allò de si Mahoma va a la muntanya o la muntanya va

a Mahoma, jo he tengut accés  a l’informe, l’informe és públic,

es pot consultar, per tant, tots teníem a l’abast la informació p er

p oder valorar i opinar sobre aquesta qüestió. En qualsevol cas,

com deia, el director general vendrà per a una alt ra qüestió,

p erò segur que hi haurà oportunitat per poder també plantejar

aquest debat. 

En relació amb la intervenció del portaveu de VOX, crec que

la iniciat iva deixa molt clares quines són les competències de la

nostra comunitat autònoma en matèria d’acció exterior i que

apareixen al nostre Estatut d’Autonomia i en aquest sentit

s’emmarca aquest tip us  d’iniciativa. Per tant, crec que la seva

reflexió no va més enllà que la realitat caigui pel seu propi pes

en aquest sentit.

En qualsevol cas, som davant d’una iniciativa important

que també es planteja a llarg termini, que requerirà temps i

constància, aquest primer dictamen és una primera passa, no és

el punt final de res. Sobretot crec que és important l’aposta que

s’ha previst a la Conferència relativa al futur d’Europa, que

s’iniciarà el 9 de maig de 2021 que, com bé saben, és el Dia

d’Europa i que es perllongarà al llarg d’un any, on un dels seus

objectius, entre d’altres, és  el de consolidar l’estratègia

d’insularitat dins l’àmbit mediterrani, i aquest  és  el marc en el

qual es planteja aquesta iniciativa i el Govern hi fa feina.

I també, com bé deia la Sra. Camp omar, és cert que, malgrat

tot, l’Estat, a través del seu secretari d’Estat per la Unió

Europea, que va compartir una estona amb tot s els grups

parlamentaris representats a aquesta cambra, va manifestar un

compromís perquè la insularit at obtengui un reconeixement

major, més gran, en el marc de les polítiques europees. 

Per tant, agrair novament el suport a aquesta iniciativa que,

com bé deia, és un primer pas per avançar en el marc d’aques t
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reconeixement a l’àmbit  europeu en determinades polítiques

que ara mateix ens fan vulnerables i que requereixen d’aquesta

atenció especial. 

Res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. Passem el torn de paraula a la

portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Vull agrair, com no pot ser d’altra

manera, el suport als grups que així ho han manifestat.

Evidentment la insularitat ha de ser a les polítiques

europees i també a les estatals, aquesta és  una petita passa,

simbòlica, si volen, en relació amb compartir amb altres illes una

problemàtica comuna, unes necess it at s  comunes i unes

propostes de solució comunes.

Evidentment, entra dins les competències de l’Estatut

d’Autonomia l’acció exterior, crec que no hi ha dubtes, i hi és

a l’exposició de motius d’aquesta PNL. I evidentment, la unió

fa la força i nosaltres defensam que és d’aquesta manera,

establint  s inergies, com bé ha dit el representant de MÉS per

Menorca, la unió fa la força i compartim amb molt es  alt res

territoris reptes  comuns i segurament també solucions. És

aquesta la manera de sortir endavant.

En relació amb les  diverses crítiques que s’han fet a la

presentació del dictamen no hi ha hagut ni un sol torn on

s’hagi comentat qualque aspecte concret i tal vegada es podria

haver fet qualque tipus de pregunta o esment d’aquesta

qüestió.

Per la nostra part res més, agrair el suport als grups.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mart ín. Per últim té la paraula la

portaveu de MÉS per Mallorca, la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Breument, vull agrair el suport i realment nosaltres,

escoltades  algunes afirmacions, creiem que si des d’aquí no

reclamam aquesta atenció, no reclamam aquesta singularitat

l’Estat espanyol no ho farà, per tant, sempre hem defensat  que

ens hem de posar forts.

Vull recordar que tenim moltes qüest ions pendents de

reconeixement de les nostres particularitats, tenim el REB

pendent que es faci efectiu, aquest mateix REB diu que l’Estat

ha de fer el possible per negociar amb Europa aquesta regla de

minimis que he comentat abans. La pregunta que li vaig fer al

secretari d’Estat que va dir, com ha dit el Sr. Dalmau, que es

tractaria aquesta i altres qüestions en el marc d’aquesta

Conferència per al futur de la Mediterrània que començarà a

l’estiu, durarà un any, per tant ja ens va dir que les expectatives

que tenguéssim qualque resultat serien de dos anys.

Per tant, si nosaltres no som els que p ressionam i els que

impulsam totes aquestes qüestions i les reclamam amb veu alta

i amb el màxim consens possible, difícilment l’Estat ens farà cas.

Per tant, lamentam l’abstenció del PP i evidentment lamentam

tots els vots en contra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Acabat el debat passem a

votar la Proposició no de llei RGE núm. 1178/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor; 1 en contra; 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda, doncs, aprovada la Proposició no de llei RGE núm.

1178/21, relativa a l’elaboració d’una estratègia per a les illes de

la Mediterrània. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 1203/21, presentada pel

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,

relativa a l’eliminació de la paga extra de juny del 2021 de

parlamentaris i alts càrrecs del Govern balear.

Passem al debat ja de la segona Proposició no de llei RGE

núm. 1203/21, presentada p el Grup Parlamentari El Pi Proposta

per les Illes Balears, relativa a l’eliminació de la paga extra de

juny del 2021 dels parlamentaris i alts càrrecs del Govern balear.

Per a la seva defensa, en primer lloc, té la paraula el Sr. Melià,

per part del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com tots vostès saben, fa

més d’un any que vivim a nivell mundial una crisi econòmica de

primera magnitud provocada per la pandèmia de la COVID-19.

Aques ta situació ha impactat de manera molt greu a les

economies familiars i a les economies empresarials de multitud

de persones a les Illes Balears. El nostre país ha caigut un 30%

de producte interior brut aproximadament com a conseqüència

d’aquesta cris i econòmica, p erò els  polítics, el que

col·loquialment  diríem els polítics, no han vist minvat el seu

poder adquisitiu ni els seus sous ni les seves pagues ni el que

cobren en aquest any de crisi econòmica.

El patiment social requereix que la classe política faci

signes, faci gestos d’empatia amb aquesta situació i des del
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Grup Parlament ari El Pi ja fa molt de temps que venim reclamant

aquesta acció empàtica amb el p at iment social que existeix. Ja

vàrem reclamar tot d’una en començar aquesta situació una

reducció del sou dels diputats i es va debatre a una sessió de

la Junta de Portaveus.

Després, als  pressuposts de la comunitat autònoma també

vàrem present ar esmenes per reduir un 5% els sous del que en

diríem els polítics, alts càrrecs del Govern de les Illes Balears  i

diputats, aquesta esmena va ser rebutjada. I ara, finalment,

t ambé presentam aquesta proposició no de llei que del que es

tracta és  que aquests alts càrrecs i aquests parlamentaris no

tenguin paga extra al mes de juny.

Com també vos t ès són perfectes coneixedors, l’Estatut dels

Treballadors reconeix a tots els treballadors el dret a cobrar

dues pagues extres, i la nostra p rop os t a és que hi hagués un

acord, per unanimitat, de tots els polít ics, de tots els grups

parlamentaris presents a la cambra, d’eliminació d’aquesta paga

extra al mes  de juny per a tots aquests alts càrrecs i

parlamentaris perquè cons ideram que això seria un signe de què

ens fem ressò del patiment social. Per què? Perquè la classe

política massa sovint, totalment, amb massa percepció per part

de la societat és com a una classe privilegiada, viu distant,

allunyada de la realitat quotidiana dels ciutadans, i això genera,

a la vegada, una desafecció política molt greu. Per tant, intentar

t robar s int onia ent re els dirigent s  democràt ics , els

rep resentants democràtics i la ciutadania en general ens sembla

que és una línia d’actuació necessària.

I aquesta iniciativa d’El Pi s’emmarca en això, pensam que

aquest seria un signe d’empatia amb aquest p atiment social,

seria una renúncia a aquesta paga extra, ens faríem ressò i

minvarien els nostres ingressos com han minvat a milers i milers

de ciutadans de les Illes  Balears i, per tant, ens posaríem un poc

en sintonia i veurien en els  seus dirigents un gest de cara a

aquest patiment social. 

 Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies , Sr. Melià. Ara comencem el torn de

posicions, en primer lloc té la paraula el Grup Parlamentari

Popular, el Sr. Antoni Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores  i senyors

diputats. Bé, efectivament els ciutadans de les Illes Balears o

molts de ciut adans de les Illes Balears viuen una situació

dramàtica com a conseqüència de la crisi econòmica i social que

vivim, i des  del Partit Popular som sensibles a aquesta situació

i consideram que, efectivament, convendria fer gestos en el

sentit de reduccions de sous als diputats i alt s  càrrecs del

Govern de les Illes Balears. 

No obstant , també des del Partit Popular consideram que

s’ha de ser un poquet seriosos i un poquet rigorosos a l’hora

d’executar mesures d’aquests tipus, i entenem que aquesta

PNL no és l’instrument adequat i fins i tot consideram que té un

cert component d’oportunisme.

El Grup Parlamentari d’El Pi va plantejar en el mes d’abril del

2020 que es reduïssin els sous un 30% durant l’estat d’alarma

i un 10% a la resta de l’any 2020. En els pressuposts es va

plantejar una esmena per part d’El P i t ambé per reduir el sou un

5%, ni un 30 d’abans, ni un 10 de tal, sinó un 5%. I ara vostès

plantegen una p aga extra, reduïm una paga extra. El mateix grup

parlamentari fa tres propostes diferents amb escenaris diferents,

la qual cosa significa, evidencia amb total claredat que és

necessari consensuar una mesura; una mesura a la qual el Part it

Popular no s’oposa, ens hem d’asseure a una taula i

consensuar una mesura en aquest sentit. Però ens  hem

d’asseure tots, hem de ser seriosos, hem de ser rigorosos, no

hem de ser oportunistes i ens hem d’asseure a una taula, pact ar

una reducció i executar-la. Perquè si no..., en fi, els

plantejaments que es fan no tenen la credibilit at que crec que

mereix una mesura d’aquest tipus i si no la t enen no s’executa,

i si no s’executa no ha complit l’objectiu que és , efectivament,

tenir aquest gest amb la societat de les Illes Balears.

 Li posaré un exemple, Sr. Melià, aquest diputat que li parla

es  t roba en règim de dietes, temps parcial, jo no cobr cap paga

extra. Jo no en cobr cap! Què passa, que jo no hi participaré o

què d’aquesta reducció? Sí, jo hi vull participar, però en règim

de dietes no hi p uc participar. Haurem de parlar d’un diputat

com jo, que em trob en règim de dietes, com pot participar-hi.

Pactem-ho, asseguem-nos a una taula i pactem-ho. 

També creiem que hem de parlar de la reducció de la

superestructura de càrrecs que té el Govern de les Illes Balears,

ho hem plantejat moltes vegades. Però no s’ha fet cap  gest ni

un en aquest sentit, es pot governar perfectament la comunitat

autònoma amb un 30% menys de càrrecs, s’hi ha governat la

comunitat autònoma amb un 30% menys de càrrecs i

d’assessors, i no ha passat res, no ha passat res. 

En conseqüència, també n’hauríem de parlar, entenem des

del Partit Popular. 

També he de dir que l’any passat, arran d’un debat  d’aquest

tipus, el Partit Popular o membres del Partit Popular vàrem fer

multitud de donacions a títol individual, p erò coordinadament

des del Partit Popular de les Illes Balears, multitud de

donacions a entitats sense ànim de lucre. No fa falta dir noms

perquè les varen fer a títol individual molts de diputats i

diputades del Partit Popular. No ho vàrem fer públic, no

interessa a la societat fer-ho públic, la qüestió és tenir la

consciència, en aquest sentit, clara i tenir-ho clar, i s’ha fet! No

tenim cap interès ni un a fer-ho públic.

I finalment en relació amb això, -com he dit, el Partit Popular

està disposat a parlar-ne i a consensuar una mesura- ara bé,

també consideram que s i hi ha una reducció ha de tenir un cert

component  finalista. A nosaltres ens agradaria que si hi ha una

reducció puguem decidir on va aquesta reducció que es faci

dels sous, de manera que poguem consensuar per exemple que

es facin aportacions a entitats...
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Ha d’anar acabant, Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA: 

... sense ànim de lucre i tingui un component clarament finalista. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Molts gràcies, Sr. Costa. Passem el torn de paraula ara a la

portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Martín. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, p res ident a. Efectivament, vivim una crisi

econòmica, sanitària i social i efectivament la societat espera

que els polítics i els representants públics estiguem a l’alçada. 

En aquest sentit, i amb referència a la proposta que ens

presenta avui El Pi, no veiem que sigui aquest l’ins t rument per

reprendre aquesta confiança i per assolir els objectius que aquí

consten. Els responsables públics han de mostrar evidentment

que som devora la societat a la qual servim cada dia,

evidentment, amb les iniciatives presentades en el Parlament,

amb les tasques de gestió que corresponguin dur a terme als

càrrecs de Govern. 

En el cas d’Unides Podem cadascuna de les dues

formacions  t enim estipulat tot un règim de donació i

participació, a més -com ha comentat del Partit Pop ular-, de

donacions a entitats que es fan evidentment sense fer-ne

difusió, de manera particular i individual col·laborant amb

aquelles causes que cadascú considera que li són més properes

o que són més necessàries d’acord amb el seu entorn, la seva

illa, municipi o la seva realitat. 

Coincidim també que s’ha de fer una anàlisi més acurada per

aconseguir un tipus de proposta que fos més adient , p arlam de

destins finalis t es , parlam d’altres qüestions i per descomptat no

coincidim amb l’afirmació que ha fet el Sr. Costa respecte que

s’ha governat amb un 30% menys de càrrecs i que no ha passat

res, sí que ha passat i molt, i també ha passat quan s’han llevat

representants públics, també ha passat quan s’han llevat

servidors i treballadors  de les administracions. La comunitat

autònoma necessita una estructura de persones qualificades

que facin la seva feina i que evidentment entenguin la realitat

de les Illes i les seves necessitats i mos t rar aquesta empatia,

aquesta capacitat de gestió i que facin feina realment per a una

millora i un augment del bé comú. 

En aquest cas no donarem suport a aquesta iniciativa, tot i

que no ens tancam a poder-ne seguir parlant. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sra. Martín. És el torn ara del p ort aveu del

Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Marc Pérez-Ribas. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, presidenta. Bé, la realitat és que és vera que

evidentment ens trobam en una s it uació econòmica dramàtica,

moltíssims ciutadans de les Illes Balears es veuen incorporats,

adherits  a ERTO, moltíssims han perdut la seva feina,

moltíssims autònoms no veuen que facturin cada mes ni de

llarg el que facturaven en condicions normals, i tot això

evidentment fa que girin la mirada cap a la classe política, que

seguim amb les mateixes estructures i funcionament que abans

de la crisi i evidentment sous.

També és veritat que durant aquests mesos s’ha intentat

arribar a consensos i en alguns casos fins  i t ot vàrem estar a

punt  d’arribar a consensos per fer donatius i cedir part dels

diners que cobràvem a entitats que ho necessitaven. I finalment

ha estat una s it uació que cada grup parlamentari ha fet pel seu

compte, ell nostre grup parlamentari -com segurament tots els

que som aquí- hem fet donatius a organit z acions no-

governamentals que necessitaven recursos per poder donar

servei a les persones necessitades. 

També a títol personal hem fet donatius, com hem parlat

alguna vegada en alguna reunió que hem tingut entre grups, i

segurament si es  dóna el cas -com ja ha dit algun parlamentari-

ens asseurem i cercarem fórmules per ajudar a la millora

d’aquestes organit zacions, sempre sabent on van destinats els

diners que deixarem de percebre.

De totes  maneres tal com està plantejada la proposició no

de llei ens veiem en l’obligació de no donar-li suport, perquè

manca d’un consens previ, manca d’on aniran els diners que

surtin de les pagues ext ra, a part de casos com el que s’ha

comentat sobre què passa amb els diputats que no cobren

dedicació completa.

Per tant, nosaltres no votarem a favor d’aquesta proposició

no de llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

M oltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. És el torn ara de la p ort aveu

del Grup Parlamentari MÉS p er Mallorca, la Sra. Joana Aina

Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, pres identa. Bé, vista aquesta proposta nosaltres

hem de dir que MÉS p er M allorca crec que vàrem ser dels

primers, quan es van iniciar els primers mesos de la pandèmia,

vàrem presentar en aquest parlament una bateria de prop os t es

per fer aquests gestos de solidarit at , diguem, amb la gent que

patia. 

Desgraciadament, i crec que ho hem de dir, crec que hem de

fer tots aut ocrítica tots els grups parlamentaris, que no vàrem

aconseguir, diguem, arribar a la unanimitat per prendre cap

decisió, l’única que vàrem prendre va ser que des t inàss im el

que no s’havia gastat en dietes, ho destinàssim a... vull dir,  que

es donassin al Govern per dedicar-ho a la pandèmia, vàrem ser
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capaços únicament d’això. No vàrem ser capaços d’arribar a

cap altra... hi havia..., diguem, p ropostes de diversos grups

parlamentaris, MÉS per Mallorca, El Pi, no ho sé, ara no record

qui més , però segur que n’hi havia més, no vàrem ser capaços.

Jo crec que aquell era el moment, crec que ara és el moment

d’actuacions i de fets i de realitats  realment amb la gent que ho

passa malament i amb les  emp reses que ho passen malament.

Nosaltres creiem que ara t é un cert gust, com s’ha dit aquí,

d’op ortunisme, aquesta proposició en aquest moment. I jo

t ampoc crec que, com a MÉS per Mallorca, no vull fer aquí com

a una autoconfessió de les donacions que fem nosaltres com a

parlament aris , ni com a diputats, perquè crec que no és el lloc,

i nosaltres cadascu... i no des  de la pandèmia, molt abans de la

pandèmia, que cadascú, diguem, és solidari amb moltes causes .

Per tant, crec que això va en les qüestions de cadascú, fins i tot

m’atreveix a dir que no va en qües t ió de..., diguem, de quin

partit pertanys, sinó en qüestió molt  personal de cada persona

a què ho dedica i a quines entitats vol donar suport i,  com he

dit, no seré jo qui faci una llista de les qüestions que fan els

diputats i diputades de MÉS per Mallorca en aquest sentit.

En relació amb el Govern, he de dir que jo crec que el

Govern de les Illes Balears és un dels més  aus t ers  quant a

retribucions i d’alt res qüestions, però en aquest cas parlam de

retribucions, de tot l’Estat espanyol. Si..., és com... mira, s i ens

posàssim a la llista i ho veiéssim som com quan ens posen a la

cua en el nombre de treballadors ,... sortim a la cua, sortim

igualment a la cua dels sous  que cobren els nostres consellers

i els nostres directors generals.

Per tant, crec que t ambé és una qüestió de la qual també

n’hem de ser conscients, fins i tot  hem viscut aquí a la

legislat ura passada qüestions oportunistes, que s’han apujat

el sou de diputats, però el PP ha guanyat una votació amb certs

grups p arlamentaris i s’ha baixat el sou del Govern, cosa que a

mi em va semblar increïble i una cosa totalment incoherent, vull

dir que això va passar en un exercici pressupos t ari de la

legislatura passada, i crec que fins i tot... vull dir... crec que

aquestes qüestions no han de ser així.

Per tant, l’únic que puc dir és que, a part d’això, amb el que

he escoltat i amb les al·legacions  que ha dit, diria i molt manco

al Partit Popular que cap lliçó en el tema d’event uals i de sous,

jo li vull dir que el Part it Popular en la legislatura del Sr. Bauzá,

que per ara es troba a Ciudadanos, li vull dir que va ser, per

sentència, precisament va perdre perquè havia pujat el sou a

gent eventual seva i els ho havia p ujat  de forma incorrecta... sí,

i va perdre el plet. Vull dir que no ens  donin lliçons, crec que en

aquest sentit no en poden donar.

Per tant, nosalt res ... he de dir al Sr. Melià que creiem que no

és oportú, crec que té un tall d’oportunisme, el moment del gest

hagués estat havia començat i ens  havíem de posar d’acord, i

no vàrem ser capaços.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camp omar. Es el turno ahora del

portavoz del Grupo Parlamentar io VOX-Actua Baleares, el Sr.

Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Presidenta. Yo supongo que lo que pretende

El Pi con esta proposición es un ges t o, evidentemente pretende

un gesto, porque la cantidad económica de la que se está

hablando no influiría determinantemente en la solución de

ningún p roblema, pero, claro, los gestos a veces -a veces-

pueden ser peligrosos porque pueden conseguir el efecto

contrario. Si nosotros ahora mismo, ardorosamente votáramos

a favor de esta iniciativa de eliminar la paga extra, transmitimos

la idea a la gent e de que... es que nosotros cobramos un pastón

y que nos podemos permitir, sin ningún tipo de problemas, el

privarnos de esa paga extra que tienen todos los trabajadores.

Y, por otra parte, hiciéramos lo que hiciéramos,

evidentemente también se nos podría acusar de: mira estos  que

ahora quieren hacerse los buenos con es te gesto hipócrita y

engañoso. Porque lo que hemos de transmitir al resto de la

ciudadanía es que nosotros somos trabajadores, y además

trabajadores en este parlamento, que cobramos lo que cobra un

emp leado de banca, o sea, no estamos hablando de que somos

aquí todos multimillonarios. Y lo que acabará consiguiendo

esta iniciativa es precisamente todo lo contrario, porque lo

único que se a transmitir es: queda rechazada la propuesta de

El Pi de eliminar la paga extra. Y todos dirán: ¡es que de los

políticos qué se puede esperar!

Esto es lo único que está consiguiendo, eso sí, igual se

apuntan ustedes el tanto de haber llevado la iniciativa, pero lo

que están haciendo es  t irar una piedra no en contra del tejado

de los otros partidos, sino de la concepción de la clase p olítica

en general, que una de las formas que tiene de dignificarse es

el sueldo, y que, aún as í y  todo, es bajo. Y dentro de los

parlamentos autonómicos, el nuestro de los más bajos.

Entonces, sinceramente, a nosotros no nos gusta ser

hipócritas, creo que de otras cosas se nos puede acusar en este

parlamento, pero de no ser directos no, y nosotros, por

sup uesto, nos vamos a oponer, ni nos vamos a poner de perfil,

no nos vamos a abstener, vamos a votar en contra de esta

iniciativa; p orque, como muy bien se ha dicho aquí, nuestro

grupo parlamentario ha hecho ap ort aciones a aquellas

asociaciones que ha considerado oportuno, a título particular

lógicamente cada uno puede hacer lo que quiera y no es

cuestión de aquí comentarlo, porque es aquellos famoso de que

tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, y este

mismo parlamento también ha demostrado la solidaridad

aportando parte de sus fondos al Gobierno, teniendo en cuenta

que se nos cae a desconchones la pintura del tejado.

Entonces, Sr. Melià, ya le digo, esto es, eso, un gesto, a

ustedes igual... hoy lo puede vender y le sale bien, pero con

nosotros para este tipo de cosas, de verdad, no cuente, porque

creo que hacemos un flaco favor a nuestro trabajo como
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dip ut ados , a la clase política, en general, y a la dignificación de

la política en su conjunto, porque, si no, volveremos al siglo

XVIII, XIX, que a la política se podían dedicar los millonarios.

Afortunadamente en este p aís  se puede dedicar a la política

cualquiera.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. És el torn ara del portaveu

del Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, evidentment el debat

sobre els sous sempre és un debat enverinat  p erquè, en línies

generals, tothom veu bé que rebaixin el sou dels altres i, en

canvi, troba inadmissible que li toquin el sou a ell, de moment

passa això. Per tant, és  difícil quan parlem dels nostres sous

evidentment és difícil parlar d’això. Jo, per això, i el meu grup en

general, som partidaris de no entrar en aquesta competició de

veure qui és més solidari, de veure qui està disposat a fer més

sacrificis, perquè això porta a una espiral i, sense que serveixi

de precedent, en la línia del que diu el Sr. Rodríguez, porta a

una espiral de veure qui és més solidari, a veure qui fa més

sacrificis, d’una rebaixa permanent , com ja s’ha produït els

darrers anys, una rebaixa dels emoluments de les persones que

ens dediquem a la política.

I nosaltres creiem que la funció p ública, en general, i quan

dic funció pública, perquè jo crec que aquí els funcionaris i els

servidors públics eventuals, com nosaltres, hem d’estar en el

mateix sac, en general, i el meu grup sempre ha defensat  que ha

d’estar ben pagada, ha d’estar ben pagada perquè creiem que

s’ha de dignificar aquesta funció pública, en general.

I perquè també, i en el cas  concret dels polítics, correm el

risc que, al final, i d’alguna manera ja passa, que hi ha molta

gent amb talent, que..., miri, jo per això, ho sento, però ja estic

molt bé amb la meva dedicació p rofessional, amb uns salaris

com també s’ha indicat doncs que realment no destaquen

precisament, diguem, dintre del món professional.

Per tant, és a dir, correm el risc amb aquesta competició i

aquesta espiral de veure qui fa més sacrificis, que al final

s’acabi dedicant a la política gent que no tingui res més a fer.

Sr. Melià, jo crec que vostè ha d’entendre també..., jo ja entenc

que vostè proposa que fem un act e simbòlic, però és un debat

que és perillós perquè té aquestes conseqüències. Per tant,

nosaltres no som partidaris d’entrar-hi.

Jo crec molt en la importància de la feina que fem realment,

crec que ajudem que la democràcia funcioni millor, ajudem que

el Govern ass igni millor els seus recursos; és a dir, el millor

servei que podem fer, el millor es t alvi que podem fer per a les

butxaques dels contribuents és  fer bé la nostra feina i dedicar-

nos-hi amb la màxima intensitat,  i vos t è n’és un exemple, Sr.

Melià, no tinc res  a dir, evidentment. I, per tant, jo crec que

aquest ha de ser el nostre compromís i aquesta ha de ser la

nostra manera realment de retornar als ciut adans la confiança

que han dipositat en nosaltres.

La Sra. Campomar, i acabo amb una nota de caràcter

personal, ha fet  una referència, i em sembla que també ho ha dit

el Sr. Rodríguez, que els polít ics de Balears som els que cobrem

menys. Jo els explico que fa 18 anys vaig tenir l’honor de tenir

un càrrec de director general a la Generalitat  de Catalunya, fa 18

anys, i en euros constants cobrava més del que cobra un

diputat de les  Illes Balears, fa 18 anys! Per tant, imagini’ns, un

direct or general, és a dir, un càrrec de menys rang fa 18 anys

cobrava més del que cobra un diputat de les Illes Balears avui

en dia.

Crec que això també ho hem de contextualitzar, ho hem de

posar en el seu context; jo ent enc que evidentment per a molta

gent que ho passa malament, que és a l’atur, que cobra els sous

molt més baixos, li sembla una animalada el que cobrem, però

crec que les persones que coneixem el mercat de treball i que

coneixem els perfils professionals que hi ha en el mercat  de

treball, sabem perfectament i sabem fer una valoració de quin és

el nivell i de quin és la justesa, la justesa en el sentit de justícia,

no en el sentit que sigui just, dels salaris que percebem.

Moltes gràcies , Sra. Presidenta. Bé, no sé si s’ha

sobreentès, però hi votarem en contra. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

M olt es  gràcies, Sr. Castells. Per últim, en torn de fixació de

posicions, passem el torn de paraula a la portaveu del Grup

Parlamentari Socialista, la Sra. Maria Antònia Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí, gràcies Sra. Presidenta. Seré molt breu perquè

pràcticament  ja s’ha dit tot. Com deien molts dels meus

companys anteriorment , aquesta proposició no de llei és un

gest, que si el quantificàssim no arriba ni tan sols  al 0,1% del

total del pressupost de la comunit at  autònoma i, per una

vegada, est ic totalment d’acord amb totes les paraules que ha

dit el Sr. Rodríguez, doncs subscric la seva intervenció, igual

que les paraules d’Unides Podem, com també del Grup  Mixt, les

paraules del Sr. Castells.

Jo crec que no som aquí per reduir, ni per incrementar

l’adminis t ració, sinó que som aquí per donar múscul financer

per aconseguir les polítiques  que els ciutadans han votat

majoritàriament i això es fa amb molta feina, molt d’esforç. Tot s

sabem el que ha suposat aquesta pandèmia a nivell de feina, els

alts càrrecs han... -hem-, anava a dir han, hem fet  feina contra

rellotge en tots els sentits i crec que evident ment això té un

preu, i el preu no és reduir l’administració, ni tampoc fer una

abaixada dels sous ni dels diputats ni dels alts càrrecs.

Evidentment, tots tenim dret a la paga extra i t ot s  t enim dret

a un sou digne i evidentment crec que amb aquesta actitud del

partit d’El Pi no fem justícia a la feina dels alts càrrecs. Moltes

gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Ara en torn de contradiccions

passem la paraula al portaveu del Grup Parlamentari El Pi

Proposta per les Illes, el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, “aquest no és

l’instrument”, és possible que no sigui l’ins trument, no ho

negam, però m’agradaria que em diguessin quin és l’instrument,

perquè nosaltres ho hem provat, com bé ha dit el Sr. Costa, ho

hem provat tres vegades, amb tres maneres diferents, amb tres

quanties diferents, ho intentam provar. A la nos t ra proposta

d’esmena als pressuposts generals, afectava els diputats que

cobren dietes, Sr. Costa.

Nosaltres estam oberts a qualsevol opció, perquè les

nostres tres propostes no són iguals, però t enen un fil

conductor, que és un fil conductor de ser empàtic amb el

patiment social. Com? Estam disposats a parlar-ho, si a vostès

no els agradava la nostra proposta, ens  haguessin pogut

presentar esmenes perfectament, i estam oberts a qualsevol

cosa i així ho hem demostrat.

Ens diuen que és “oportunista”, home!, no és oportunista

perquè el mes d’abril del 2020 ho vàrem presentar, el novembre

a pressuposts ho vàrem tornar p resentar, el març del 2021 ho

tornam presentar. Què hem de fer? Nosaltres insistim perquè

defensam que la societat reclama aquest gest.

No plantejam un debat, que alguns portaveus han

comentat, que és si els polítics estan ben pagats o no estan ben

pagats, això és un alt re debat més general, amb el qual puc

coincidir amb moltíssimes de les coses que s’han dit aquí. El

que nosaltres diem és que en aquests moments, en aquests

moments de crisi profunda, molts, molts professionals, molt s

treballadors no cobren un sou digne, per què? Perquè la cris i

els  ha colp ejat d’una manera brutal. I què veuen? Que els seus

polítics, que no sabem s i estaven ben pagats o mal pagats

abans, però el que veuen és que no els ha afectat per a res la

cris i.  I aquesta distància, aquesta desconnexió del món de la

política amb el món real és el que nosaltres intentam corregir. 

I això no es corregeix amb una donació individual, que

respect  moltíssim que tothom evidentment vulgui ser solidari,

vulgui col·laborar i em sembla fantàstic, però no és el gest, no

és el que la societat percep. La societat no percep que els

polítics col·laborin i facin donacions i ajudin i s’estrenyin el

cinturó, vos tès creuen que això és el que percep la societat?

Sincerament no és el que percep.

Què és una percepció molt sovint injusta? També hi puc

estar d’acord amb això, que moltes vegades és injusta, però és

que nosaltres ens hem d’adaptar un poc al context en què

actuam, que malauradament no és exactament el context de

justícia i d’entesa de tota la situació i de la feina que es fa. I,

evidentment, la nostra principal responsabilit at, Sr. Castells,

lògicament vostè sap que jo intent  acomplir, és fer la nostra

feina, hi estic totalment d’acord, però jo ara li parl d’un t ema

absolutament punt ual, perquè la societat entengui que hi ha un

gest empàtic, que hi ha una connexió amb la realitat duríssima,

dramàtica que viu la societat.

Ho hem intentat de tres maneres diferents Sr. Costa,

segurament ho tornarem intentar amb una quarta d’una altra

manera, i estam disposats a presentar-ho conjuntament amb

tots els grups parlamentaris que ho vulguin fer. Però, per ara,

segurament perquè nosaltres les  t res vegades ho hem presentat

malament, segurament, però, p er ventura a la quarta serem

capaços de trobar l’instrument adequat i vostès voldran

presentar-la amb nosaltres, o ens voldran donar suport, per

int entar trobar aquest fil conductor que es concreti en una

proposta que la societat pugui entendre i que vegi que hi ha

connexió i no desconnexió entre els representants democràtics

dels ciutadans i la pròpia ciutadania.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Acabat el debat passem doncs a

votar la Proposició no de llei RGE núm. 1203/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

1 vot a favor, 8 en contra, 4 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei

RGE núm. 1203/21, relativa a l’eliminació de la paga extra de

juny del 2021 de parlamentaris i alt s  càrrecs del Govern balear.

No havent-hi més assumptes tractar s’aixeca la sessió.
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