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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d'avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Irantzu Fernández substitueix Pilar Costa.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, passam a l'únic punt de l'ordre del dia...

EL SR. CAMPS I PONS:

Sr. President, perdó, Lluís Camps substitueix Virginia Marí. 

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Pablo Jiménez sustituye a Antonia Martín. 

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte, ara sí. Sent així passam a l'únic punt de l'ordre del
dia d'avui relatiu al debat de les proposicions no de llei RGE
núm. 2204/22 i 2610/22.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2204/22, presentada
pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i
MÉS per Mallorca, sobre el dret a ser atès de manera
efectiva.

Començam amb el debat de la Proposició no de llei, RGE
núm. 2204/22, presentada pels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, sobre el dret a ser
atès de manera efectiva. Per a la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari d'Unidas Podemos, té la paraula el Sr. Pablo
Jiménez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Una de las imágenes más
recurrentes de los últimos años en oficinas bancarias, en
empresas de servicios de telefonía o de suministros básicos,
pero también de la administración, es ver a personas que
demandan una atención presencial ante la imposibilidad o la
dificultad de resolver trámites administrativos, a los que todas
las entidades obligan a realizar de forma telemática.

Las dificultades para enfrentarse al uso de las herramientas
digitales proviene fundamentalmente de la edad,
identificándose esta dificultad a partir, sobre todo, de los 55
años, pero también proviene de la pobreza, que ha impedido el
acceso a estas tecnologías en las capas con menos recursos de
la sociedad, es decir, que estamos ante una cuestión de clase. 

Esta situación viene refrendada por los datos aportados en
la parte expositiva de esta iniciativa, que reproduzco, en parte,
textualmente como recordatorio: “Casi 20 millones de
españoles y españolas no poseen competencias digitales
básicas, y el 8% de la población española jamás se ha

conectado a internet. Estos son algunos datos que se extraen del
Plan nacional de competencias digitales, enmarcado dentro de
España Digital 2025. De manera más concreta, casi un 35% de
los españoles no sabe comunicarse con las administraciones
públicas, por medios electrónicos, al no tener los
conocimientos necesarios, según datos del INE de 2020 y,
según el primer informe del Observatorio de competencias
digitales y ocupabilidad, elaborado por el departamento de
Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la
entidad privada sin ánimo de lucro IMANcorp Foundation, 1 de
cada 4 encuestados afirmó no tener competencias o tenerlas
bajas.”

La brecha digital afecta, por tanto, a distintos segmentos de
la población, contradiciendo algunos preceptos de la
Constitución, como el artículo 103, cuyo principio de servicio
público de la administración se desarrolla en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, indicando que se han de garantizar
el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación
administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos
de los ciudadanos.

Entre estos derechos se encuentran la accesibilidad,
principio que viene recogido en el Real Decreto 203/2021, de
30 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de actuación
y funcionamiento del sector público por medios electrónicos,
en el que se indica que se debe garantizar la igualdad y la no
discriminación en el acceso a las personas usuarias, en
particular, de las personas con discapacidad y de las personas
mayores.

Pero lo más importante es lo que plasma el artículo tercero
de este reglamento. La obligación de la tramitación electrónica
no concierne a la ciudadanía en general -en cuanto a
individuos-, solo a personas jurídicas, entidades sin
personalidad jurídica, a quienes ejerzan una actividad
profesional para la que se requiere colegiación obligatoria, a
los representantes de un interesado que esté obligado, y a los
empleados de las administraciones públicas que tramiten por
razón de su condición de empleado público.

Otros artículos de la Constitución, como el 9 y el 51, hablan
de estos derechos. La brecha digital, por tanto, constituye una
vulneración de la igualdad promulgada en la Constitución, así
como del derecho de petición si esa petición solo pueden
encauzarse de manera adecuada de forma digital. El Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, en su artículo 169,
insiste en lo mismo, en el derecho a la información de los
consumidores, entre otros.

Es evidente que las tramitaciones administrativas digitales
han abierto nuevas posibilidades en cuanto a rapidez, ahorro de
tiempo, menor huella ambiental -al evitar algunos
desplazamientos innecesarios-, pero siempre pensando que
quien inicie la tramitación telemática tenga las mínimas
competencias básicas, algo que -como hemos visto, hemos
dicho- no está generalizado.

Por último, en relación con el uso de los cajeros bancarios,
la Asociación de Consumidores FACUA descubrió hace un
tiempo que el Gobierno presidido por el Sr. Rajoy, a la hora de
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trasponer la Directiva 2014/92, de la Unión Europea, del
Parlamento Europeo, en el Real Decreto 19/2017, de 24 de
noviembre, había suprimido siete palabras de la letra c) del
artículo 17.1 de dicha directiva, que cambia completamente el
sentido del redactado. Al eliminarlas, a estas palabras, parece
que los cajeros son la alternativa a la atención presencial,
cuando, la directiva lo que indica, es que lo son fuera del
horario de apertura.

El Banco de España, por su parte, actuó conforme a ese real
decreto, aun sabiendo que la directiva indica otra cosa que es
de obligado cumplimiento, es decir, una actuación -a nuestro
parecer- un tanto irregular que perjudica a parte de la
población.

En definitiva, lo que pedimos en los puntos propositivos,
tanto al Gobierno del Estado como al balear, es implementar
las medidas normativas para conseguir una atención presencial
suficiente para quien así lo requiera, así como conseguir que se
modifique ese real decreto citado, el 10/2017, añadiendo las
palabras que faltan; es decir, las que han sido suprimidas de la
directiva europea. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jiménez. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Irantzu Fernández, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO: 

Gràcies, president. Bé, des de temps immemorables cada
vegada que hi ha una innovació tecnològica es produeix una
bretxa del coneixement, ara, a la nostra generació parlam de la
bretxa digital provocada per la irrupció de les tecnologies de la
informació i la comunicació, però en altres moments de la
nostra història han estat escletxes provocades per un altre tipus
de tecnologia. Sempre que avançam hi ha una generació que
sembla que queda una mica enrera perquè no ha tengut temps
d'adaptar-se o ja arriba a un punt de la seva vida que, bé, que ja
es veu de retirada o que pensa que no li val la pena aprendre o
que no té la capacitat ja d'aprendre a fer servir aquesta nova
tecnologia. 

És molt important que un govern es posi sempre del costat
dels seus ciutadans i, en aquest cas, de la gent que es veu més
afectada per la bretxa digital. Com deia el meu company, no
només parlam de bretxa digital quan parlam d'edat, encara que
és ver que la gent major té més problemes per adaptar-se a la
nova tecnologia perquè hi ha vegades que tenen problemes fins
i tot per relacionar-se amb els dispositius electrònics, bé perquè
són molt petits, perquè no estan adaptats a les seves mancances
o a les seves necessitats, sinó que també hi ha escletxes que es
produeixen per motius de gènere o que es produeixen per motiu
de classe.

Tampoc no hem de pensar que la gent jove té un domini
total de la tecnologia, això que diem moltes vegades dels
nadius digitals, que va ser un terme que es va començar a fer
servir el 2001 per Prensky, és, bé, és una història que ja fa

temps que la gent que estudia tecnologia educativa ha descartat.
Perquè és important que la gent jove sigui educada en l'ús de
les tecnologies, en el bon ús de les tecnologies des de ben petits
i això incorpora també l'ús de la tecnologia com a consumidor,
que és del que parlam avui. 

Com deia, les administracions, sobretot des que vàrem tenir
la pandèmia que ens va fer avançar a tots molt en aquest sentit,
però també va deixar molta gent enrere, tenen l’obligació de
garantir que tothom tingui els serveis oportuns i que tothom
pugui accedir al seu consum com ho feia abans. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Fernández. Per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula la Sra Joana Aina Campomar,
per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres, des de MÉS per
Mallorca, evidentment hem signat aquesta proposició no de
llei, li donam suport i creiem que és un tema que debatem en
aquesta cambra des de fa un any. Nosaltres fa aproximadament
un any ja vàrem presentar la primera proposició no de llei
contra l'exclusió bancària, precisament contra aquesta exclusió
que es produeix per aquesta dificultat tecnològica de vegades
en persones vulnerables, vulnerables de molts caires, perquè no
només és per l’edat, de vegades també les persones que tenen
menys recursos econòmics també tenen una dificultat afegida
per accedir a aquests serveis financers. 

Està clar que en aquest moment els serveis financers s'han
convertit en uns serveis essencials per a la ciutadania, i, de fet,
estan obligats, per fer qualsevol compra de més de 1.000 euros
o qualsevol transferència has de passar necessàriament pel
banc, no pots pagar en metàl·lic. Per tant, hem de tenir en
compte que són uns serveis essencials. Crec que en això cada
vegada hi ha més consciència, però és la nostra obligació
insistir que no quedi ningú exclòs d'aquesta situació.

A més, hem de tenir en compte que aquesta consideració de
serveis essencials jo entenc que el fet que en el seu moment es
consideràs essencial en aquell moment rescatar els bancs i
pagar més de 60.000 milions d'euros per rescatar els bancs, és
perquè es considerava que els serveis financers eren uns serveis
essencials, perquè sinó no hagués tengut raó de ser que
s'haguessin gastat doblers públics en aquest sentit. 

Per tant, hem debatut, nosaltres hem presentat dues PNL,
crec que Ciutadans també n’ha presentades, la setmana passada
també vàrem debatre aquí una proposició no de llei o dues, ara
no ho record, però, bé, també en aquest sentit. A aquestes s'hi
afegeixen també, i crec que en altres, la qüestió de l'atenció de
les administracions públiques, que també és un element
important, ja ho vaig dir la setmana passada, és evident que
amb la pandèmia moltes administracions públiques també han
ajustat les seves actuacions a la cita prèvia; això crec que també
ha donat lloc a una sistematització i tal vegada a ser més
efectius amb segons quins serveis que es donen a la ciutadania,
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però sí que és cert que, també, per altra banda, ha acostumat a
l'administració de qualque manera a reduir o a dificultar
aquesta atenció presencial de vegades a les persones que
necessiten accedir-hi. 

Per tant, a nosaltres el que ens sembla bé és que hi hagi una
regulació tant per a les administracions públiques com per a les
entitats financeres i bancàries. Per tant, nosaltres donam suport,
hem signat aquesta, i donam suport a fer visibles aquestes
dificultats, fer visible la necessitat de regulació i donar sobretot
solucions, solucions perquè ningú no quedi exclòs de l'accés,
tant sigui a les administracions públiques com sigui als serveis
bancaris, que no es produeixi tampoc aquesta exclusió
bancària. 

Per tant, des de MÉS per Mallorca evidentment hi donam
suport. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Iniciam el torn de fixació de
posicions, per tant, per part del Grup Parlamentari Popular, té
la paraula el Sr. Antoni Costa, per un temps de cinc minuts.

EL SR. COSTA I COSTA: 

Gràcies Sr. President, senyores i senyors diputades. Bé, en
primer lloc, és evident que el procés d’innovació tecnologia i
l’impuls o la implantació de les noves tecnologies, tant en el
sector públic com en el sector privat, és una qüestió francament
desitjable, desitjable per moltes raons, entre les quals,
evidentment, hi ha el fet que l’aplicació o la implantació de
noves tecnologies en el sector privat permet, sense cap dubte,
aconseguir guanys en termes d'eficiència i també en termes de
productivitat, i en el sector públic és evident que aplicar les
noves tecnologies permet agilitar la tramitació administrativa,
que bona falta ens fa, i facilitar, evidentment, també la
prestació de serveis públics al conjunt de la ciutadania. O dit en
altres termes, aplicar noves tecnologies als serveis públics i
també al sector privat permet arribar a molta més gent i d'una
forma molt més fàcil que si es fa de forma presencial. 

Però és cert també, i ho hem de reconèixer, que la
implantació de noves tecnologies comporta la necessitat
d’adquirir uns coneixements, una formació, que no sempre, i
per circumstàncies que poden ser ben diferents, no sempre
arriba a tots els ciutadans. I, efectivament, pot haver-hi uns
segments de la població que no tenguin els coneixements
suficients com per poder fer servir les noves tecnologies i és
evident que aquests ciutadans no poden quedar exclosos ni dels
serveis públics ni tampoc, evidentment, del sector privat. 

Això sí, i ho he de dir perquè el Partit Popular és un partit
de tall liberal i som poc amics de les imposicions, el
prohibicionisme i l’intervencionisme en el mercat i, en
conseqüència, som poc amics d’imposar a les empreses
privades determinats comportaments per part del sector públic,
però és veritat també, al mateix temps, que de vegades és
necessària una certa intervenció per assolir objectius de política
social i, en aquest cas, també es pot produir i és necessari
intentar-ho corregir. 

En conseqüència, nosaltres veiem amb bons ulls aquesta
PNL, de fet, votarem a favor dels punts 1, 2, 4 i 5, i ens
abstendrem al punt 3, no perquè amb el punt 3 hi estiguem
radicalment en contra, sinó que de vegades el plantejament que
fan els partits d'esquerres, quan fan una revisió general quant al
que volen obligar a fer a determinades empreses del sector
privat, no ens fiam que no siguin excessives les imposicions
que es facin i, en conseqüència, ens abstindrem en el punt 3. I
la resta els votarem a favor perquè compartim, en termes
generals, la visió o el plantejament que es fa en aquesta PNL. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Costa. Pertoca el torn del Grup
Parlamentari Ciudadanos, per tant, té la paraula el Sr. Marc
Pérez-Ribas, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, president. Bé, ens sorprèn principalment, amb una
proposició no de llei que avalen els tres grups que donen suport
al Govern, que, en principi, el fons el compartim, de fet -ja ho
ha dit la Sra. Campomar-, el Grup Parlamentari Ciutadans va
presentar esmenes en el tema de l'atenció bancària a persones
majors, i també hem donat suport a diferents iniciatives, però
ens sorprèn primer el títol, sobre el dret a ser atès de manera
efectiva. A veure, “de manera efectiva” pots ser atès de moltes
maneres, no només de manera presencial. Si l'administració o
les empreses privades a què fan referència els punts d'aquesta
proposició no de llei atenen d'una manera efectiva i poden
evitar desplaçaments presencials, idò, ja... ja tiram endavant
una millora de l'atenció, que és el que demana aquesta
proposició no de llei. 

A més a més, demanam, des del Grup Parlamentari
Ciutadans, en determinades ocasions que aquí, per lluitar contra
la bretxa digital, el que s’ha de fer és formació. Si, tal com diu
l'exposició de motius, hi ha gairebé 20 milions d’espanyols que
no posseeixen competències digitals bàsiques, idò hem de fer
un esforç, l'administració ha de fer un esforç perquè aquesta
xifra minvi, i molt, i molt, perquè és que, si no, ens trobarem
amb una societat que no podrà viure en els temps que vivim del
segle XXI. 

És cert que tot això va lligat a la digitalització, que també
és una de les reivindicacions que fem des del Grup
Parlamentari Ciutadans, sobretot l'administració autonòmica,
que, per això, i hi ha diversos punts aquí que hi fan referència,
ha de fer un esforç de digitalització perquè la gestió sigui molt
més àgil i molt més fàcil. Si tenim una digitalització amable a
l'hora d'entrar en les conselleries per fer tràmits, en moltes
ocasions evitarem que els ciutadans hagin de desplaçar-se a
l'administració per fer gestions. És que el que hauríem
d'intentar és que els ciutadans no haguessin d'anar a
l'administració a fer gestions, que això quedés reduït al mínim.

De fet, hi ha un país, Estònia, que els ciutadans només han
d'anar a l'administració per un tràmit, que és el dia que es
casen, és l'únic moment que han d'anar a l'administració, tota la
resta de la gestió la poden fer des de casa via internet. I això és
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cap al que hauríem d’anar aquí, a les Illes Balears, o al Govern
d'Espanya o a les empreses essencials a què es refereix aquesta
proposició no de llei.

Però, bé, dit això, evidentment consideram que hi ha un
sector de la població que...,  ciutadans de més de 55 anys, bé,
jo conec moltes persones majors que han fet la seva formació
i estan més en xarxes socials que molts de joves, o sigui, la
situació de les persones majors a nivell informàtic ha millorat
molt en els darrers anys i la bretxa digital aquesta es redueix.

De totes maneres, votarem a favor als punts 1, 2, 4 i 5, i
també al punt 3 ens abstindrem, també per les mateixes raons
que ha dit el portaveu del Grup Parlamentari Popular, que si les
empreses donen un servei òptim i eficient, via internet, via
telefònica, que poden evitar que els ciutadans hagin d'anar a
aquestes empreses a fer gestió, idò deixa de ser necessari aquest
pas. I si s'obliga... bé, això considerem que s'hauria de fer amb
molta cura. 

Per tant, considerem que la proposició és bona, el que passa
és que hem de lluitar en contra de la bretxa digital, no afavorir
que vagi la gent a l'administració pública. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula la Sra. Idoia Ribas, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Es curioso, los grupos que sustentan al
Gobierno de Baleares y los mismos grupos que también,
además... dos de ellos sustentan al Gobierno de España, que
reconozcan que, efectivamente, la administración está fallando,
está fallado estrepitosamente, a los ciudadanos les está
conculcando sus derechos obligándoles a relacionarse única y
exclusivamente de formar digital en muchas ocasiones. 

Esto es un atropello a un derecho fundamental, que es el
derecho de petición, es un atropello a los derechos que se
reconocen en la Ley de procedimiento administrativo a los
ciudadanos, porque la Ley de procesamiento administrativo
establece unos plazos para hacer las cosas, uno no puede ir a la
administración cuando quiere, en cualquier momento, uno tiene
unos plazos para recurrir una multa de trafico, una resolución
injusta; uno tiene unos plazos para comunicar determinadas
situaciones de hecho a la administración pública, que, además
está obligado a hacerlo porque si no le puede caer una multa;
o sea que uno tiene una serie de obligaciones que tiene que
hacer y uno no tiene todo el tiempo del mundo, la gente trabaja,
la gente tiene obligaciones y cuando tu te agendas un día para
acudir a la administración, resulta que vas allí y te dicen: ¿tiene
cita previa? No; ¡ah, pues no le atiendo! Y no hay nadie más,
¡eh!, está el mostrador vacío, no hay nadie más, pero no te
cogen el papel porque no tienes cita previa. Y además te dicen:
vayase usted a su casa y busque una cita previa. Vas a tu casa,
buscas la cita previa y te dan cita previa para después de que se
haya acabado el plazo.

Entonces, te están conculcando tus derechos, porque tú no
puedes relacionarte con la administración pública como toca.
Y eso no implica que también puedas tener derecho a hacerlo
de forma digital, que es maravilloso, que es perfecto, pero
debería ser una ventaja, debería ser algo que te facilita la vida,
no que te la complica. Lo que no es admisible es que tengas la
opción de hacerlo digital, pero no tengas la opción de hacerlo
presencial, esto es un verdadero atropello.

En cuanto a los bancos, bien, son un servicio esencial, luego
vendrá el Sr. Castells y me dirá...,-ah, no está aquí-,
normalmente me dice que, bueno, que como somos liberales,
que hay qué ver, que quién nos ha visto y quién nos ve, y que
ahora decimos esto y pedimos lo otro; vamos a ver, en un
estado, en una sociedad en la que fuéramos libres, libres
absolutos, no tendríamos derecho a exigirle nada a ningún
banco, pero en una sociedad en la que el Estado nos obliga a
hacer multitud de trámites a través de un banco, cualquier cosa
que pasa de 1.000 euros tiene que ir por banco, pagar
impuestos tiene que ir por banco, evidentemente, no somos
libres, el Estado nos está recortando esas libertades. Por tanto,
es el Estado el que tiene que procurar que yo pueda ejercer mis
derechos conforme a como él me marca que lo tengo que hacer.

Por tanto, evidentemente sí, es necesario que el Estado
regule que la banca atienda de forma presencial a todo aquel
que lo requiera.

Ah, es que FACUA lo denuncia en febrero de 2022, ¿me
van a decir que el Banco de España no lo sabía? El Banco de
España lo sabe, esto viene de una directiva que se traspuso en
el ¿2019, si no recuerdo mal? Bien, pues, desde el año 2019 el
Banco de España no ha dicho nada. El Banco de España tiene
un director que lo nombra el presidente del Gobierno, bueno,
lo nombra el rey, a propuesta del presidente del Gobierno, ¿qué
pasa, que... -la directiva, perdón, se traspuso en el 2017, el
director del Banco de España está nombrado desde 2019-, en
tres años no se ha dado cuenta el Banco de España de este
fallo, me van a decir? ¿No se lo ha comunicado al presidente
del Gobierno, no lo sabe? De hecho, el ministro Garzón, por
cierto, se desentiende bastante de esta denuncia de FACUA. 

En fin, yo espero que..., no sé, que esta iniciativa no sea un
brindis al sol más, porque normalmente las iniciativas que
parten de este parlamento, pues, no es que tengan demasiada
aplicabilidad después. Yo voy a votar a favor, por supuesto,
estoy de acuerdo, pero me parece todo un poco hipócrita, un
poco cínico. Y, en fin, no sé..., ¡ojalá, ojalá! llegase a buen
puerto y se pusiese en marcha. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Ribas. Pertoca el torn del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, per tant, té la
paraula el Sr. Josep Melià, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari
votarà favorablement aquesta iniciativa, que s'emmarca en un
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grup d’iniciatives que han fet diferents grups polítics, també el
Partit Popular i la diputada Marga Durán, que va demanar el
que diu el punt tercer, però que ara el Partit Popular no votarà
el que va dir Marga Durán, però bé, jo no entraré en aquesta
qüestió. En tot cas, el que pretén la iniciativa, el que ha fet
aquest grup d'iniciatives de diferents grups parlamentaris, que
és, a partir de reconèixer que els ciutadans tenen dret a
relacionar-se com ells triïn, digitalment o presencialment,
cadascú que triï el que vulgui, perquè l’administració està al
servei dels ciutadans, en teoria, per tant, el que hem
d'aconseguir és que els ciutadans, fent ús de la seva llibertat,
triïn el mecanisme i ho puguin fer. Com que hi ha una bretxa
digital i com que hi ha dificultats, hi ha ciutadans que ho volen
fer presencialment, i se'ls ha de garantir que ho puguin fer.
Això crec que és, en definitiva, el que es defensa.

Nosaltres hi estam absolutament d'acord i pensam que li
hem de donar tot el suport i que hem d'intentar que això sigui
una realitat. 

Vull dir, m’afegesc un poc al cinisme dels grups proposants,
en el sentit que l'Administració Perifèrica de l'Estat a les Illes
Balears no permet, per exemple, hi ha Administració Perifèrica
de l'Estat que no permet la relació presencial, que l'està
prohibint i, evidentment, els seus responsables polítics són el
PSOE i Podemos. Per tant, a part de fer iniciatives en aquest
Parlament, que benvingudes siguin, també haurien de posar
ordre en el seu govern i a les seves àrees de gestió.

EL SR. PRESIDENT: 

Bé, moltes gràcies, Sr. Melià. Pertoca el torn del Grup
Parlamentari Mixt, per tant, té la paraula el Sr. Josep Castells,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Moltes gràcies, Sr. President. Com deia el Sr. Melià, ja fa
unes quantes setmanes que debatem temes prou similars, en
aquesta línia, però, bé, no sobra, jo agraesc aquesta iniciativa
i la celebr perquè la presentin els grups del Govern, perquè,
sense anar més enfora, la setmana passada la meva companya
Patrícia Font va fer una pregunta a la consellera Gómez, la
consellera de Salut, sobre l'atenció telefònica automatitzada per
part de l'ib-salut, i la Sra. Consellera, la veritat és que no va
mostrar la més mínima intenció de millorar aquest aspecte. El
que li va dir a la meva companya és que el que s'havia de fer
era formar la gent gran perquè poguessin enfrontar-se a aquesta
bretxa digital.

Per tant, jo, escoltin, suport absolut i facin feina perquè els
consellers del Govern vegin aquestes necessitats que vostès
presenten amb aquesta proposició no de llei. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Castells. Iniciam el torn de contradiccions, té
la paraula el Sr. Jiménez, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, Sr. President. Bien, en primer lugar, dar las
gracias al apoyo de todos los grupos que han apoyado esta
iniciativa, que en el fondo son todos los grupos, al margen de
las abstenciones del Partido Popular y de Ciudadanos con
respecto al punto 3.

Bien, el Sr. Costa, del Partido Popular, lo ha expresado
bien, lo que supone el avance en materia digital, por lo tanto,
estamos de acuerdo en lo que ha hablado, en cuanto a mejora
de eficiencia, mejore la productividad, no tenemos nada que
decir en contra, sino que estamos a favor. Es decir, también el
tema de la necesidad de adquirir competencias, es algo que
parece como evidente, también lo ha comentado el
representante de Ciudadanos; es decir, hay que mejorar esa
formación, es algo que a mí me parece bastante evidente, pues
precisamente para trabajar en contra o a favor de reducir o
eliminar del todo en su día esta brecha digital. Esto nos parece
algo como importante lo que han dicho estos representantes,
estos dos partidos y compartimos esa opinión.

En cuanto al punto 3, tanto un partido como otro se
abstienen, evidentemente están en su perfecto derecho, nosotros
creemos que ese punto 3 es un poco..., sigue trabajando en lo
mismo, en intentar implementar estas medidas, de tal manera
que todo el mundo pueda ser atendido en cualquier lugar, ya
sea administración pública o ya sea empresas privadas, sin el
ánimo de controlar, ni mucho menos lo que puede hacer una
empresa privada, simplemente es mejorar esa atención, ese es
el objetivo final, por lo menos lo que se ha intentado decir en
esta PNL: mejorar esa atención. Todos y todas yo creo que
estamos acostumbrados a veces a llamar por teléfono a un
número de cualquier empresa, da igual cuál, y que nos tienen
mucho tiempo ahí, sin  poder saber qué está ocurriendo y luego
no hay esa atención presencial, que a lo mejor podría
solucionar un problema en un tiempo más o menos breve. Por
lo tanto, nosotros pensamos que ese punto 3 va un poco en esta
misma línea.

En cuanto a VOX, habla de atropellos de los derechos,
nosotros, bueno, a lo mejor es una palabra excesiva, nosotros
creemos que hay una serie de errores, que son los que tratamos
de explicar en esta PNL y tratar de subsanar; es decir, uno de
estos errores importantes que hay es lo que hemos puesto, es
decir, de las 7 palabras que faltaban de la trasposición de la
directiva europea al Real Decreto del 17, es decir que se
incluyan esas 7 palabras que complemen..., no
complementarían, sino que harían esa trasposición de manera
adecuada para que esa atención presencial pudiera ser posible
en la mayor parte de los sitios, es decir que simplemente son 7
palabras. 

Nosotros, bueno, el ataque al Banco de España,
efectivamente, sabía todo lo que estaba diciendo, lo que ha
dicho ahora la representante del partido VOX, por supuesto que
lo sabía, nosotros lo hemos dicho también aquí en nuestra PNL,
y si no ha actuado, pues bien, no sabemos cuál es el motivo.

El problema, nosotros con los bancos, desde luego, desde
nuestro grupo lo tenemos muy claro, nosotros creemos en la
banca pública y es lo que habría que hacer, nacionalizar alguna
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banca y desde ahí solventar muchos de los problemas que hay
en este país, al no pertenecer al Estado. Garzón, que yo sepa,
apoya a FACUA, siempre la ha apoyado y siempre se ha
basado mucho en sus estudios. 

Pero, bueno, en cuanto a El PI, pues tiene razón en lo que
dice, en la Administración del Estado periférica a veces esa
atención presencial deja mucho que desear, eso es cierto y es
un problema que hay que solucionar tal cual.

Y bueno, en cuanto a MÉS per Menorca, pues esta es
nuestra intención, es decir, mejorar estas cuestiones que el
mismo representante suyo ha planteado, es decir, que no
sucedan estas cosas, las cosas expuestas.

Muchas gracias de nuevo a todas las personas que han
intervenido y muchas gracias a la mesa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, no en farà ús. I MÉS per Mallorca, Sra. Campomar,
en farà ús?

 LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Molt breu.

EL SR. PRESIDENT:

Cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Molt breu, nosaltres a part de tornar donar les gràcies també
pel suport, perquè creiem que hi ha hagut una majoria en totes
les iniciatives que han dut els diferents grups, que ens hem
conscienciat que hi ha aquesta problemàtica, per tant, des de
MÉS per Mallorca, només dir que entre tots, sigui de la
ideologia que sigui, hauríem d’aconseguir que es trobàs aquest
equilibri entre l’avanç digital i l’accés per a tothom en
condicions i evitar les exclusions de les persones, sobretot de
les més vulnerables, tant sigui per qüestió d’edat, per qüestió
social o per qüestió econòmica.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sra. Campomar. Passam a votació. Entenc que els
grups proposants no tenen inconvenient que votem el punt 3 per
separat. Per tant, passaríem a la votació dels punts 1, 2, 4 i 5
d’aquesta proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Secretària?

LA SRA. SECRETÀRIA:

13 vots a favor, cap en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. I ara passaríem a la votació del punt 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Secretària?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor, cap en contra, 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la proposició no de llei,
relativa a dret a ser atès de manera efectiva.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2610/22, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, pel procediment
d’urgència, relativa a vigència del règim fiscal especial per
a les Illes Balears davant l’escalada de preus.

Sent així, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 2610/22, que presenta el Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, pel procediment d'urgència, relativa a urgència del
règim fiscal especial per a les Illes Balears davant l'escalada de
preus. Per a la seva defensa, té la paraula la Sra. Joana Aina
Campomar, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, president. Bé, nosaltres vàrem presentar aquesta
proposició no de llei, un tema que aquí hem debatut i seguim
debatent perquè, desgraciadament o malauradament, per dir-ho
de qualque manera, no disposam d’aquest règim especial fiscal,
i jo crec que tots, almanco jo esper que tots els grups lamentem
aquesta situació. Aquesta proposició no de llei es va presentar
a l'inici de març, just una mica després de començar aquesta
escalada de preus accelerada, perquè jo crec que l'increment de
preus ja venia abans de la guerra d’Ucraïna i la guerra amb
Rússia, però sí que aquesta guerra ha provocat una acceleració
d'aquest increment de preus i d'aquesta pujada de la inflació. 

Per tant, nosaltres consideram que en aquesta situació, tal
com vàrem dir en el moment que també vàrem fer una iniciativa
molt similar durant el temps de la pandèmia, que les empreses
poguessin disposar d’un règim especial fiscal, que els compensi
la insularitat i que els ajudi a competir amb igualtat de
condicions amb les empreses peninsulars, doncs era una eina
fonamental, ja fora de les crisi, però molt més en època de crisi.
Per tant, nosaltres aquí el que volíem era insistir i veure si entre
tots arribam a fer un clam suficientment elevat, alt, i amb
suficient força, perquè aquest règim fiscal es faci una realitat en
el 2022 en aquestes illes.
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Vivim una incertesa en el tema de preus, una incertesa que
jo crec que es conforma com una incertesa indefinida, crònica,
diria jo, que no es se sap molt bé fins on arribarà. I per tant,
seguim insistint, amb les ajudes, aquests incentius fiscals
perquè realment puguin competir les nostres empreses amb una
certa igualtat de condicions, és totalment imprescindible que es
faci una realitat.

Nosaltres ja ho hem dit en altres ocasions, lamentam que en
el 2019 es prometés pel Govern espanyol, pel Sr. Sánchez,
aquest Règim Especial Fiscal, que està redactat, i que ja hi
havia un avantprojecte, que està dins un calaix i que no s'hagi
fet efectiu. Nosaltres ja hem votat a favor de totes les
iniciatives, sigui de la banda política que sigui, perquè per a
MÉS per Mallorca el fonamental és que disposem d’aquest
Règim Especial Fiscal, sigui d'on vengui, sigui del partit que al
final faci la iniciativa.

Per tant, nosaltres consideram -i ja no m’estendré més- que
aquest Règim Especial Fiscal és un element, un instrument,
essencial per afrontar els reptes que tenim endavant, uns reptes
de postpandèmia, uns reptes de fer front -diguem- a aquesta
resiliència, a aquest tenir una economia molt més resilient a les
properes crisis, que malauradament vendran, crisis en les quals
ja estam immersos, com és la crisi climàtica o la crisi de
matèries primeres, i que també eviti, precisament, també
l'emigració del talent, que promogui l’economia estable,
l'ocupació estable, uns sous dignes i, precisament també, unes
pensions després dignes. 

Per tant, la nostra iniciativa va en aquest sentit i esperam
que hi hagi el suport de tots els grups parlamentaris d'aquesta
cambra. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Iniciam el torn de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
el Sr. Toni Costa, per un temps de cinc minuts.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, he de dir que des del
Grup Parlamentari Popular solem no coincidir amb la Sra.
Campomar, però en aquest cas la coincidència és total i
absoluta, he de dir-ho així de clar perquè fa temps que és de
sobres conegut que, des del Partit Popular, intentam per tots els
mitjans que s'aprovi el règim fiscal propi, que ha de situar les
empreses ubicades, localitzades a les Illes Balears en igualtat
de condicions quant a les possibilitats de competir amb les
empreses ubicades en el continent, no amb la resta d'Espanya,
no, no: en el continent. 

Perquè produir a les Illes Balears és més costós que a la
resta de comunitats autònomes peninsulars i a la resta del
continent, perquè el fet insular comporta això, un increment de
costs. I res millor que compensar l'increment de costs que
suposa la insularitat reduint la fiscalitat de les empreses
localitzades, ubicades, a les Illes Balears. 

Tots els que som aquí sabem perfectament que el règim
fiscal, aquell que es va acordar i que hi havia total consens en

el mes de febrer del 2019, que va quedar inicialment dins un
calaix del Ministeri d'Hisenda, nosaltres pensàvem que
s'aprovaria a la major brevetat possible, sincerament, i que
entraria en vigor. Això és el que ens varen prometre la Sra.
Montero, la presidenta Francina Armengol, els grups
parlamentaris que l’hi donaven suport; bé, idò, la qüestió va ser
que passava el temps i, dos anys després, continuava dins el
calaix del Ministeri d'Hisenda. I va ser una iniciativa dels
senadors Vidal Matas i Marí Bosó que varen aconseguir
aprovar, amb suport suficient, en el Senat, aquesta iniciativa de
règim fiscal, es va aprovar en el Senat, i d'allà va passar a la
tramitació al Congrés dels Diputats, i d’això, ja fa mesos que va
succeir.

I aquest règim fiscal que, repeteix, era el que estava acordat
en el mes de febrer del 2019 entre les forces polítiques i la
societat civil de les Illes Balears, està bloquejat a la Mesa del
Congrés dels Diputats i no se li dona camí. Hem aprovat
iniciatives, no només aquesta, que esperam que s'aprovi, de
MÉS per Mallorca, no, no, iniciatives del Partit Popular s'han
aprovat en aquest parlament, per intentar pressionar la Mesa del
Congrés dels Diputats perquè es tramiti d'una vegada per totes
el règim fiscal, perquè, entri d'una vegada per totes en vigor,
posant dates, etc.

És trist, és realment trist que el Partit Socialista votàs en
contra d'aquesta tramitació en el Senat i, ara, sigui el mateix
Partit Socialista el que bloqueja aquesta tramitació en el
Congrés dels Diputats. Sincerament, des del Partit Popular ho
lamentam profundament, lamentam profundament que no hagi
entrat ja en vigor, i almenys, o almenys que se li doni camí
d'una vegada perquè pugui entrar en vigor el més ràpid
possible.

Per tant, vot favorable total i absolut del Grup Parlamentari
Popular, del Partit Popular, a aquesta iniciativa, Sra.
Campomar. 

I no vull acabar aquesta intervenció sense llegir literalment
el punt 91 del programa electoral del Partit Socialista, el que es
va presentar a les eleccions a l'any 2019: “El nou Règim
Especial de les Illes Balears com un accelerador del creixement
-posaven en negreta; i afegien: cal contemplar el nou règim
especial de les Illes Balears, aprovat al Congrés dels Diputats,
amb el paquet de mesures fiscals, suportat pel Govern socialista
a l'Estat, aconseguint la seva aprovació al Congrés, -al
Congrés- per a la seva entrada en vigor l’l de gener del 2020".
“1 de gener del 2020", literal, eh?, literalment, posava aquesta
data.

Idò, bé, si jo no vaig errat, som el juny del 2022 i la
tramitació del règim fiscal de les Illes Balears continua
bloquejada en el Congrés dels Diputats. I això és, almenys per
al Partit Popular, lamentable. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Antonia Martín, per un temps de
cinc minuts.
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LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. Des de la nostra formació ho hem dit i
ho hem reiterat i hi hem insistit, el REIB és fonamental per a
les nostres illes. Ho hem aconseguit, una part, i voldria destacar
que, gràcies a una esmena presentada per la nostra formació,
per Unidas Podemos, va arribar una part del REB per a
enguany. 

Evidentment, i coincidim amb la proposta i la iniciativa
presentada, és imprescindible que el REIB fiscal es posi en
marxa i arribi a les nostres illes, i no tenim cap dubte, i crec que
ho hem de remarcar, que els partits que som al Govern, que
tenim representació en el Congrés dels Diputats, com a mínim,
per descomptat es farà des d'Unides Podem, aquest REB fiscal
arribarà a les nostres illes. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Martín. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Marc Pérez-Ribas, cinc minuts. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Bé, poca cosa més a dir, evidentment,
com ja és sabut, des del Grup Parlamentari Ciutadans estam
absolutament focalitzats que, el més aviat possible, aquest
Règim Fiscal Especial per a les Illes Balears es pugui aprovar
i hem fet tot el que hem pogut des d'aquí, des de les Illes
Balears, també al Congrés dels Diputats i al Senat sempre hem
intentat que aquesta iniciativa tiri endavant, perquè és bàsic per
a la competitivitat de les nostres illes.

Un règim fiscal que ha de permetre que les nostres
empreses puguin competir en igualtat d'oportunitats amb altres
empreses, ja no d'Espanya, com ha dit el Sr. Costa, sinó
d'Europa, perquè avui en dia competim amb un mercat global.
I això ha d'arribar el més prest possible, i més en una època,
com és ara, amb una inflació que castiga encara més que a
ningú les Illes Balears, amb un costs de carburants, que són els
més alts d'Espanya, amb uns costs que genera tota aquesta
inflació que no esperaven els nostres empresaris i empreses, i
que necessiten urgentment unes mesures fiscals que alleugin
aquest excés de costs, que no estaven prevists ni pressupostats,
i que es troben ara que han d’encarar aquestes despeses no
previstes.

Per tant, evidentment, donarem suport a aquesta iniciativa
de MÉS per Mallorca, com ja hem fet en moltes ocasions en tot
el relatiu al REIB i al règim fiscal.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pertoca el torn del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula la Sra.
Idoia Ribas, cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Poco más que añadir, Sra. Campomar,
son sus socios quienes les están bloqueando este Régimen
Fiscal Especial para las Islas Baleares, son sus socios en el
Gobierno -los socios de su partido, de su formación política- y,
bueno, pues al igual que comenté en la iniciativa anterior, es un
poco cínico ver cómo por parte de grupos políticos que, bueno,
son los que están gobernando en esta comunidad autónoma,
luego se presentan este tipo de iniciativas como si fuese algo
que no va con ellos, ¿no?, cuando en realidad, bueno, pues
ustedes son quienes están sentados en el Consejo de Gobierno
de esta comunidad autónoma y esas mismas personas, sus
socios, son quienes se sientan en el Palacio de La Moncloa y
quines tienen la mayoría en el Congreso de los Diputados para
poder sacar esta iniciativa adelante, una iniciativa que, como
bien ha dicho el representante del Partido Popular, lleva meses
en un cajón en el Congreso de los Diputados, que se podría
haber tramitado ya y que, bueno, esperemos que se desatasque
lo antes posible, porque es de justicia.

Porque no es un debate sobre modelo de estado, no tiene
nada que ver con el mapa político, lo digo porque luego, en
alguna ocasión, en alguna tertulia o en algún debate, algun otro
representate de otro partido me dice: bueno, y estos que no
quieren comunidades autónomas y ahora hablan de régimen
especial; pero, es que, vamos a ver, esto no se trata del mapa
político, se trata del mapa físico, aquí da igual que seamos un
estado unitario o que seamos un estado de comunidades
autónomas, las islas siempre serán islas y eso es un hecho
incontestable. Francia es un país muy centralizado y tiene un
tratamiento especial para sus territorios insulares, entonces,
esto no tiene nada que ver.

Evidentemente es una cuestión de justicia, está recogido en
la Constitución Española, el hecho insular, se tiene que
reconocer, nunca se ha hecho de forma efectiva, siempre ha
sido un arma arrojadiza de unos partidos hacia otros. Siempre
se ha utilizado para ponerse medallas, los que están gobernando
en cada momento, pues hace algo que vende, se vende muy
bien, se pone la medalla, pero en realidad no se avanza. La
insularidad tiene que ser algo más que un descuento cuando
viajamos en avión o en barco a la península, aparte de que
luego podríamos también entrar a hablar sobre la efectividad de
ese descuento, que ya sabemos todos que luego las compañías
suben las tarifas cuando se aplica el descuento y al final acaban
ganando lo mismo,

En fin, yo creo que sí, que se tiene que avanzar, Canarias
puede ser un buen ejemplo donde mirarnos, un buen espejo; es
cierto que Canarias es un territorio periférico, que tiene otras
ventajas que desde Europa se les permiten tener que a nosotros
no nos lo permitirían, pero en todo lo que dentro de la Unión
Europea se pueda tenemos que avanzar para equipararnos con
Canarias, y en todo aquello que no se pueda tenemos que
luchar para que, desde la Unión Europea, se nos reconozca esta
especial singularidad de la insularidad porque, efectivamente,
es muchísimo más caro vivir en estas islas, producir en estas
islas, es mucho más cara la vida, en general, y no está
suficientemente reconocido. Gracias, presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Ara mateix no hi ha cap representant ni
del Grup Parlamentari El Pi ni del Grup Parlamentari Mixt. Per
tant, té la paraula la Sra. Maria Antònia Truyols, per part del
Grup Parlamentari Socialista, cinc minuts.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí, gràcies, president. Seré breu perquè pràcticament s'ha dit
tot en relació amb el tema del REIB fiscal, la part fiscal. Sí que
he de dir que des del Grup Parlamentari Socialista estam
d'acord amb aquesta iniciativa. 

Sempre hem defensat per la via de diàleg tenir aquest règim
especial per a les Illes Balears, sobretot pel que fa referència a
la fiscalitat. I vull dir també que la proposta que es duia des del
govern d'esquerres en aquesta part fiscal del REIB no només
incorporava una reserva per a inversions per tal que les
empreses de nova creació, sinó també les empreses radicades
a les Illes Balears, poguessin tenir un benefici fiscal assimilable
al que tenen les empreses canàries, sinó també que hi havia,
sobretot, i crec que ho hem de posar en valor, un règim especial
per a les empreses industrials, agrícoles, ramaderes i pesqueres
de les Illes Balears.

Quan ha començat a parlar el Sr. Costa pensava jo, dic:
mira, per primera vegada estic cent per cent d'acord amb el que
deia; evidentment, en el moment que ha passat a parlar
d'aquesta... a torpedinar o com ho vulgui dir ell el règim fiscal,
ja no hi he estat d'acord, perquè no hem d'oblidar tampoc que
el Sr. Montoro, record que pràcticament una vegada que
parlava amb el Sr. Costa sobre aquest tema sembla el que
passava a Ulisses que, mentre des del Govern es feia feina a les
reunions per tal de tenir aquest règim fiscal per a les Illes
Balears, per altra banda, a posteriori, el Partit Popular tenia
reunions amb el Sr. Montoro i desfeia el que havia fet el govern
d'esquerres. 

Bé, simplement anotar això, i, com deia, tot el nostre suport
al règim fiscal en aquesta pota del règim especial de les Illes
Balears, que sense cap dubte donaria molt d'aire a les nostres
empreses i les situaria en igualtat de condicions en el que ja
coneixem com a territoris ultraperifèrics i que, tot i que
nosaltres no ho som, idò des del punt de vista de la Constitució
que empara el fet insular o que té en compte el fet insular, ens
correspon. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Truyols. En torn de contradiccions, Sra.
Campomar, cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Bé, primer vull donar les gràcies a tots els grups
per donar suport a la iniciativa. Jo crec, com s’ha dit, una
vegada més iniciatives com aquesta o semblants o que hem
parlat del mateix, perquè crec..., ara bé, nosaltres, des de MÉS
per Mallorca, el que diem és que ja no es tracta, Sra. Truyols,
de diàleg, no es tracta de convèncer, és que es tracta d’exigir;
nosaltres creiem que ja n'hi ha prou de bones intencions, crec

que les bones intencions després de quasi tres anys, ja sembla
que la intenció no és bona. Li ho he de dir sincerament, perquè
arribam a un moment en què ja hem entrat quasi en període
electoral del 2023.

I el que nosaltres de qualque manera, MÉS per Mallorca de
cap manera no entendria és que es convertís en una nova
promesa electoral, buida de contingut i amb cap credibilitat. I
en això crec que hem de ser..., vull dir..., crec que tots en
aquesta cambra hauríem de ser seriosos en aquest sentit, perquè
creiem que tots estam convençuts de la necessitat, però també
hauríem de ser coherents i seriosos amb el contingut. 

Aquí s'ha parlat, nosaltres... vull dir... en el Congrés dels
Diputats crec que hi ha diputats i diputades de molts de grups
d'aquesta cambra, no sé quines són les iniciatives que duen per
impulsar això. Evidentment, el Sr. Costa sí que n'ha anomenada
una, que nosaltres compartim, del Sr. Vidal i del Sr. Marí, que
sap que nosaltres en això insistim, però de la resta de grups
d'aquesta cambra que tenen representació de la resta de partits
polítics no en veig cap. Això és el penós, això és el penós. 

Per tant, jo els demanaria més coherència, més coherència
i més exigència perquè crec que ja ha passat el temps de les
bones paraules i del diàleg.

I, a més, crec que les Illes Balears no es mereixen una
discriminació després de tots aquests anys, perquè no només
són els anys de la promesa, no, són uns anys en què hem
esperat un règim especial, no només el fiscal, sinó l'altre, i ara...
doncs tenim un règim especial amb un fons d'insularitat, que
encara no ha arribat, encara no tenim ni tan sols quines
inversions, però és que, a sobre, ni tenim cap passa amb
seguretat que s'aprovi aquest règim especial fiscal. I passen els
anys i jo crec que ni les empreses ni els residents ni les
persones que viuen en aquestes illes es mereixen aquesta
discriminació que té el Govern espanyol, sigui del partit polític
qui sigui, davant aquestes illes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Passaríem a votació la iniciativa.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Secretària.

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor, cap en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. No hi ha més assumptes a tractar, aixecam la
sessió.
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