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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputats. Aquesta presidència ha
convocat la Diputació Permanent en compliment del que
disposen els articles 65, 66 i 67 del Reglament i del que preveu
l’article 45.4 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
atesa la sol·licitud que és objecte de l’ordre del dia de la
convocatòria d’aquesta sessió.

Punt únic.- Adopció d’acord sobre la celebració de les
sessions extraordinàries necessàries en un període
extraordinari fins al proper dia 23 de juliol del 2021, per tal
de procedir a la constitució de la ponència, elaboració de
l’informe i aprovació del dictamen, si n’és el cas, del
Projecte de llei RGE núm. 3970/21, del Decret Llei 2/2021,
de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per
executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar
amb fons europeus en el marc del Pla de recuperació,
transformació i resiliència (escrit RGE núm. 6002/21,
presentat per 13 diputats de la cambra, adscrits als Grups
Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares,
El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt).

A continuació, passam al punt únic de l’ordre del dia que
consisteix en l’adopció d’acord sobre la celebració de les
sessions extraordinàries necessàries, en un període
extraordinari fins el proper dia 23 de juliol de 2021, per tal de
procedir a la constitució de la ponència, elaboració de
l’informe i aprovació del dictamen, si n’és el cas, del Projecte
de llei RGE núm. 3970/21, del Decret Llei 3/2021, de 12
d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les
actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons
europeus en el marc del Pla de recuperació, transformació i
resiliència. Escrit RGE núm. 6002/21, presentat per 13 diputats
de la cambra adscrits als Grups Parlamentaris Popular,
Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El Pi Proposta per les Illes
Balears i Grup Mixt. 

Començam el debat amb la intervenció del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, molt bon
dia a tots i a totes. Bé, seré molt breu perquè crec que la
sol·licitud que presentam s’explica per ella mateixa, aquí la
idea és..., hi ha, si no m’equivoc, tres projectes de llei derivats
de decrets lleis en marxa i la intenció del Partit Popular, i
també ho vàrem plantejar a tots els grups parlamentaris, però
alguns varen decidir no signar aquesta sol·licitud conjuntament,
la idea és que es puguin avançar les feines durant el mes de
juliol, en període extraordinari, atès que en principi no hi ha
altres tasques a desenvolupar i així no tenguem tanta pressió el
mes de setembre i octubre on hi ha la tramitació, en principi, de
la Llei de pressuposts que, com sabem tots, ocupa prou temps.

Per tant, la intenció és senzillament que puguem anticipar
les màximes tasques possibles de la tramitació del Decret Llei
3 durant el mes de juliol i puguem avançar la màxima feina
possible. Nosaltres consideram, a més, que la tramitació com
a projecte de llei del Decret 3 és important perquè, en fi, és un
decret llei que està en vigor, però resulta que res o molt poc

sabem en relació amb l’estat de la qüestió dels fons europeus,
se’ns ha dit per activa i per passiva que durant el 2021 hi haurà
execució de fons europeus, però ni sabem ni els projectes ni
sabem absolutament res pràcticament en matèria de fons
europeus.

Per tant, crec que la transparència que es pogués obtenir,
sobretot amb l’aprovació d’algunes esmenes que hem presentat
des del Partit Popular, la transparència quant a informació
subministrada al Parlament ens aniria molt bé per a aquesta
tasca de control i de gestió dels fons europeus.

I res més. Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. La preparación de un texto de ley
es primordial para llegar a un texto que sea efectivamente
aplicable, nuestro grupo decidió pedir la constitución de la
ponencia, elaboración del informe y aprobación del dictamen
por lo cual es obvio que la posición de nuestro grupo
Ciudadanos es votar afirmativamente. 

La velocidad también es importante cuando se prepara un
texto y, como acaba de decir mi compañero, el Sr. Costa, es
sobre todo también poder darle seguimiento y saber dónde
estamos, y es la razón por la cual nuestro grupo piensa que esto
debe avanzar lo más rápidamente posible, y si se puede tramitar
hay que tramitar esto o empezar a hacer los trámites durante el
mes de julio y aprovechar.

Con lo cual, efectivamente, nuestro grupo también dirá que
sí.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Buenos días a los miembros que están
en esta Diputación Permanente. Nosotros nos hemos adherido
también a esta iniciativa por las mismas razones que ya han
manifestado los diputados que me han precedido. Por tanto,
doy por reproducidas sus manifestaciones.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons.
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LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputades, bon dia
a tots. Pensam que és imprescindible agilitar tot el que té a
veure amb la informació, amb la gestió, amb l’elaboració i amb
la duta a la pràctica d’aquests fons europeus que han de servir
per diversificar la nostra economia, que han de servir per fer
projectes engrescadors i que de qualque manera han de servir
també per saber de què anam, perquè és veritat que a hores
d’ara aquests fons europeus són aquell gran manà d’Europa que
esperam, però que no sabem molt bé en què es traduirà.

Nosaltres pensam que és el moment, aquest mes de juliol,
com bé ha dit el Sr. Costa. Nosaltres ens sumam a aquesta
sol·licitud i esperam el suport d’aquesta cambra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president, bon dia diputades i diputats. Bé, per part
nostra crec que està clar que ens hi adherim perquè pensam que
no hi ha temps per perdre, ni un minut, ni una setmana s’ha de
perdre per engegar aquesta feina.

I, per altra banda, és prou contradictori entendre la urgència
que va tenir el Govern per aprovar aquest decret llei inicialment
i que ara hi hagi grups que no se sumin o, com a mínim, no ho
hagin fet a través de l’escrit, veurem si després amb el vot sí
que ho fan, que hi hagi grups que no entenguin la urgència
d’iniciar aquestes feines, en saber positivament que pel fet de
tramitar-se com a projecte de llei hi haurà canvis respecte del
que està aprovat actualment i en vigor a través del decret llei.

Per tant, em costa entendre que hi hagi gent o hi hagi grups
que pensin que no és una qüestió absolutament prioritària atesa
la transcendència que té la millor gestió d’aquests fons en el
moment que arribin i per això ens hi adherim.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Ara correspon als grups parlamentaris
que no han intervengut per no subscriure la proposta. Els he de
demanar si volen intervenir en el torn a favor o en contra. Sra.
Sans?

LA SRA. SANS I REGIS:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Campomar?

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

En contra.

LA SRA. COSTA I SERRA:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, començam la intervenció dels grups parlamentaris
que es manifesten en contra de la proposta, començam pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Després d’un debat de reflexió sobre la
conveniència o no de la tramitació d’aquest projecte de llei i
després d’haver escoltat les intervencions voldria fer una sèrie
de consideracions del motiu pel qual nosaltres finalment hem
optat per la tramitació en contra, i no és cap altre motiu que ara
mateix, tant a nivell de Govern de l’Estat com també a nivell
autonòmic, es fan tota una sèrie de treballs per tal d’orientar o
acabar d’establir la tramitació d’aquests fons europeus. Sense
anar més enfora, a nivell de Govern central encara es publiquen
convocatòries, fins i tot amb manifestacions d’interès, i també
hem pogut saber que en els criteris del sistema de repartiment
d’aquests fons europeus també hi ha hagut una sèrie de
modificacions en base al que des d’Europa s’havia indicat.

A nivell aquí, de les Illes Balears, també ens hem trobat que
dintre del marc del Pacte de reactivació econòmica es va crear
un grup de treball específic de fons europeus, on també es
treballa, juntament amb els agents econòmics i socials de les
Illes Balears, un pla estratègic de fons europeus per tal
d’establir aquelles directrius quant a fons europeus. I, per tant,
consideram que hi ha moltes esmenes presentades a aquest
projecte de llei que, possiblement, una vegada tenguem més
clar com serà aquest sistema de repartiment i com quedaria
aquest pla estratègic, que vull recordar que està obert a la
participació de tots els grups parlamentaris també, serà més bo
de fer saber si alguna de les esmenes presentades és més
convenient o no poder-la acceptar. 

Per això avui nosaltres consideram que, havent-hi aquestes
situacions que acab d’explicar, en el setembre possiblement tot
això ja estarà més clar i segurament de manera més encertada
podrem tramitar les diferents esmenes presentades per tots els
grups parlamentaris d’aquest Parlament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Bé també molt breument. Jo crec que la Sra. Sans ha
explicat un poquet quins són els..., també coincidim en molts
dels motius. Nosaltres creiem que en tema de transparència
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precisament també es fa un esforç molt gros, i si hi haguessin
participat tant el PP com altres grups d’aquesta cambra, com
s’ha dit, en el grup de treball de fons europeus, que penja del
Pacte de reactivació, veurien que també ja s’ha posat en marxa
una web on es pengen tots els documents que es generen, fins
i tot on es poden fer aportacions, i està obert a tots els membres
de tota la societat de les Illes Balears, tant productiva, com
social, com política, etc., precisament perquè es puguin fer
aquestes aportacions.

Nosaltres creiem que precisament això és un treball que
s’avança per aprovar aquest pla estratègic i també creiem que,
per tant, en qüestió de transparència per ara anam més que bé,
molt millor del que havíem conegut altres anys.

Després creiem que també hi ha molt poc temps, perquè
vostès demanen que s’acabi dia 23, o sigui posen un termini
taxatiu que és dia 23, sabem que som a dia 7, encara s’ha de
reunir la comissió per valorar les esmenes, o sigui que també hi
ha un tràmit previ de crear la ponència i de fer tota la feina. Per
tant, a la pràctica segurament només hi ha una setmana per fer
aquesta ponència i nosaltres creiem que, precisament, com ha
dit la Sra. Sans, vull dir, si s’ha de fer qualque aportació... S’ha
parlat que hi havia molta pressa per aprovar el decret llei i, és
clar, si hi havia molta pressa per aprovar aquest decret llei, però
els canvis no han de dur pressa, els canvis han de ser encertats.

Per tant, nosaltres creiem que, precisament, per fer aquests
canvis hem d’esperar a veure què és el que funciona i el que no
funciona i que, per tant, també la prudència ens ha
d’acompanyar. I una setmana a tota pressa tampoc creiem que
sigui el més convenient.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, en el mateix sentit el Grup
Parlamentari Socialista, si bé podria compartir que tot el que
puguem fer per avançar feina de cara al proper període de
sessions ens semblaria bé, en el cas justament del projecte de
llei que ens ocupa, com han dit les meves companyes,
justament en aquests moments de gestió dels fons, s’acaben de
definir els sistemes de repartiment de fons, no només a nivell
espanyol, sinó també a nivell europeu i, a més, des de diferents
ministeris en aquests moments es fan públiques diferents
convocatòries. 

Tot això fa que pensem que avançar feina per a una
setmana, creiem que no justifica fer aquestes sessions
extraordinàries, perquè estam convençuts que, a més, a partir
de setembre, una volta que hagi passat aquest estiu i s’hagi ja
definit aquest sistema de repartiment, tant a nivell europeu, com
a nivell espanyol, podrem treballar amb molt més coneixement
de causa a l’hora de poder valorar totes les propostes que hi ha
dels diferents grups parlamentaris, en forma d’esmenes,
evidentment, per veure com queda finalment la llei. Que la llei

era urgent, que la llei és importantíssima, etc., hi estam tots
d’acord, però és que a dia d’avui el decret llei està plenament
en vigor i com que està en vigor entenem que no existeix,
diguem, aquesta estratègia i, com dic, de cara al setembre,
tendrem més coneixem de causa a l’hora de poder enllestir i
aprovar o no diferents esmenes que hi ha presentades.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Costa. Ara en torn de rèplica per part dels
grups parlamentaris que han presentat la proposta, té la paraula
en primer lloc el Sr. Costa, pel Grup Parlamentari Popular.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, és realment trist el nivell de les
excuses que vostès posen damunt la taula, és realment..., els ho
dic sincerament, és realment trist que vostès plantegin aquestes
excuses per justificar el que és injustificable, al nostre entendre.
I és realment trist també el grau de submissió, no del PSIB, que
és normal, al Consolat, és normal que el PSIB estigui a les
ordres del Consolat, sinó que és realment trista l’actuació de
Podemos i MÉS per Mallorca en aquest tema, el seu grau de
submissió al Partit Socialista és de tal nivell que fa quasi
vergonya, els ho dic amb total sinceritat. 

És realment increïble que vostès acceptin el rodillo que
se’ls planteja des del Consolat i acompleixin sistemàticament
i sense moure’s ni un, res, ni un mil·límetre de les ordres que
els passen a vostès des del Consolat.

Res de comissions de fons europeus, tal com va demanar el
Partit Popular i que també va demanar la Sra. Silvia Tur, res.
Vostès de control per part de l’oposició en matèria de fons
europeus no en volen ni sentir a parlar. La Sra. Costa ens diu:
tenim el decret llei aprovat; és clar, el decret llei que varen fer
vostès i que al Partit Popular per exemple no li varen dir res,
absolutament res. Vàrem saber de l’existència del decret llei
quan el varen publicar al BOIB. Per tant, vostès fan el que els
dóna, -permeti’m l’expressió, eh, no se sentin ofesos-, vostès
fan el que els dóna la gana. Els seus socis permeten que vostès
facin el que els dona la gana!

Però els vull dir una cosa, al Partit Popular no ens
arraconareu -no ens arraconareu-, d’acord? El Partit Popular
seguirà fent la labor de control que li varen atribuir els
ciutadans el 2019 i la seguirà fent amb dignitat, no com fan
alguns altres grups parlamentaris en aquesta cambra. Per tant,
seguirem intentant controlar la tasca de gestió que fan vostès
dels fons europeus, perquè els diré una cosa: ni ens fiam, ni ens
podem fiar de vostès en aquesta matèria. Per tant, seguirem
exigint, des del Partit Popular, la màxima transparència en una
qüestió que és, i en això coincidim, absolutament rellevant per
a aquesta comunitat autònoma, però que necessita la tasca de
control del Parlament de les Illes Balears i dels grups
parlamentaris, una tasca de control que vostès volen vetar. No
ho aconseguiran!

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, las cosas que acabamos de
oír son bastante incomprensibles. Este tema se decidió que era
urgente, esta cámara aprobó su procedimiento como ley, y hoy
pues todos parece que cambien de idea, el decreto ley está en
vigor y nos importa poco que esta cámara mejore o controle las
cosas como deben de ser controladas, y especialmente con algo
tan importante como los fondos europeos. Me parece que la
posición és clara, cada uno se ha retratado como se ha querido
retratar. Y finalmente, pues, bueno, poco ha importado que esta
cámara decidiese lo que decidió, pues ahora ya Dios dirá
cuando se procederá.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. Ara correspon al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Creo que hemos podido evidenciar con
esta actuación por parte de los grupos que sustentan al
Gobierno balear, que los fondos europeos significan para el
Gobierno balear un caramelo, una cantidad ingente de dinero
que quiere gestionar únicamente desde el Consolat y, por
supuesto, intentar llevarse todo el protagonismo a la hora de
repartir esos fondos europeos. Lo que pasa es que a lo mejor la
Sra. Armengol se puede creer que por el hecho de repartir
dinero entre algunos, entre los que ella decida, porque a este
paso va a ser así, como ella decida, puede hacer que la gente
olvide su nefasta gestión que lleva realizando de toda la
pandemia desde que se inició esta pandemia.

Por tanto, creo que es un error. No creo sinceramente que
nadie olvide los desastres que se han producido en esta
comunidad autónoma, a dónde nos ha llevado, a dónde nos ha
arruinado, cuánto nos ha arruinado la Sra. Armengol con sus
nefastas políticas de restricciones sin sentido. Y luego, al revés,
luego, después de estas restricciones sin sentido, pues el
levantamiento completo de restricciones hasta el punto de
organizar megafestivales y volver a contagiar a todo el mundo.

En fin, todo esto creo que la gente no lo va a olvidar, por
mucho que la Sra. Armengol crea que gestionando ella
directamente los fondos europeos se va a llevar este
protagonismo y va a salir perdonada por los ciudadanos.
Incluso la propia remodelación del Gobierno que hizo hace
unos meses está claro que no tenía otro sentido más que
quitarse de encima a Podemos, que era quien gestionaba los
sectores productivos, y crear una consejería de Fondos
Europeos que está en manos del PSOE. 

Y me parece muy triste que, aún habiendo visto todo esto,
que es evidente, que es lo que todos sabemos y pensamos,

todavía los representantes en esta cámara del Grupo Podemos
y del Grupo MÉS per Mallorca sigan llevándole..., bueno, pues
haciéndole caso a la Sra. Armengol y le sigan la corriente, y no
sean capaces de posicionarse y de decir que, bueno, pues que
ustedes también forman parte de esta cámara, ustedes también
han sido elegidos representantes por una parte de la población
de Baleares y que, hablando de una cantidad tan importante de
dinero, mucho mejor sería para la Sra. Armengol contar con el
consenso de toda la población a la hora de repartirlo, porque
luego vendrán también los agravios, evidentemente nunca todo
el mundo está contento con todo.

Por tanto, es lo que ha decidido la Sra. Armengol, es lo que
le ha impuesto a los grupos que la están sustentando en el
Consolat de la Mar y veremos, finalmente, cómo se desarrollan
los acontecimientos. Desde luego, como ya han dicho otros
diputados que me han precedido, nosotros estaremos vigilantes
de que todo se reparta de una forma justa para la ciudadanía de
estas islas.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, president, senyores i senyors diputades. I decepció
és el sentiment que tenim en aquests moments.

I també fer una apreciació o una reflexió: em fa gràcia quan
tant Podem, MÉS i PSIB-PSOE se sorprenen públicament que
coincideixen amb els arguments, és que és un argument, un
argument repetit tres vegades que vostès ja tenien pactat
d’abans. És a dir, per favor, no, no..., almanco siguin una mica
originals a l’hora de fer públiques les seves consideracions i no
diguin que estan sorpresos o que coincideixen en les seves
argumentacions, perquè és una argumentació multiplicada per
tres. Per tant, tres diferents que surten d’allà mateix.

Vull dir-los una cosa, vostès troben que no s’ha d’avançar
feina per una setmana, nosaltres pensam que sí, per una
setmana i per un dia, si fa falta.

Els fons europeus són la gran oportunitat que té aquesta
comunitat autònoma i pensam que entre tots ho faríem millor
que si només ho fan uns.

I també els record que vostès varen criticar molt a l’anterior
legislatura els decrets, els decrets lleis com a figura, una, una
altra i una altra vegada. És veritat que està en vigor, però
pensam que entre tots ho faríem molt millor, molt més bé del
que poden arribar a fer.

I per una setmana sí val la pena avançar feina perquè ens hi
jugam molt a aquesta terra i ens hi jugam fins i tot el model de
comunitat que volem.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. La veritat és que estic un poc en xoc
perquè m’esperava escoltar arguments de pes, arguments
consistents que tal vegada em podrien fer arribar a pensar fins
i tot que anàvem errats demanant que tots anéssim a una i el
que veig són excuses. 

Vegem, tres qüestions. Per dues ocasions he escoltat el
mateix argument fent referència al Pacte de reactivació
econòmica, la feina del Pacte de reactivació econòmica és una
feina independent, és una feina que fa els seus avanços i que fa
la seva via, i molt bé, però em diuen que la feina que es fa a
l’àmbit del Pacte de reactivació econòmica és una excusa, és un
pretext que justifica el retard de la tramitació d’aquest decret
com a projecte de llei? Perquè recordem una qüestió, no sé si
volien dir això o és que s’han explicat malament o jo els he
entès malament, però convendria aclarir-ho. Perquè, és clar,
aquest decret, talment com està aprovat i en vigor actualment,
ja preveu els mecanismes de decisió i de filtre i de selecció de
projectes, i vostès saben positivament que quan s’aprovi la llei
hi haurà matisos, però, en qualsevol cas, s’haurà definit de
quina manera s’han de seleccionar els projectes i de quina
manera s’han d’aprovar. Per tant, no entenc a què ve la
referència com a pretext, a què ve la referència a aquest Pacte
de reactivació econòmica com a pretext per retardar aquest
tràmit del projecte de llei. Punt 1. 

Punt 2. Crec que realment el que es posa en evidència és
que vostès varen tenir molta pressa a aprovar aquest decret llei,
varen tenir molta pressa i ara se’ls ensorra, i ara se’ls ensorra
i se’ls ensorra i s’han delatat vostès mateixos quan diuen: no,
és que l’Estat està aprovant nous mecanismes de distribució del
fons, no?, és que la Unió Europea està decidint noves
instruccions. Vostès que tenen informació directa i són dins el
Govern d’Espanya no ho sabien? No ho sabien? És a dir, tenien
molta pressa per aprovar un decret llei, de la manera com es va
fer, ara resulta que no hi ha pressa per aprovar-lo com a
projecte de llei. Insisteix, quan vostès saben positivament que
quan s’aprovi com a llei hi haurà canvis fruit de les esmenes
que s’hagin incorporat. 

Em sembla francament molt poc seriós, molt poc seriós que
vostès venguin amb aquests arguments tan pobres a aquesta
cambra en una qüestió tan sensible i tan delicada i en la qual
vostès, per altra banda, han fet tanta inversió de temps per
promocionar les bonances d’aquest decret i per promocionar les
bonances dels fons que ens arribaran. Francament, és tot una
incongruència.

Per altra banda, una altra qüestió, jo sí pens que hem de ser
curosos també amb la imatge que donam i donar a entendre que
només perquè es reuneixi una setmana o dues la comissió que
ha de debatre aquestes esmenes ja no val la pena, són tan
poques sessions que no avançarem feina. Bé, doncs jo crec que
la imatge que hem de donar és que no tenim temps per perdre,
que hem de fer feina, que hem de ser congruents i que si varen

tenir moltes preses per aprovar un decret llei de la manera que
ho varen fer, ara haurien de ser igual de conseqüents i tenir les
mateixes presses per avançar en l’aprovació d’una llei que ens
farà molta falta i que tot el que es pugui avançar ara és feina
que no haurem de fer més endavant. 

Però, vaja, en qualsevol cas, crec que ha quedat clar, d’una
manera manifesta han quedats claríssims els motiu pel quals
vostès no volen avançar aquesta feina i és perquè saben
perfectament que el decret llei que varen aprovar i que
actualment està en vigor se’ls ensorra, se’ls ensorra perquè crec
que a la primera intervenció de la Sra. Sans ha quedat clar quin
serà el modus operandi.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. En torn de contrarèplica pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, fa..., a veure, en temes de fons
europeus crec que ens hem de remuntar prou enrere per
recordar que, en un principi, s’havien fixat uns terminis i
s’havien fixat també uns criteris, i que després, quan des dels
diferents països es varen enviar els plans de fons europeus a
Europa per tal que es revisassin, hi va haver tota una sèrie de
canvis, i el canvi més important, que vostès podrien saber si
participessin del grup de treball de fons europeus dins el marc
del Pacte de reactivació econòmica, podrien saber que a un
primer moment els criteris que s’havien establert era que
anirien per projectes, i que ara havien canviat els criteris per tal
que el repartiment s’havia d’establir per temes sectorials. 

Llavors, el tema de fons europeus, com vostès diuen, ha
estat un tema que ha dut a prou confusions, que en el dia a dia
s’ha vist que algunes de les línies principals que s’havien
establert s’han hagut de modificar, però no perquè des d’aquí,
de les Illes Balears, haguem volgut canviar res, sinó
simplement perquè són uns fons que vénen d’Europa i en els
quals es treballa. 

A vostès els nostres arguments potser els semblen poc
fonamentats, a mi tots els arguments em semblen legítims i hem
vist, després d’haver-ho reflexionat, que ara mateix es fan tota
una sèrie de canvis, sobretot parlam del sistema de repartiment
de fons europeus, i que, per tant, trobam més adient que s’acabi
d’aclarir com serà aquest sistema i després al setembre poder
tramitar i poder aprovar unes esmenes presentades per tots els
grups parlamentaris en base a uns coneixements més certs.

Aquest argument els pot semblar de poc pes o de molt de
pes, per a nosaltres és important. I també seria molt important
que dintre d’aquest grup de treball, on hi ha representats tots els
agents econòmics i socials de les Illes Balears, estaria molt bé
que també hi pogués haver totes les forces parlamentàries
representades, per tal de practicar el diàleg social, que tal
vegada per a algunes forces polítiques mai no ha estat una
prioritat, però també perquè en aquests grups de treball, per
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exemple, com dic, s’ha donat molta informació sobre aquest
tema i l’estat de la qüestió. I aquests són els nostres arguments.

I després també m’agradaria fer una menció, algunes
intervencions que he escoltat, semblava com si no s’hagués de
tramitar el projecte de llei, el projecte de llei es tramitarà,
simplement es tramitarà el mes de setembre, nosaltres perquè
pensam que ja tendrem més coneixement de com quedarà tot i
que serà molt més fàcil tenir un projecte de llei, una llei que
defineixi la tramitació i agilitació d’una forma correcta,
conforme a la versió final de com s’han de tramitar aquests fons
europeus que vénen des d’Europa.

Simplement.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Bé, a veure jo, no ho sé..., al Sr. Costa li diria que aquí
ningú li veta la seva funció de control, vull dir, té tots els
elements que té el Reglament per fer la funció de control. Jo
esper que a la Comissió d’Hisenda vostè faci una bateria de
qüestions per controlar els fons europeus, però si volia una
comissió, ho tramitin, sempre li hem dit, la Comissió d’Hisenda
és un canal perfectament viable per fer tot aquest control. Per
tant, té tota la via oberta que vostè vulgui.

Després hi ha hagut comentaris d’avançar feina. Jo he fet un
comentari, aquí la petició era que dia 23 hi havia d’haver un
informe i una ponència. Nosaltres hem dit: bé, es pot fer feina,
però és que realment necessitam veure que aquests canvis
siguin el més encertats possibles, i ho seguim pensant així, que
aquests canvis que haguem de fer siguin el més encertats
possibles.

I després sembla que aquí hi ha com a una confusió, perquè
el decret llei el que fa és crear una sèrie d’instruments,
d’agilitació, d’agilitar l’administració, d’afavorir que aquests
projectes es puguin tramitar, però no diu en cap cas com
s’adjudicaran aquests projectes. Vull dir, no és que hi hagi unes
regles (...), perquè aquí es parla que la repartidora..., jo crec
que és que tal vegada ningú no ha entès com aniran aquests
fons europeus, perquè la majoria aniran per competència
competitiva, la majoria; després n’hi ha que sí, que vendran a
la comunitat autònoma per temes sectorials, és cert, i aquests
sectorials es poden canalitzar a través de petites convocatòries
directament de la comunitat, o a través de projectes fets
directament per les administracions, executats directament.

Però això no és una repartidora, com qualcú ha volgut dir,
o sigui, realment hi haurà tot un control de convocatòria molt
estricte. Per tant, no pensem que Europa ens deixarà fer aquí...
agafar la borsa de doblers i començar a repartir, perquè si no
ningú no entén, no enteneu com han funcionant sempre els fons
europeus, perquè els fons europeus sempre han estat
precisament dels fons més estrictes a l’hora de fer el control. I
aquests fons segueixen mantenint tots els mateixos controls de

fons europeus que tenen els fons anteriors i normals, o que
sempre hem volgut dir.

I després, també m’ha cridat l’atenció que el Sr. Costa digui
“i no ens fiam de com manegen els doblers”. I jo li diria: Sr.
Costa, és que nosaltres no ens fiam del PP, perquè ens ha
demostrat dia sí i dia no que no ens podem fiar de com
manegen els doblers d’aquesta comunitat. No ens digui que no
es fia de nosaltres, és que crec que ja ni ho hauria de dir en
aquesta cambra, perquè realment els que no són de fiar, perquè
està demostrat judicialment, són vostès, són vostès, ningú més.

I després una altra cosa, després, aquí l’extrema dreta, o la
ultradreta, no sé què li he de dir, la Sra. Ribas, ve a dir que s’ha
gestionat la pandèmia. Jo crec que cau d’irresponsabilitat
precisament la forma carronyera que fan política vostès, com
s’ha demostrat en aquest darrer megabrot, que ha perjudicat
autònoms, petits empresaris, reserves, precisament per la
utilització partidista i mediàtica que vostès fan de la pandèmia.
Això sí que és una vergonya, perquè li puc dir la quantitat de
reserves en el Port de Pollença que s’han anul·lat, precisament
per polítiques mediàtiques que vostès han incentivat, perquè
vostès es passejaven per darrera l’hotel esperant els mitjans,
precisament per donar informació i per crear alarma als països
emissors. Això sí que és una vergonya! Això sí que és una
irresponsabilitat que ens ha perjudicat a tots i que ha perjudicat
tota la societat balear!

Per tant, no ens parlin aquí de responsabilitat ni de
coherència. Jo crec que tots hauríem de fer feina i jo estic
disposada a la comissió i a la ponència a fer feina tots perquè
realment aquest projecte de llei, els canvis que s’hagin de
sustentar, siguin els millors possibles, precisament perquè
mantenguin aquest control, la transparència i una bona
execució, perquè en això sí que estic convençuda que tots
coincidim, que són una oportunitat i un repte que no podem
desmerèixer i que no podem deixar de tenir en compte i que
hem d’aprofitar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Pilar Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, no m’agradaria reiterar
els arguments que ja he fet a la meva primera intervenció,
vostès, els grups que són a l’oposició els poden interpretar com
vulguin i fer les valoracions que vulguin, però com a mínim han
de reconèixer que tan respectables són uns arguments com els
altres.

I també m’ha sorprès que al Grup Popular i a altres grups
els estranyi que la unitat d’acció i d’arguments dels grups
parlamentaris que formam part d’un mateix govern, això els
esglaï a vostès tant, a mi em sembla més coherent que els grups
que estam a un govern puguem coincidir en els arguments a
l’hora de defensar determinades posicions.
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Miri, rere de tot això, Sr. Costa, especialment al Grup
Popular em dirigeix, el que s’amaga és que vostès han decidit
fer una altra forma de política, em sembla molt respectable -que
jo no compartesc-, que és instal·lar-se amb el duo de la
ultradreta, és a dir, vostès i VOX, per fer aquest seguidisme de
la ultradreta i instal·lar-se en el no i en la confrontació, perquè
si no expliqui’m, perquè jo encara no ho he entès, per què
segueixen dient no a participar en el Pacte de reactivació i al
grup de feina que s’ha creat ara fa poques setmanes. Vostès
segueixen dient no a fer feina en aquest Pacte de reactivació.
Aquest és un tema.

L’altre és la tramitació del decret llei al que ara ens referim
i que ens porta a aquesta diputació permanent. Ja ho hem
repetit per activa i per passiva, el decret llei està en vigor el que
suposa que el gruix del contingut, evidentment que esperam
que continuï en vigor, sense perjudici que en la tramitació
parlamentària també pateixi transformacions o modificacions
arran de les esmenes o dels acord als quals puguem arribar els
diferents grups parlamentaris, faltaria més! Però això succeirà
tant si ho fem el juliol com en setembre, el fet d’avançar o de
fer-ho en una setmana o fer-ho en dues el mes de setembre a
mi, amb tots els meus respectes, em sembla que he escoltat aquí
molta comèdia política, amb tots els meus respectes cap a les
comèdies que precisament n’hi tenc molt.

En definitiva, però, crec que a dia d’avui..., a més el Grup
Popular al qual he escoltat aquí que això impedeix fer control
al Govern dels fons europeus, em volen dir que té a veure
tramitar un projecte de llei amb fer control al Govern dels fons
europeus? Perquè el que no he vist a aquesta cambra aquestes
darreres setmanes és una sola iniciativa per fer control al
Govern en temes de fons europeus, i això no té res a veure amb
la tramitació del projecte de llei del qual parlam.

Per tot això, nosaltres ens mantenim a rebutjar o a votar
negativament aquesta proposta que fan els diferents grups
parlamentaris. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Costa. Una vegada finalitzat el debat
procedirem a la votació. Votam.

9 sí; 9 no; cap abstenció.

Aleshores hem d’aplicar l’article 101.1 per repetir les
votacions. Procedim a una segona votació. Votam.

9 vots a favor; 9 vots en contra; cap abstenció.

Com marca l’article 101.1, procedim a una tercera votació.
Votam. 

9 sí; 9 no; cap abstenció.

Així, aplicant l’article 101, que diu que, un cop produïdes
tres situacions d’empat, s’entén rebutjada la proposició de què
es tracta. Per tant, queda rebutjada aquesta petició de sessions
extraordinàries per a la tramitació d’aquest projecte de llei.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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