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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats, començam
el ple  del dia d’avui. El primer punt de l’ordre del dia
correspon al debat de les preguntes amb sol·licitud de
resposta oral davant el ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 5995/19, presentada pel
diputat Sr. Miquel Vidal i  Vidal, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a compliment del Pla Hidrològic.

Primera pregunta, RGE núm. 5995/19, relativa a
compliment del Pla Hidrològic, que formula el diputat Miquel
Vidal i Vidal del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, bon
dia. Un dels objectius del Pla Hidrològic de les Illes Balears
és que les persones que hi vivim tenguem aigua bona per beure
a les nostres cases. A l’apartat d’Interconnexió
d’Infraestructures hi figuren les obres necessàries a realitzar,
moltes d’aquestes obres ja hi figuraven a l’anterior pla
hidrològic del 2015 i a anteriors plans hidrològic també. 

Si ens centram a l’illa de Mallorca, veiem que són
necessàries 12 obres per complir aquest pla. Li deman, Sr.
Conseller, quantes persones, quantes cases a Mallorca que no
tenien aigua potable a l’any 2015 en tenen a dia d'avui? I
també, si vol contestar, quantes creu que en tendran a finals
d’aquesta legislatura?

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Sí, gràcies, Sr. President, molt bon dia a tothom. Sr. Vidal,
jo crec que es va confondre a l’hora de formular la pregunta i,
per tant, permeti’m que li matisi algunes coses.

Miri, les Illes Balears tenen Pla Hidrològic des de l’any
2001 i, en concret, tenen versions de l’any 2001, l’any 2013,
l’any 2015 i l’any 2019, jo em deman: a quin article en
concret vostè ha identificat l’afirmació que formula i postula
exactament i literalment a la seva pregunta i, en concret, si
també l’ha vist a les versions de l’any 2013 i 2015, que va
redactar el seu partit.

Amb tot, Sr. Vidal, li he de recordar dues coses: el Pla
Hidrològic de 2015, que vostè també formula la pregunta, està
derogat, això per començar; i, en segona instància, el Pla
Hidrològic de les Illes Balears mai, tampoc en els documents
que el seu partit va aprovar, no contempla l’afirmació literal
que vostè postula a la seva pregunta.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, no toca amb els peus
a terra ni està dins aquest parlament, el Pla Hidrològic i les 12
obres estan redactades a l’article del Pla Hidrològic, no sé si
s’ho ha llegit o no. Li he dit a la primera part de la meva
pregunta que aquestes obres ja hi figuraven en el Pla
Hidrològic del 2015 i en els plans hidrològics anteriors al
2015. Sap per què no m’ha contestat? Perquè la seva manera
de contestar coincideix amb la seva manera de gestionar, n’hi
havia prou que em contestàs amb una pregunta, hi ha una casa
que no tenia aigua bona a l’any 2015 i avui la té o hi ha quatre
persones. N’hi havia prou que em contestàs amb un número,
sap per què no m’ho ha dit i sap per què em fa preguntes a mi?
Perquè no n’hi ha ni una, en quatre anys de tenir la
responsabilitat de dur aigua potable a les cases de les Illes
Balears ni una persona més té aigua.

(Alguns aplaudiments)

I vostè segueix el mateix tarannà del seu conseller, va dir
que li agradava l’herència i per aquí va. D’aquí a quatre anys
seguirem exactament igual, no gestionen, ni tan sols saben
contestar les preguntes que els fem.
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Sr. Conseller, li faré una reflexió, quan vostè va intervenir
per exposar en el debat de conseller les línies que volia dur a
terme al llarg d’aquesta legislatura no se’n va recordar de la
gent que no té aigua per beure a ca seva, ni els va esmentar.
Crec que amb el que m’ha contestar avui, que, en lloc de
contestar, m’ha fet preguntes, he de creure que vostè no s’ha
llegit el Pla Hidrològic. I és trist que quan li fan una pregunta
que n’hi ha prou a contestar una, dues o cent hagi de contestar
amb una altra pregunta; en la mateixa línia que gestionen.

Sr. Conseller, faci-s’ho mirar, agafi aquest bou per les
banyes, assumeixi la seva responsabilitat, facin un poc de feina
i d’aquesta manera els ciutadans de Mallorca i de les Illes
Balears aconseguirem viure un poc millor.

Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vidal, m’he llegit el
Pla Hidrològic i també la literalitat de la seva pregunta, i en
base a aquesta literalitat li he contestat.

Miri, Sr. Vidal, tant el pla del 2015, derogat, com
l’actualment vigent contemplen la prolongació de les
conduccions de xarxa en alta dins els horitzons 2 i 3, i això
suposa que aquestes conduccions estiguin executades a l’any
2027.

Per a la seva tranquil·litat li he de dir que la conselleria ja
està amb la redacció del nou Pla hidrològic de les Illes
Balears per al període 2021-2027. 

I ja que vostè fa aquest exercici de sinceritat, li he de
recordar que les infraestructures possiblement podrien estar
més avançades si no fos perquè vostès, quan varen governar,
varen paralitzar el total d’inversions del cicle de l’aigua, ni tan
sols, ni tan sols redactaven els projectes. 

(Remor de veus)

Intentaré fer-li entendre el que el meu antecessor no va
aconseguir en quatre anys i és que les competències de
proveïment d’aigua potable són una competència municipal. La
conselleria pot fer les connexions que vulgui, Sr. Vidal, les
connexions que vulgui, però els ajuntaments també han d’estar
preparats per poder rebre aquesta nova oferta d’aigua.

Corresponsabilitat, Sr. Vidal. Jo assumesc i assumiré la
meva, però també és important que els senyors del Partit
Popular comencin a assumir la seva.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 5982/19, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a accions del Govern per donar resposta a les
necessitats i  reivindicacions dels galeristes de les
Balears.

Segona pregunta, RGE núm. 5982/19, relativa a accions
del Govern per donar resposta a les necessitats i
reivindicacions dels galeristes de les Balears, que formula la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, diputats i diputades, companys de
la premsa, públic, moltíssimes gràcies, bon dia.

Efectivament, la nostra pregunta que avui formulam a la
consellera Pilar Costa és a partir d’una reflexió que aquests
dies hem conegut, vivim com a un vertader fenomen l’any
creixent que té any rere any la celebració de la Nit de l’Art en
la qual les diferents galeries s’obren de pit en ample per fer
més propera la seva proposta artística, no només a Palma, sinó
a tot arreu del territori, Maó, Santanyí, Valldemossa, Felanitx,
s’Arracó, Campos, Sóller, Maó i un llarg etc.

Enguany els galeristes d’Art Palma Contemporània han
reivindicat a l’executiu i a les institucions que hi tenen qualque
cosa a dir que col·loquin l’art en el lloc que els pertoca, a
fires internacionals, i com a exemple de la diversificació com
a reclam del principal motor de la nostra economia.

Per això li demanam, què hi pensa fer la seva conselleria?
Sabem que estan en negociacions, crec que ja hi ha hagut
reunions per tirar endavant aquesta qüestió, però voldríem
saber què s’ha fet fins ara, que ens informi de com van
aquestes reunions i què hi pensa fer.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la consellera de
Presidència, Cultura i Igualtat. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Pons, per la
seva reflexió que compartesc íntegrament perquè les galeries,
els galeristes i els marxants és un dels sector de les nostres
indústries culturals més creixent i, a més, que tenen una
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projecció no només nacional sinó també internacional molt
important.

Des del Govern coneixem, com vostè  diu, les seves
demandes. És cert també que arran de la celebració de la Nit
de l’Art a Palma hem tengut converses amb diferents
representants precisament per mirar de fer feina de cara a un
futur, com posicionar les nostres galeries i els galeristes com
a un element més de la nostra oferta turística, si bé això han
estat unes primeres converses diríem que informals i vàrem
quedar que efectivament treballaríem en aquesta línia a partir
d’ara.

També dir-li que des del Govern hem començat a fer feina,
ja ho vaig explicar també en el seu dia, també per modificar
l’actual Llei de mecenatge, que és de 2015, però que també
se’ns ha demanat que es necessita una revisió de la llei
precisament perquè es puguin beneficiar millor els creadors.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, president. Sra. Costa, m’agradaria saber si
efectivament també recull el guant d’incloure la resta de les
Illes, a les galeries de la resta d’Illes; hem anomenat Maó, hem
anomenat, per exemple, altres fires com la Nit d’Artlib que es
fa a Eivissa o Nits del Patrimoni i, tot i que sigui un inici de
negociacions, també em parlava d’aquesta revisió de la Llei de
mecenatge, si s’han perfilat uns terminis, si hi ha una resposta
que se’ls pugui donar a aquests galeristes, i quin pressupost en
qualsevol tendria previst destinar-hi. Sé que la cosa està verda,
però tal vegada vostè té un càlcul aproximat.

Vull dir per acabar que tenim clar que l’art el tenim, el
teixit artístic i cultural e l tenim, però ara manca posar en
valor, vendre-lo, pensam que aquesta terra no només és
potencial exportadora d’art sinó importadora com ha estat es
mereix que facem cas a aquells que més en saben. Han estat
molt els artistes que han creat aquí i des d’aquí enamorats de
la nostra llum i de la nostra bellesa, la nostra vida i els nostres
creadors. 

Esperam que no es demorin, Sra. Consellera, i segur que
així aconseguirem projectar la qualitat que posseïm. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la consellera de
Presidència. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Pons, gràcies també per
les seves aportacions. Efectivament, no n’he fet menció abans,
però quan feia referència a posar aquest element com un

element dins la nostra oferta turística ens referim a totes i
cada una de les Illes. He fet referència ara a la Nit de l’Art
perquè hi vàrem participar just ara fa pocs dies i precisament
arran d’aquesta Nit de l’Art va ser quan vàrem tenir aquesta
reunió o converses en aquest sentit amb el sector. Per tant,
posarem fil a l’agulla perquè puguin arribar a bon port no
només les converses, sinó que siguin una realitat per donar una
espitjada encara més a un sector que -com deia abans- té una
pujada molt important, tant dins les nostres illes com fora, i
crec que ho hem d’aprofitar, perquè és un dels sectors més
importants de les nostres indústries culturals que hem de
seguir promocionant, com dic, no només el de Palma al qual
he fer referència per La Nit de l’Art, sinó també de totes i
cadascuna de les illes.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 6000/19, presentada per l a
diputada Sra. Idoi a Ribas i Marino, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a targetes
sanitàries.

Tercera pregunta RGE núm. 6000/19, relativa a targetes
sanitàries, que formula la diputada Sra. Idoia Ribas i Marino
del Grup Parlamentari VOX-Actua Balears. Té la paraula la
Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gràcies, president. Sra. Consejera, hasta hace cuatro años
los inmigrantes ilegales eran atendidos gratuitamente en caso
de enfermedad grave, accidente, embarazo, y los menores de
edad accedían a todos los servicios de salud, pero desde hace
cuatro años les están ofreciendo a todos cualquier servicio
sanitario que puedan solicitar equiparándolos totalmente a los
españoles y a los residentes legales.

¿Me podría indicar cuántas tarjetas sanitarias han
entregado a personas que no tienen permiso de residencia en
España en los últimos cuatro años?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula la Consellera de Salut i
Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president, bon dia, senyors i senyores diputats, i
públic. El darrer que em preocupa, Sra. Diputada, és si el
1.135.000 persones d’aquesta comunitat que tenen targeta
sanitària estan o no empadronades aquí, això és el darrer que
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m’importa. Per què? Perquè en aquesta comunitat autònoma
la salut és un dret universal...

(Alguns aplaudiments)

..., en aquest país la salut és un dret universal, i no ho dic jo
només, ha de cercar referències i ha de reflexionar -com ha
fet la seva companya Sra. Contestí- i veure per què es carrega
contra els immigrants com vostès carreguen, perquè
l’Organització de Nacions Unides, a l’article 25 dels Drets
Humans, a la Llei de salut d’aquesta comunitat autònoma, a la
Llei de sanitat d’aquest país reconeixen el dret a la salut
universal.

I és cert, el Partit Popular... en aquest país era universal,
sempre ha estat universal, essent un dels països més eficients
del món en sanitat. Això vol dir el que manco... inverteix i el
que millors resultats dóna, fins a l’any 2012 en què el Partit
Popular va llevar aquest dret universal.

(Remor de veus)

És així, supòs que li és igual, supòs que el patiment social,
la injustícia social i el dolor que han creat a una gran quantitat
d’immigrants supòs que a vostès els és exactament igual. A
nosaltres no. 

A Balears la salut és universal per una qüestió de justícia
social, d’equitat, de solidaritat, de salut pública i d’eficiència.

Gràcies, president:

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. Té la paraula la Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

No me ha contestado, Sra. Consejera, pero querer negar la
evidencia es de necios.

(Remor de veus)

A día de hoy hay más de 7.000 personas que llevan
esperando más de dos meses para ser atendidas por un
especialista, no sabemos cuántos meses son realmente porque
ustedes no lo publican, sólo  sabemos que son más de dos
meses. 

Más de 600 personas llevan más de seis meses esperando
a ser operadas, lo mismo digo, más de seis meses, no sabemos
cuántos en realidad. Para una simple mamografía la media de
espera son 38 días. 

¿Se da cuenta de lo que puede significar un diagnóstico
tardío o la demora en una operación?

Los facultativos se ven obligados a diagnosticar a los
pacientes en unos pocos minutos porque no disponen de más
tiempo para atenderles porque no dan abasto y ustedes
provocan un efecto llamada diciéndole al mundo que vengan
aquí, saltándose nuestra ley, para disfrutar igual que el resto de
cualquier servicio de salud que quieran solicitar.

Solo este verano han entrado más de 200 saltándose
nuestras fronteras, subidos a una patera, 12 de ellos por cierto
llevan desde el sábado deambulando por nuestras calles sin
que sepamos quiénes son ni cuáles son sus intenciones.

(Remor de veus)

Mire, este efecto llamado con mensajes buenistas de su
discurso progre y utópico es una auténtica irresponsabilidad
por tres motivos básicos: primero, porque el principio de
legalidad es necesario para convivir pacíficamente en
democracia, todos tenemos que cumplir la ley, también los
inmigrantes deben cumplir la Ley de extranjería, y lo que
ustedes hacen es premiar sistemáticamente a quien la
incumple.

Segundo, porque este  efecto llamada está haciendo
ineficaz las prestaciones públicas por la enorme demanda
generada con su salud universal para todo el universo y con
pensiones más elevadas que para muchos que llevan toda la
vida cotizando en España.

Y tercero, el más preocupante, porque en la calle hay
cientos de personas sin identificar en un país en estado de
alerta 4 por posible atentado terrorista.

¿Se da cuenta de la magnitud de su irresponsabilidad?

(Remor de veus)

Le hago otra pregunta:...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats...

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... ¿van a colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats...

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... para identificar y localizar a todos los inmigrantes ilegales
que se han dirigido a los servicios de salud?

Gracias.

(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats... Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula la
consellera de Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

La veritat és que hem de respirar a fons tots en aquesta
sala.

Miri, Sra. Diputada, vostè no sap, perquè no ho sap, vull
pensar que no ho sap, que aquí en aquest país la sanitat es
finança mitjançant imposts.

Li deia “justícia social”, és que les persones que no estan
empadronades també consumeixen i també paguen IVA. Per
tant, també paguen la sanitat d’aquest país.

Li deia “equitat”. Li deia “equitat” perquè vostès volen
ciutadans de primera i ciutadans de segona i aquests de segona,
beneficència. Aquest no és el nostre model, Sra. Diputada.

Li deia “solidaritat”, sí, ajudar els més febles i vulnerables.
Tal vegada vostè no ha estat prop del patiment i de la mort, tant
de bo, però si hi estàs no diria el que diu.

Defensa de la salut pública. Vostè sap..., no ho sap tampoc,
segur, si una part de la població no està atesa, no té serveis
sanitaris posa en risc la resta de la població, i això no ho dic
jo, això ho diu l’OMS, això ho diu l’ONU, que són uns
buenistas progres també, l’Organització de Nacions Unides
són uns buenistas progres, com jo?

I també li deia “eficiència”, i eficiència és aconseguir els
millors resultats, i un diabètic si té insulina i està controlat
surt molt més econòmic que no que vagi a urgències.

Per tant, escolti la Sra. Constestí...

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, el seu temps ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 5980/19, presentada per la
diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a convocatòria de la primera reunió de la
Conferència de Presidents del mandat.

Quarta pregunta, RGE núm. 5980/19, relativa a
convocatòria de la primera reunió de la Conferència de
Presidents del mandat, que formula la diputada Sílvia Tur i
Ribas del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la diputada
Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president, bon dia, diputades, diputats, públic
assistent. El sentit d’aquesta pregunta és bàsicament, primer,
posar de relleu la importància de la Conferència de
Presidents, pensam que és un instrument de coordinació, de
diàleg i de comunicació entre Govern i consells insulars molt
important i que ha donat molt bon resultat fins aleshores i que
segur que en seguirà donant.

Tenint en compte que fa poc que venim d’unes eleccions,
que en la gran majoria de consells insulars hi hagut un canvi a
la presidència, ja sigui el de Mallorca com també el d’Eivissa
i el de Formentera, pensam que és un bon moment perquè des
del Govern es convoqui aquesta conferència de presidents.
Sabem que evidentment la potestat és de la presidenta, i ha de
ser així, però pensam que és un bon moment per convocar-la
perquè tot just estam acabant temporada turística i hi ha
qüestions que pensam que són de l’interès comú de totes les
illes i que mereixen ser tractades en la major brevetat
possible. 

Em referesc concretament, per exemple, al tema del
finançament, com afecta el Govern, com afectarà els consells
insulars; em referesc també als problemes d’habitatge que
patim en major o en menor mesura, però patim tots en
aquestes illes; em referesc també al balanç de la temporada
turística que pensam que ja es pot començar a fer; em referesc
també a la fallida de Thomas Cook que en major o en menor
mesura afecta totes les illes, i també em referesc a moltes
altres qüestions que pensam que són d’interès per a totes les
illes.

Per tant, bàsicament la pregunta és saber quan tenen pensat
vostès convocar la Conferència de Presidents. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas... Sra. Tur. Té la paraula la consellera
de Presidència, Cultura i Igualtat.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada,
efectivament, com vostè diu, ja la passada legislatura es
convocava la Conferència de Presidents de forma periòdica,
dues vegades a l’any, va donar molt bons fruits. La veritat és
que aquestes reunions periòdiques varen fer que hi hagués no
només diàleg, coordinació, sinó també acords tant en temes de
traspassos de competències, les que es varen fer als diferents
consells insulars, es va parlar de temes d’inversions
estatutàries, etc., molt altres temes que segueixen ara essent
importants com vostè ha mencionat.

I efectivament abans que acabi enguany ja estava previst
convocar la Conferència de Presidents, com sap vostè també
és rotatori, anam per les diferents illes i ara abans que acabi
enguany tocava l’illa de Menorca, ja havíem contactat amb el
Consell de Menorca per tancar una data dins el mes d’octubre,
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només que ara amb la convocatòria d’eleccions dia 10 de
novembre ho haurem de retardar unes setmanes, però just...
que passin les eleccions generals, però en tot cas abans que
acabi enguany es convocarà aquesta conferència de presidents.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

No faré ús d’aquest torn. Gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 5984/19, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordi ol a, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions per
fomentar la convivència intercul tural  i  de gestió de la
diversitat.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs passam a la cinquena pregunta, RGE núm. 5984/19,
relativa a actuacions per fomentar la convivència intercultural
i de gestió de la diversitat, que formula el diputat Juan Manuel
Gómez i Gordiola del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la
paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Bon dia a tothom. Consellera, jo voldria que fes un
parèntesi, eh, a la meva intervenció, li deman personalment,
atès el context.

Miri, com vostè ja sap a les illes des de gener d’enguany
tenim uns 205.000 estrangers, la qual cosa suposa el 18% més
o manco de la població. Hi ha hagut un augment de 12.000, un
6,1 respecte del 2018. La meitat d’aquesta xifra són ciutadans
extracomunitaris, sembla que la tendència és, un pic superada
la crisi de referència i dic la crisi de referència, és a dir la del
2006 enrera, és que vagi en augment, especialment ciutadans
provinents d’Àfrica, Amèrica i Àsia. No hem d’oblidar tampoc
la crisi humanitària a la Mediterrània, que suposa un èxode de
la pobresa i que ve com a la resta de comunitats, també arriba
a la nostra comunitat autònoma. 

Les competències en matèria d’acollida i integració són
pròpies d’aquesta comunitat autònoma i també gestionades des
dels ajuntaments, però som a un context de manca d’habitatge,
d’accés a l’habitatge suficient, un alentiment de l’economia
que pot suposar ajusts, retalls per donar més servei de
polítiques públiques i és evident que hi ha una insuficiència de
recursos als serveis públics per atendre la llista d’espera en
molt de temps.

Malgrat la solvent solidaritat de la societat illenca, al
carrer hi comença haver algunes friccions entre residents i
nouvinguts, sobretot per la desinformació, les fake news i
consignes de grup i polítiques que evidentment aquí jo no

esmentaré avui. La diversitat que representa l’emigració a les
illes, amb més de 100 nacionalitats, diferents cultures i
creences religioses, exigeix necessàriament una atenció a la
diversitat.

Per tant, consellera, li deman quines mesures té previst dur
a terme el Govern per fomentar la integració dels nouvinguts,
la convivència intercultural i la gestió de la diversitat?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials i Esports.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa de Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president, bon dia a tots i a totes. Sr. Gómez, la
seva pregunta era en relació a la interculturalitat i a la gestió
de la diversitat i  la veritat és que hauria pogut contestar
qualsevol conseller del Govern, però vàrem suposar que vostè
ho assimilaria o ho limitaria als temes d’immigració, perquè
la interculturalitat és un tema present a totes les culturals. En
temes musicals, vostè, la interculturalitat hi és absolutament
present; en temes de gastronomia la interculturalitat està
absolutament integrada.

I en temes d’immigració, de tota la vida, des que els
humans ens hem posat en bipedestació, existeix el contacte
entre cultures, de vegades a través de la guerra i la
colonització, però que també ha generat interculturalitat, i
altres vegades a través de la immigració  o actuacions
específiques, que també ha generat interculturalitat.

Però vostè què diu, des de la immigració? Jo li contestaré,
com ho tractam? Des de la normalitat, des de l’estat del
benestar, que diu que les persones han de ser ateses segons les
seves necessitats i no segons els seus orígens; des de la
transversalitat, perquè ho enfocam a educació, a cultura, a
sanitat, a serveis socials, a treball i des de l’especificitat que
també ho necessita, sistemes d’informació específics perquè
es puguin integrar per exemple, o programes comunitaris en
el territori.

Només els ignorants, i no ho dic per vostè, només els
ignorants i els xenòfobs aspiren a la uniformitat, la resta del
món sabem que la diversitat forma part de la democràcia.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Evidentment, consellera jo hagués pogut fer la pregunta al
Govern, però entenc que un instrument d’aquesta gestió de la
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transversalitat era la Conselleria d’Afers Socials i sobretot una
comissió parlamentària com la de Drets Humans i Assumptes
Socials. Coincidesc amb vostè en el concepte de diversitat,
precisament per l’especificitat i diversitat que hi ha, entenc jo
que es necessiten estratègies per garantir aquesta convivència
entre tots, entre nadius i no nadius. Dient nadius a molts d’ells
que ja són nacionals, però amb necessitat i molts en situació
vulnerable en diferents maneres de ser de l’administració.

Per això nosaltres li proposàvem i li proposarem un Pla
integral d’atenció a les persones immigrades que contempli un
reforç dels serveis com (...) , que pugui donar un suport als
municipis que entenem que són necessaris. Des d’aquí li feia
jo la proposta...

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, el seu temps s’ha acabat. Gràcies, Sr. Gómez.
Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa de Santiago i Rodríguez):

Sí gràcies, president. He entès la voluntat de la pregunta.
Jo crec que aquest Govern fa una política d’integració per no
generar més conflicte que aquesta gestió de la diversitat, quan
donam la targeta sanitària a tothom integram, no diferenciam.
Quan no excloem ningú de les prestacions econòmiques i de
les prestacions sanitàries, de les prestacions educatives que
posam en marxa com a govern integram, facilitam la
integració. El que hem de facilitar tots és aquesta integració,
és evitar discussions xenòfobes, que això sí que fa molt de
mal a la integració. Jo no ho dic per vostè, però se n’han sentit
molts en aquesta sala des que ha començat aquesta legislatura
i això és el que fa més mal a la integració, assenyalar els altres
com a un problema quan no ho són.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.6) Pregunta RGE núm. 5988/19, presentada per la
diputada Sra. Patricia G uasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a modificació de les
bases de la convocatòria per al lloc de director gerent de
l’Institut d’Indústries Culturals per eliminar el requisit
del català.

Sisena pregunta RGE núm. 5988/19, relativa a modificació
de les bases de la convocatòria per al lloc de director gerent
de l’Institut d’Indústries Culturals per eliminar el requisit del
català, que formula la diputada Patricia Guasp, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Sra. Consellera, ¿en base a qué
criterios la Conselleria de Presidencia, Cultura e Igualdad ha
decidido modificar las bases de la convocatoria para el puesto
de director gerente del Instituto de Industrias Culturales en las
que el catalán deja de ser un requisito?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la consellera de
Presidència, Cultura i Igualtat.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp per la seva
pregunta. En base al que estableixen els estatuts de l’Institut
d’Indústries Culturals, es va fer una convocatòria amb unes
bases en aquesta legislatura, estatuts que estaven ja redactats
des de fa prop d’un any, allà on en un principi efectivament el
català no era requisit.

Jo ja vaig explicar públicament que res més lluny de la
nostra intenció de pensar que la persona que pugui ser triada
per dirigir aquest institut no tengui els coneixements
suficients com pot tenir qualsevol alt càrrec d’aquesta
comunitat, tenint en compte que això és un contracte d’alta
direcció, com tots els que tenim de diferents directors i
gerents en el sector públic i per això aquestes bases han estat
modificades i publicades el dissabte passat, allà on s’exigeix
el requisit del català B2.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Mire Sra. Consellera, estamos acostumbrados ya a la
incoherencia del Govern del pacto, pero el capítulo que han
escenificado estos días por exonerar del catalán a un alto
cargo de su Govern ha sido cuanto menos bochornoso. El
certificado C de catalán es un requisito que exigen a todos los
ciudadanos para acceder a la administración pública, pero que
nunca han exigido a sus altos cargos y a sus cargos de
confianza. Todo muy justo y muy igualitario , ¿verdad?, un
agravio para todos los ciudadanos, que siguen perdiendo
confianza en los políticos por esta clase de gestos.

Con este caso nos encontramos ante una nueva
arbitrariedad, ante una nueva dispensa de su Govern para
colocar a sus cargos, pero que resulta un tanto extraño al no
haberlo hecho con la convocatoria anterior del 12 de enero.
Permítame la expresión, ahora reculan por la presión de sus
socios. Ustedes deben ser los primeros en predicar con el
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ejemplo y aplicarse las normas que imponen, ¿o es que nos
están dando la razón y la lengua catalana debe considerarse
como un mérito y no como un requisito, para garantizar así la
igualdad de oportunidades y atraer el talento?, cosa que hacen
sus otros socios de gobierno, los señores de Podemos y que
a nosotros nos parece muy positivo.

Insisto, no pueden exigir a los ciudadanos el certificado C
de catalán como requisito y no exigirlo a sus altos cargos.
Convocatorias a medida, políticas a la carta, una vez más por
parte del pacto.

Segunda cuestión importante, ¿y la lengua inglesa? En la
nueva convocatoria también han eliminado el inglés como
mérito. ¿De verdad usted consellera cree que no es necesario
saber inglés para atraer producciones internacionales a
Baleares y fomentar la proyección exterior? ¿Así es como
ustedes cumplen con los principios de capacidad y de
idoneidad de los altos cargos de su govern? Ustedes tienen ya
mucha experiencia en eso de hacer trajes a medida a los suyos,
porque todo esto, desde el extraño cese del anterior director
gerente hasta la nueva convocatoria, eliminando requisitos y
méritos, Sra. Consellera, tiene toda la pinta de ser un nuevo
traje a medida. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la Sra. Consellera de
Presidència.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Sra. Guasp, només puc reiterar-li el
que ja li he dit, no vegi més fantasmes on no n’hi ha. Les seves
acusacions de fer convocatòries a mida potser se les haurien
d’aplicar a vostès mateixos perquè no té cap sentit, perquè en
tot cas no té sentit que fessin aquesta acusació amb la
redacció de les primeres bases, allí on el català no era un
requisit, i que facin la mateixa acusació quan es fa aquesta
modificació. Per tant o una cosa o l’altra, però no les dues
alhora.

I per altra banda, Sra. Guasp, vostè sap perfectament perquè
també se’ls aplica als seus càrrecs aquí on es governa, que una
cosa és la normativa que afecta els contractes d’alta direcció,
normativa que a més és estatal i que no hem fet nosaltres,
evidentment, amb els requisits o no requisits que recull la llei,
i, l’altra, és la normativa que afecta les convocatòries
públiques dels empleats públics, que per cert vostè diu que
se’ls exigeix el certificat C; no, se’ls exigeix el nivell segons
la categoria o les places de les quals parlam.

En tot cas reiter que la nostra voluntat ha estat sempre en
aquest cas fer una convocatòria amb les bases, amb els
requisits , com he dit, que ja han sortit publicats, i per altra
banda evidentment ja hem donat les explicacions, no amb
aquest alt càrrec, amb qualsevol altre càrrec quan hi ha nous
responsables polítics, que tenim la responsabilitat de designar
aquells directors, com pugui passar..., o gerents, com pugui

passar, amb directors generals, etc., etc., dels quals depenen
en aquest cas d’aquesta consellera o de qualsevol altre
conseller d’aquest govern que, com dic, tenim la màxima
responsabilitat política al fer els nous equips.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

I.7) Pregunta RGE núm. 5991/19, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a grau d’execució dels
projectes a càrrec de la recaptació de l’ecotaxa.

Setena pregunta, RGE núm. 5991/19, relativa a grau
d’execució dels projectes a càrrec de la recaptació de
l’ecotaxa, que formula la diputada María Salomé Cabrera i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Sr. Conseller, su govern del pacte aprobó la ecotasa
por los pelos, sin consenso, y no contentos con ello al año la
duplicaron sin encomendarse a nadie. A día de hoy se han
recaudado 222 millones entre el 16 y 2018, y se han aprobado
150 proyectos, de los cuales, según se ha publicado, sólo 14
se han finalizado. La pregunta: ¿Qué valoración hace el Sr.
Conseller de este bajo grado de ejecución? ¿Lo considera
adecuado? Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, presidente. Yo creo que efectivamente uno de los
logros de la pasada legislatura fue la puesta en marcha del
impuesto de turismo sostenible, que si se hubiese mantenido
en el tiempo nos hubiese permitido tener una recaudación muy
superior, cuando ustedes lo quitaron ya hace bastantes años, y
decirle , y lo saben, que la mayoría de los proyectos
presentados son plurianuales de una ejecución en muchos
casos de infraestructuras que desde luego no se hacen de un
día para otro y están en ejecución. 

Yo creo que lo importante no es tanto  ver si se han
ejecutado o no, sino los porcentajes y el ritmo en el que están
siguiéndose. La inmensa mayoría son plurianuales en más del
90%; ya están ejecutados al cien por cien el 30%, lo cual es
un porcentaje muy alto de ejecución finalizada, al 30%, muy
superior, creo, a lo que ustedes creían que se iba a poder

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201905991


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 7 / 1 d'octubre de 2019 285

poner en marcha, y desde luego el resto son infraestructuras
que están siendo ejecutadas por cada una de las
administraciones a las que se adjudicaron los proyectos, una
vez puesta toda la maquinaria para poder ser realizados esos
proyectos.

Por tanto si lo hubiésemos tenido desde que se quitó hace
muchos años por parte del Partido Popular desde luego
habríamos tenido prácticamente más de 1.000 ya ejecutados
en esta comunidad autónoma; ahora se está ejecutando y cada
año que pasa el ritmo de ejecución es mayor, la maquinaria se
ha puesto, y creo que eso está permitiendo prácticamente
tener ese 30% de proyectos ejecutados al cien por cien y que
año tras año vayan mejorando esos porcentajes porque son
ejercicios plurianuales, y por tanto en tres años, si hay
proyectos que duran tres años, como comprenderá habrá que
esperar al cuarto para ver su ejecución final.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, la realidad: a
mediados de septiembre lo publicado era que había 14
proyectos acabados de 150, que 90 estaban recién iniciados y
11 no estaban sin empezar. Nos pone la excusa de que hay el
retraso por los plurianuales, pero usted sabe que ni siquiera
los plurianuales se han iniciado en tiempo, con lo cual no es
un problema de los plurianuales, es el ritmo que se imprime.
Aquí el problema és cómo están gestionando los fondos de la
ecotasa, lo que pone de manifiesto que su aprobación fue una
decisión ideológica de quiénes consideran que el turismo no
es una industria a impulsar, y digo ideológica puesto que la
prioridad no ha sido revertir esos fondos en beneficio de la
gente y del medio ambiente de manera inmediata, sino que una
vez iniciada la maquinaria recaudatoria no ha habido ningún
interés en impulsar esos proyectos por parte del Govern.

Además no se han atendido los proyectos de los
municipios, se han hecho elecciones inadecuadas, han hecho
pasar por proyectos desestacionalizadores operaciones
inmobiliarias como Sa Tanca de Menorca, que tiene mucho
que hablar.

Y con esos criterios que ustedes utilizan además pasan dos
cosas: que dejan de buscar fondos en administraciones
superiores destinados a esos fines, por tanto perdemos
financiación, y además proyectos presupuestados inicialmente
con la ecotasa, perdón, con fondos propios que luego pasan a
ser financiados con la ecotasa, se liberan esos fondos y pasan
a engordar... otra vez a engordar la administración. Por tanto
seguimos perdiendo competitividad. 

Si creyeran  en el turismo, Sr. Conseller, no permitirían
que esos fondos recaudados, que están durmiendo el sueño de
los justos en los bancos, no estuvieran revirtiendo en

Baleares, y si creyeran en el turismo, Sr. Conseller, con este
bajo grado de ejecución de los proyectos atenderían la
petición formulada por el Grupo Popular y suspenderían la
ecotasa con la quiebra de Thomas Cook, y en coherencia a
todas las peticiones que están haciendo ustedes al Estado de
temas fiscales.

(Remor de veus)

Por tanto, Sr. Conseller, le pedimos por favor,
encarecidamente, que reaccione y que crea en el turismo. 

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

En lo único que le  daré la razón es que la creación de
impuestos por supuesto es ideología; en eso es en lo único
que le daré la razón de todo lo que ha dicho. Ideología es
intentar repartir mejor la riqueza que se genera en esta tierra
y utilizando los mecanismos de que disponemos para ello.
Está claro que somos una comunidad autónoma
infrafinanciada, pero también está claro que tenemos desde
luego uno de los principales sectores, el turismo, tiene
capacidad para aportar al mantenimiento de las
infraestructuras de esta tierra y determinados elementos
porque también creo que entre todos podemos estar de
acuerdo que se generan determinadas sinergias que hay que
mejorar de forma compartida, como son todos los proyectos
iniciados en materia de medio ambiente, que ya están
prácticamente ejecutados, para protección de nuestro medio
ambiente, que creo que es un buen instrumento el que se ha
hecho con el impuesto de turismo sostenible para ello. 

Como son las infraestructuras educativas. Dígale al
presidente del Consell de Ibiza si no está de acuerdo en que el
impuesto de turismo sostenible haga la Escuela de Hostelería
en su isla, porque creo que defiende abiertamente el impuesto
de turismo sostenible para que se haga la Escuela de
Hostelería.

(Alguns aplaudiments)

Por tanto, contradicciones..., contradicciones, las suyas.
Lo defienden cuando es para sus municipios y consejos y lo
atacan cuando es para el resto, Sra. Diputada. 

Y lo  último: son ustedes los únicos que hablan de la
suspensión del impuesto de turismo sostenible. Dejen trabajar
al Govern, dejen trabajar con...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, el seu temps s’ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 5992/19, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a absentisme laboral a les
Illes Balears.

Vuitena pregunta, RGE núm. 5992/19, relativa a
absentisme laboral a les Illes Balears, que formula el diputat
Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Bon dia a tots. Buenos días,
conseller. Usted está teniendo un inicio de legislatura difícil.
Yo ya le advertí hace quince días que es mejor que se vaya
adelantado a los problemas. A usted en turismo le ha tocado
gestionar la herencia de MÉS y le tengo que reconocer que
esto tiene que ser muy complicado. Ya ha tenido una
temporada turística mucho peor de lo esperado, una de las
consecuencias es que Baleares es la comunidad autónoma
donde más crece el paro en toda España y encima la semana
pasada tuvimos la mala noticia de la quiebra de Thomas Cook,
una noticia, por cierto, a la que ustedes no se adelantaron, no
predijeron, no vieron venir, y por tanto no tomaron decisiones
hasta que el problema lo tuvimos todos.

En cambio, conseller, la herencia de trabajo es propia,
usted ya era el conseller. Hoy yo le voy a hacer el favor de
explicarle un problema grave que tiene para que tome medidas
antes de que sea demasiado tarde. Baleares es la tercera
comunidad autónoma donde más crece el absentismo laboral
en toda España. Le pido conseller que tome nota, que tome
conciencia, que nos haga una valoración aquí en el pleno y que
nos explique qué medidas va a tomar.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Después de haber llegado al último tramo de la pregunta,
justo al final, le contestaré lo que usted ha preguntado. Yo a la
herencia, desde luego bienvenida la herencia que tenemos
porque nos permite seguir haciendo políticas para el beneficio
de la gente, usted pensaba estar en otro sitio y está allá al

fondo, prácticamente a la ultraderecha, que es lo que hace
ahora que  haga este tipo de preguntas un poco equivocadas.

Tenemos la tasa de absentismo más baja de España,
tenemos la tasa de absentismo más baja de España, en el 2,5%;
la más alta está en el 6,4 y la media está en el 4,8%. ¿Usted
sabe qué factores inciden en la tasa de absentismo? Ustedes
preguntan, yo le puedo preguntar, ¿sabe qué es el absentismo,
cómo se produce, qué elementos son los que influyen?, ¿sabe
algo de eso o va a hacer sólo un minuto más de...?, en vez de
hacer un debate de lo que es el absentismo utilice el tiempo y
dígame, ¿usted sabe algo de cómo se comporta el absentismo
y qué competencias autonómicas tenemos para regularlo?

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Sagreras. 

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Ja li vaig haver d’explicar l’altre dia conseller, amb
aquestes actituds vostè pareix poc decidit a resoldre els
problemes. Jo he vengut aquí a contar-li un problema que a
Balears és real, li ho explicaré. Jo cada matí abans de venir a
fer feina m’atur a fer el cafè, som una taulada, som una
dotzena d’amics, de companys, deuen tenir la seva edat, Sr.
Conseller, no és gent poderosa, és gent humil, no és gent rica,
és gent que té préstecs i que té crèdits i  que amb molta
il·lusió, amb molt d’esforç i amb molt de sacrifici posen les
seves empreses en marxa, de picapedrers, de margers, de
fontaneria, d’electricitat. No hi ha cap matí que qualcun d’ells
no rebi una telefonada abans de les set del matí de qualque
treballador seu dient-li que aquest dia no pot anar a fer feina,
no hi ha cap matí; això sí, els destrossa la planificació del dia,
no poden facturar per aquella feina, ells sí que tenen el cost
laboral, ningú no els perdona la seguretat social, a final de mes
han de pagar als bancs i als proveïdors i, a més, segons el
motiu de la baixa també han de pagar...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER.

... aquell jornal d’aquell dia.

Sr. Conseller, posi’s devora les petites empreses i els
petits empresaris, que al final aquesta és la millor manera
d’ajudar els treballadors.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula el Sr. Conseller. 
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EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

La verdad es que esperaba que llegase a esa conclusión
porque es la conclusión que hace el Partido Popular siempre,
responsabilidad, responsabiliza del absentismo a los
trabajadores; esa es la medida que siempre ha hecho el Partido
Popular, siempre que dice que tenemos absentismo dice que
hay que mejorar la tramitación de las IT recortándolas, poner
al servicio de las mutuas el reconocimiento a las
incapacidades temporales y ver qué pasa con las permanentes
y toda esa batería de medidas ideológicas que hacen siempre
en contra de los trabajadores y trabajadoras de este país.

Usted lo ha dicho, reciben llamadas de trabajadores que no
pueden ir a trabajar, no, normalmente los trabajadores no se
inventan que no pueden ir a trabajar, no se inventan que no
pueden ir a trabajar, no criminalicen más a la clase trabajadora,
no reciben llamadas para decir...

(Alguns aplaudiments)

... los empresarios no reciben llamadas de trabajadores por el
hecho que el trabajador decide esa mañana quedarse en su
casa, no, los trabajadores, no, esta mañana no me apetecía
trabajar; ¿creen que es así la clase trabajadora de estas islas?,
¿cree que por eso tenemos, cree que por eso tenemos la tasa
más baja de absentismo de este país?, ¿por eso tenemos el
2,5%?, ¿sabe qué relación hay entre las incapacidades
temporales y a lo mejor las enfermedades profesionales?,
¿sabe que somos la comunidad autónoma donde menos
enfermedades profesionales se reconocen que pasan por IT y
que eso hace que aumente el número también de IT?, ¿sabe
todo eso o simplemente sabe hacer la demagogia de su partido
criminalizando los trabajadores y trabajadoras de cada uno de
los problemas que tiene este país?

 Muchas gracias.

(Remor de veus i aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.9) Pregunta RGE núm. 5993/19, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de
l’entrevista a la presidenta del Govern al diari britànic
The Guardian.

Novena pregunta, RGE núm. 5993/19, relativa a cost de
l’entrevista a la presidenta del Govern al diari britànic The
Guardian, que formula el diputat...

(Remor de veus)

..., -un poc de silenci, per favor- ... Sr. Company, per favor, un
poc de silenci. 

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera...

EL SR. PRESIDENT:

No, perdoni, Sr. Fuster, perdoni, encara no li he donat la
paraula.

(Rialles)

Novena pregunta, RGE núm. 5993/19, relativa a cost de
l’entrevista a la presidenta del Govern al diari britànic The
Guardian, que formula el diputat Antonio Francisco Fuster i
Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Li agraesc enormement la paraula, Sr. President. Sra.
Consellera, podria el Govern explicar el cost que ha tengut per
a la gent de les Illes Balears l’entrevista de la presidenta del
Govern al diari britànic The Guardian?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula la consellera de
Presidència, Cultura i Igualtat.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat. 

Zero euros. 

(Se sent una veu de fons que diu: “molt bé” i a lguns
aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Consellera. Té la paraula el Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, ho esperava.
Miri, però ara posarem les coses clares. El passat dia 19...

(Remor de veus)

... el passat dia 19 de setembre va sortir publicat en els mitjans
de comunicació que la Sra. Armengol era una de les
presidentes autonòmiques socialistes que havia pagat per una
entrevista publicada el mes d’abril de l’any 2016 al rotatiu
britànic The Guardian. Hem de recordar que aquesta
entrevista va ser fins i tot difosa en el seu moment a xarxes
socials per la pròpia Sra. Armengol com un èxit, un èxit que
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sembla ser que ha costat un parell d’euros als ciutadans de les
Illes Balears. 

És cert també que el Govern va fer un comunicat negant
cap tipus de contraprestació econòmica, igual que va fer el
president de la Generalitat Valenciana, el Sr. Ximo Puig, que
després sí va reconèixer que va pagar 43.000 euros; esper que
no li passi el mateix, Sra. Armengol.

Des del Grup Parlamentari Popular vàrem demanar al
Govern tota la informació relativa a aquest tema,
documentació que a dia d’avui no ha estat lliurada a aquest
grup polític ni se’ns ha donat cap resposta. 

Sra. Consellera, ens pareix totalment inadmissible que
vostès gastin qualsevol forma de recurs públic per
promocionar la presidència, ja sigui de forma directa o
indirecta, ja sigui utilitzant empreses intermediàries o
qualsevol altra forma de contraprestació. Vostès tenen el
gabinet de comunicació més gros de la història, cap govern no
ha tengut tanta quantitat de personal en comunicació com
vostès tenen. Ja li vaig dir fa un parell de setmanes en aquest
plenari, vostès tenen més estructura de comunicació i
propaganda que membres del Govern o de gestors en el
Govern. 

Mirin, el diari britànic The Guardian ha deixat ben clar
que on era l’entrevista ho consideren un espai publicitari i que
la varen retirar perquè aquell acord de publicació havia acabat.
Sra. Consellera i Sra. Presidenta, no dubtin que des del Grup
Popular arribarem fins al final d’aquesta qüestió , que segur
que tendrà greus conseqüències.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula la consellera de
Presidència.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat. A mi em sap
greu espenyar-li la pregunta, Sr. Fuster, però zero és zero.
Vostè ha fet acusacions com, ja sabrem què ha costat aquesta
entrevista, si hi ha qualsevol altra forma de contraprestació. Jo
tenc la boca torta de desmentir-ho, pot continuar preguntant i
donant-li voltes, però zero és zero euros, Sr. Fuster.

Per altra banda, només ha dit una cosa que sigui certa, que
això va sortir publicat en els mitjans de comunicació, va sortir
publicada una notícia falsa que hem desmentit. Vostè pot
continuar donant-li voltes a la notícia falsa, al fake new o al
que vulgui, però jo ja no li puc dir més clar, zero euros, Sr.
Fuster, ni en cost econòmic ni en qualsevol altre tipus de
contraprestació; i pot arribar fins allà on vulgui, a l’Audiència

Nacional, al Tribunal Constitucional o a la Unió Europea a
veure si algú li fa cas.

Li ho repetesc, zero euros. I aquest govern continuarà fent
feina amb rigor i amb professionalitat, i quan hi ha una notícia
que és falsa l’únic que podem fer és desmentir-la, no li puc
lliurar un paper de zero euros que no existeix. Si aquesta
contestació parlamentària no li és suficient continuarem
contestant a aquesta i a totes les altres preguntes que vostè
consideri pertinents, malgrat li espenyem la pregunta.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.10) Pregunta RGE núm. 5996/19, presentada pel
diputat Sr. Mariano Juan i Guasch, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a depuradora de
Portinatx.

Desena pregunta, RGE núm. 5996/19, relativa a depuradora
de Portinatx, que formula el diputat Mariano Juan i Guasch,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
membres del Govern i convidats, bon dia. És sabut que a
Eivissa, com a altres llocs d’aquestes illes, tenim problemes
importants en infraestructures de sanejament i això ocasiona
greus problemes sobretot a la posidònia i, en aquest cas,
concretament, espenya una platja emblemàtica d’Eivissa que
és Portinatx.

En aquesta urbanització tenim una particular depuradora,
construïda fa més de vint anys per l’Ajuntament de Sant Joan,
amb un funcionament que tècnicament es troba ja obsolet i
que tots els estius provoca allò que es denomina microalga,
però que el que fa és una coloració molt sospitosa de l’aigua
d’aquesta platja.

I la pregunta, Sr. Conseller, és molt senzilla: en quin estat
es troba la tramitació de la nova depuradora de Portinatx?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juan. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Juan, certament és un
projecte de sanejament important i que actualment es troba en
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tramitació; per mor de la seva importància, de fet, la Comissió
Balear de Medi Ambient va declarar la tramitació d’urgència
per tal de poder escurçar els terminis a la meitat, almanco pel
que fa a la tramitació ambiental. I de fet, des de la Direcció
General de Recursos Hídrics des del primer moment s’ha
treballat conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Joan per tal
de poder afinar el projecte des del principi de la seva
tramitació.

Després que l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja tragués
a exposició pública aquest projecte, que va ser en el juny, ara,
des de la conselleria, estam a l’espera que l’ajuntament ens
entregui tota la documentació perquè la conselleria, en
concret la Comissió Balear de Medi Ambient, pugui acabar la
tramitació ambiental i després habilitar que l’ajuntament, com
a òrgan substantiu, pugui aprovar definitivament el projecte.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. President. Sí, efectivament, l’Ajuntament de
Sant Joan va sol·licitar l’interès públic de la tramitació per
urgència, que sembla que se li accepta. De totes maneres s’ha
de dir que aquest projecte, que es troba ja a la comissió des de
l’any 2014, finals de l’any 2014, per obtenir aquesta
autorització mediambiental, i, a més, hi havia un altre
problema, que era el finançament per dur a terme aquesta
depuradora.

En aquest cas, es va arribar a un acord amb el Govern,
finançar el 50% amb l’impost turístic, això és un acord del dia
26 d’octubre del 2018 ja, i el 50% amb l’Ajuntament de Santa
Eulària, ai!, perdó, amb el consell insular. En aquest cas, el
problema que sembla que hi ha és que de la Comissió de Medi
Ambient li demanen un nivell superior de depuració, això pot
fer que aquest projecte pugi a un import de 3 milions més
d’euros.

I aquí li faria una altra pregunta, en aquest cas el Govern
estaria disposat a incrementar aqueixa part que ha de posar
almenys de l’impost sostenible? Perquè l’Ajuntament de Sant
Joan, com tots sabem, no té capacitat financera per fer-se
càrrec d’aquest projecte i sí que és ver que l’òrgan substantiu
és qui ha d’adjudicar aquest projecte. Per tant, llavors tenim
aquest segon problema.

En qualsevol cas, li he de dir que està bé que es faci una
depuració superior, però s’ha de tenir en compte que a Eivissa
s’han fet en aquests moments dues depuradores, a Eivissa i a
Santa Eulària, en les quals no s’ha exigit aqueixa depuració
superior, i que són les que realment es podria aprofitar l’aigua,
la depuradora aqueixa de Sant Joan és d’un cabal baixa i
difícilment es podrà reutilitzar aquesta aigua.

En qualsevol cas, l’important és saber si s’ha de fer amb
una depuració...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Juan, el seu temps s’ha acabat. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Juan, certament
aquesta depuradora ha tengut una tramitació desgraciada, si em
permet la paraula. A l’any 2015, l’ajuntament donava per cert
que l’òrgan substantiu havia de ser la direcció general; la
direcció general no pot ser òrgan substantiu, mai no ho és
d’una depuradora, per dues qüestions: una, perquè no té  les
competències inicials en depuració  i, en segona instància,
molt manco té les competències urbanístiques, com bé vostè
sap, i això sens dubte ha alentit la tramitació.

A l’any 2019, a una reunió amb la Comissió Balear de
Medi Ambient, l’Ajuntament de Sant Joan, finalment,
assumeix el rol com a òrgan substantiu i, per tant, reinicia la
tramitació que es troba en el moment en què li contestava la
meva primera pregunta.

Quant al que m’esmentava del grau de depuració, Sr. Juan,
això és una qüestió estrictament tècnica, jo, la veritat és que
seria agosarat per part meva entrar en aquestes deliberacions,
perquè entendrà que són processos ambientals que passen per
una tramitació i unes consideracions tècniques i, per tant,
entendrà que no li pugui precisar en aquest moment quin grau
de depuració es demanarà en aquest sentit.

Però jo estic segur que convindrem vostè i jo que el que és
important, certament, és tirar endavant aquesta depuradora
perquè, com vostè confirmava, dóna certs problemes, i jo crec
que ara que s’ha aconseguit encaminar de nou la tramitació
doncs hem de feina tots plegats per poder-la finalment
executar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 6277/19, presentada pel
diputat Sr. Antoni Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a preu de l’habitatge a les Illes Balears.

Onzena pregunta, RGE núm. 6277/19, presentada en
substitució de la pregunta RGE núm. 5997/19, relativa a preu
de l’habitatge a les Illes Balears, que formula el diputat Sr.
Antoni Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Costa.
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EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
setmana passada, concretament el dijous passat, el Ministeri
de Foment va treure la publicació de l’Observatorio de la
Vivienda y del Suelo, en aquella publicació vàrem veure que el
preu real del lloguer a Balears arriba fins a 687 euros/mes;
quarta província més cara, darrera Madrid, Barcelona i
Guipúscoa, però és que hi ha ciutats, com Palma, que arriben
als 700 euros; Sant Josep, Sant Antoni, Santa Eulària i Vila, en
el cas dels tres primers, per sobre de 800, i en el cas de Vila,
a Eivissa, 957 euros/mes.

Per altra banda, l’estadística del valor taxat de l’habitatge,
també del Ministeri de Foment, segon trimestre, ens diu:
Palma, 2.096 m2, preu d’habitatge, clarament per sobre de la
mitjana; però és que a Eivissa ja és la número 1 d’Espanya,
supera fins i tot San Sebastián, 3.709, i Santa Eulària és la
tercera, just després de San Sebastián. Ens trobam davant d’una
situació realment terrible.

El 56% de creixement els darrers cinc anys a Santa Eulària
i a Vila; el 43% de creixement del preu de l’habitatge a Palma.

Davant aquest escenari, Sr. Conseller de Mobilitat i
Habitatge, com valora la seva política en matèria d’habitatge,
després d’aquestes dades del Ministeri de Foment en relació
amb el preu de les Illes Balears i, més concretament, a
Eivissa?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Em centraré en Eivissa, Sr.
Costa, en els darrers vint anys, en vint anys la població a
Eivissa s’ha incrementat un 70%, s’ha multiplicat la pressió
turística i  les plataformes del tipus Airbnb han generat una
pressió sobre l’habitatge com no havíem vist mai. Aquestes
xifres en vint anys, un creixement d’un 70% de població,
l’haurien de fer reflexionar a vostè, que és d’aquells que tant
defensa allò que quants més millor.

I a cap territori espanyol, a cap, no veurem uns
creixements als ritmes que s’han vist a Eivissa i açò explica en
bona mesura la situació  que ara tenim. Avui, també en
habitatge, posam la primera pedra per a la construcció de 43
habitatges de protecció oficial a la Platja de’n Bossa, avui.
Ahir vam obrir els sobre de licitació de les obres de 24
habitatge a l’Avinguda Pere Matutes, i ahir també es
publicaven els plecs perquè els constructors puguin licitar
l’obra de 19 habitatges al Carrer Xarc.

Hem fet feina, per tant, amb aquesta idea, necessitam
seguir treballant i aconseguir més sòl: Palma, Calvià, Maó,
Sant Lluís, Marratxí i molts altres ajuntaments ens posen sòl
a disposició per construir, i el construirem; el necessitam a
Eivissa, i li faig una proposta: convenci vostè els batles dels
seus ajuntaments perquè posin sòl, el Govern es compromet
a construir tots els habitatges que el planejament li permetin.
Si fem açò és un acord que acomplirem, esper que vostè
convenci els seus.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sr. Conseller, vostè s’ha passat quatre anys de la passada
legislatura i el que duim de l’actual fent-se fotos davant solars
buits, fent anuncis buits de contingut i fent demagògia i
postureo, mentre vostè es fa milers de fotos els ciutadans de
Balears i, molt especialment, els de Palma i els d’Eivissa, amb
rendes mitjanes i baixes, es veuen totalment impossibilitats
per accedir a un habitatge.

Els preus de l’habitatge creixen imparables, però vostè
dormia i segueix dormint el somni dels justs, fins i tot després
de quatre anys de governar vostè ens anuncia, el passat mes de
juliol, que farà un pla de xoc. On és el pla de xoc, Sr.
Conseller? El presentarà ja? Han passat tres mesos, necessita
sis mesos per fer un pla de xoc després de quatre  anys de
governar? És vergonyós.

Des del PP, fa només una setmana, li vàrem plantejar
propostes, el pla de xoc ja està fet, Sr. Conseller, copiïn les
nostres mesures, apliqui ja, faci qualque cosa. Sr. Conseller,
desperti, posi’s les pil·les, prengui mesures, les copiï del
Partit Popular si vol, però faci qualque cosa; si vol continuar
fent com ha fet fins ara, Sr. Pons, jo li demanaria que fes un
pensament.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Li explicaré d’una altra
manera, Sr. Costa, vostè va ser director general de Pressuposts
i el Sr. Company director general d’Habitatge amb el Govern
Bauzá; vostè és qui tenia les estisores de retallar i cada li deia
al seu conseller què era el que no podia fer, i li va dir al Sr.
Company: Sr. Company, ha de tancar l’oficina d’habitatge
d’Eivissa; Sr. Company, no pot construir cap nova promoció
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d’habitatge públic durant quatre anys; Sr. Company, ha de
vendre el sòl públic  que tengui. Mentre vostè donava totes
aquestes ordres la població d’Eivissa creixia a les totes i no
vèiem cap resposta, la diferència és aquesta.

I és cert, la legislatura passada vam aconseguir sòl que ens
cedí l’Ajuntament de Vila...

(Remor de veus)

..., vam licitar obres, vam redactar projectes i en els primers
cent dies ja començam aquestes obres. Li deia, avui mateix
s’inicien...

(Remor de veus)

..., els resultats seus, a les retallades, ni oficines teníem a
Eivissa, ni oficines. Per tant, sí, fem i executam, a diferència
seva, i açò és el que explica un canvi de tendència.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 5990/19, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del G rup
Parlamentari Popular, rel ati va a pol í ti ca de
nomenaments en cultura.

Dotzena pregunta, RGE núm. 5990/19, relativa a política
de nomenaments en cultura, que formula la diputada Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Costa, la gestió que fa
vostè dels nomenaments en cultura no és precisament d’una
conselleria que gestioni transparència i bon govern, va
començar suprimint la Conselleria de Cultura i llevant-li la
competència als seus socis nacionalistes per crear una espècie
de direcció general anomenada Delegació de Cultura, va
col·locar la Sra. Solivellas, molt bona actriu, sens dubte, però
sense experiència de gestió i definida com d’arrogant pels
seus subordinats.

Després va ser El Baluard, on l’Associació d’Artistes
Visuals denuncien falta absoluta de transparència amb el
silenci còmplice de les institucions, entre d’altres el Govern.

I a continuació, el cessament del Sr. Reus, director de
l’Institut d’Indústries Culturals, que diu que el seu
acomiadament estava orquestrat, per continuar fent canvis
prou sospitosos a les bases per triar un nou director, primer
sense requisit de català, després substituït per un nivell més
baix del que hi havia, a continuació també sense coneixement

d’anglès, sense cap membres de la funció pública en el seu
tribunal i sense cap tècnic d’IB3; un institut que, per cert, ens
costa 1,5 milions d’euros i no ha fet res fins ara.

Per tant, sí que és clara i transparent: li sembla ètica, Sra.
Costa, la seva política de nomenaments en cultura?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula al consellera de
Presidència, Cultura i Igualtat.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Sí, Sra. Riera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Costa, per la seva brevetat,
entenc que no ha tengut vostè la millor setmana, però no
importa que li digui el Partit Popular.

Miri, li ho diu Antoni Noguera: tenim una conselleria que
ja no existeix; li ho diu na Bel Busquets, diu que és impropi
d’un govern progressista; li ho han dit els galeristes, que és
una forma de control més directe per part de la Sra. Armengol
sobre la cultura; l’Associació de Crítics i Comissaris d’Art,
indiquen clientelisme, ineficàcia, falta de transparència i
irregularitats a cultura.

Sra. Costa, ha tengut polèmica amb el requisit del català a
l’Orquestra Simfònica, n’han tengut amb el nomenament a dit
del director d’El Principal, d’El Solleric, d’Es Baluard, a la
Fundació Pilar i Joan Miró; demandes pel cessament de la
Coordinadora de la Balears Film Commission a l’Institut
d’Estudis Baleàrics i ara a l’Institut d’Indústries Culturals.

Sra. Costa, no és necessari fins i to t que pagui una
entrevista de The Guardian perquè ens faci creure més que és
la consellera de transparència i de bon govern. Siguin un poc
més ètics amb els  polítics que col·loquen; siguin més
prudents a l’hora d’imposar requisits als altres, als funcionaris
i sobretot deixin d’emprar l’administració a la seva
conveniència.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula la consellera de
Presidència.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Riera, bé, com
comprendrà la responsabilitat dels nomenaments dels alts ho
és del conseller o consellera que en aquests moments
ostentam aquesta responsabilitat. Jo entenc, i vostè hauria de
pair, Sra. Riera, que si els ciutadans els situen a aquesta banda
de la bancada, com comprendrà els alts càrrecs qui els nomena
és aquest govern i aquests consellers i conselleres.

Per altra banda, seria bo que actualitzàs els seus
argumentaris perquè no som la consellera responsable ni de
transparència ni de bon govern, si bé és cert que aquestes
matèries són transversals i ens afecten a tot el Govern, per tant
supòs que qualsevol pregunta en aquest sentit la pot adreçar a
la consellera responsable, en aquest cas a Administracions
Públiques.

Sra. Riera, jo entenc que dins aquest argumentari vostè ha
mesclat des de coses de la passada legislatura, des
d’institucions que ni tan sols són competència d’aquest
govern, nomenaments, com dic, que ni tan sols són
competència d’aquest govern, m’ha parlat vostè d’El Solleric,
ha parlat també d’Es Baluard, patronat del qual formam part
però no n’ostentam la presidència, com vostè sap molt.

I per últim, miri, en aquest cas la nostra preocupació per
les indústries culturals i el seu institut és que tengui el màxim
d’impuls possible i aquesta és una responsabilitat d’aquesta
conselleria. El que sí tenim clar és que en les seves mans no
existiria ni el director de l’Institut d’Indústries Culturals i
tampoc no existiria l’Institut d’Indústries Culturals, perquè el
que varen fer vostès quan varen governar és precisament
minvar el sector públic perquè a vostès tot això els semblava
que era superflu.

I miri, Sra. Riera, per parlar de funcionaris públics i d’ètica
s’ha de tenir un currículum molt immaculat i crec que vostè no
és la millor persona per donar aquí lliçons d’ètica, perquè si
no hauré de recordar-li...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... si no, Sra. Riera, he de recordar-li el que va fer vostè a la
passada legislatura en canviar els sistemes de retribucions tant
en aquest cas com a empleada pública, com a diputada en
aquest Parlament de les Illes Balears.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.13) Pregunta RGE núm. 5994/19, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retard en la gasificació
de Menorca.

Tretzena pregunta, RGE núm. 5994/19, relativa a retard en
la gasificació de Menorca, que formula la diputada Maria
Assumpció Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors
diputats. Sr. Conseller, el Govern del Partit Popular va
adjudicar el mes de març del 2015 la gasificació de Menorca,
mitjançant un procés de concurrència en el qual, entre d’altres,
hi van participar MÉS per Menorca i l’avui conseller del PSIB-
PSOE Sr. Marc Pons. Quan ja han transcorregut més de quatre
anys, Menorca continua essent l’única illa de Balears que
encara no es troba gasificada.

Com valora vostè aquest retard i les causes que l’han
provocat?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el Sr. Vicepresident i
conseller de Transició Energètica i Sectors Productius.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Pons, bon dia a
tothom. Tiene razón, el proyecto de gasificación de Menorca
es del año 2015 y es cierto que la ejecución se ha retrasado,
se ha retrasado debido a un cúmulo de circunstancias adversas
que han sido sobrevenidas y que están derivadas de la
envergadura del proyecto.

Verá, el principal retraso ha venido por el desarrollo de la
red sobre el terreno, hay que destacar que se tiene que realizar
un soterramiento de más de 500 quilómetros de tuberías y,
por lo tanto, se hacía necesario, es necesario encontrar suelo
disponible cuyo uso no comprometa la sostenibilidad
ambiental del territorio, tanto desde el punto de vista del
paisaje como desde el punto de vista del uso agrícola. Por
ejemplo, mucha de la canalización coincidiría con
canalizaciones eléctricas que ya están realizadas y, por lo
tanto, hay que revisar esa canalización.

Tampoco se le escapa a usted que hay diversos colectivos
en la isla de Menorca que se han mostrado contrarios a este
proyecto de gasificación de la isla, en primer lugar, por
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cuestiones ambientales, pero también por cuestiones
económicas por el e levado coste que supondría hacerlo, y
estas diferentes sensibilidades evidentemente han dificultado
la coordinación con las administraciones públicas de
Menorca, en atención, digo, insisto, a esas distintas
sensibilidades que ha habido en torno al proyecto.

A pesar de que estas circunstancias, la mayoría, escapan a
la competencia de esta conselleria, ya le digo que trabajamos
para agilizar los trámites que a nosotros nos competen;
entendemos la especial sensibilidad de la sociedad
menorquina respecto a este tema y no le quepa la menor duda
de que actuaremos en consecuencia.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sr. Conseller, la veritat és que tot i haver participat i haver
acceptat l’adjudicació MÉS per Menorca i el PSIB-PSOE,
després de guanyar les eleccions del 2015 al mes de maig, han
posat tota classe de problemes i d’impediments.

Vostè parla d’associacions que s’han manifestat en contra,
no, associacions no, Sr. Conseller, el GOB, únicament i
exclusivament el GOB...

(Remor de veus)

Junt amb Unidas Podemos ha qüestionat i retardat
l’execució d’aquest projecte que reuneix tots els requisits
legal. La companyia adjudicatària s’ha vist obligada a
modificar-lo diverses vegades per superar, primer, el rebuig
del Consell de Menorca que els gasoductes vagin en paral·lel
a la carretera general tal com s’havia acordat prèviament i
també han hagut d’atendre les exigències dels ajuntaments
d’Es Mercadal, de Ciutadella i de Maó, tots governats per
esquerres, per canviar la ubicació prevista al dipòsit.

Denunciam la incoherència d’aquests partits que primer
aproven un projecte impulsat pel Partit Popular, bo per a tota
Menorca perquè introdueix una energia de transició cap a les
renovables, però quan passen a governar el boicotegen amb
al·legacions des del Consell de Menorca i fins i tot Unidas
Podemos ha demanat la seva paralització, quatre anys perduts,
Sr. Conseller. Aquesta és la realitat. 

Esperem que aquesta legislatura aquest projecte de
gasificació de Menorca no trobi més impediments i
entrebancs per part dels partits d’esquerra i es pugui acabar
d’una vegada per totes.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el Sr.
Vicepresident.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Resulta que quien ponía impedimentos solo era el GOB,
pero luego ha resultado que es el Consell Insular de Menorca,
los ayuntamientos de Mercadal, Maó y Ciutadella, pero claro,
es un problema de izquierdas y de derechas, ya, Sra. Pons...

Mire, lo que estamos intentando hacer es avanzar en el
proyecto de gasificación y lo que queremos hacer es
modificar el proyecto... modificar el proyecto en
colaboración con las administraciones en el sentido que le voy
a explicar. Queremos centralizar los esfuerzos para gasificar
las grandes ciudades, Ciutadella, Maó esencialmente, y
además los polígonos, pero teniendo en cuenta dos cosas muy
importantes: primera, la estrategia 2030 en Menorca, que
apuesta claramente por las renovables; y en segundo, el
horizonte que tenemos en el año 2050 donde tienen que estar
eliminados todos los combustibles fósiles. Por lo tanto,
trataremos de combinar las dos cuestiones: la gasificación de
estas ciudades que le he dicho en la isla de Menorca, pero
también respetar la estrategia 2030 y el horizonte 2050.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. 

I.14) Pregunta RGE núm. 5981/19, presentada pel
diputat Sr, Marc Pérez-Ri bas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, rel ati va a cessament
d’activitat del majorista de viatges Thomas Cook.

Catorzena pregunta, RGE núm. 5981/19, relativa a
cessament d’activitat del majorista de viatges Thomàs Cook,
que formula el diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, Sr. President. Señoras y señores diputados, Sr.
Conseller, el cese de actividad del operador turístico Thomas
Cook está siendo uno de los peores capítulos de la historia del
turismo de nuestras islas, marca un antes y un después.
Muchos ciudadanos de nuestras islas se han visto afectados,
3 .000 trabajadores directos, autónomos, empresarios,
asalariados, eventuales. Es por ello que se trata de un asunto
que debemos tratar los grupos parlamentarios con el máximo
respeto y lealtad institucional.
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Sr. Conseller, ¿qué actuaciones tiene previstas el Govern
ante la incertidumbre ocasionada con motivo del anuncio del
cese de la actividad de Thomas Cook?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Pérez-Ribas por la pregunta y además por
haber, durante estos días, haber podido interlocutar con usted
y desde luego creo que, como bien ha dicho, es un problema
de comunidad autónoma, es un problema de país y tenemos
que saber dar una respuesta a la altura de las circunstancias.

Por eso desde el primer momento convocamos a los
agentes económicos y sociales, por eso yo creo que hay que
agradecer a todos ellos, a todas las empresas que han
participado en los esfuerzos de la vuelta a casa de los turistas
que se encuentran en nuestro territorio, y que ha sido un
proceso ordenado y que pone en valor el destino que somos,
y desde luego solidarizarnos y estar permanentemente activos
con la situación de los trabajadores y trabajadoras
directamente afectados por Thomas Cook que como saben
tenemos aquí la sede central.

De forma inmediata nos pusimos en contacto con el
Ministerio de Industria y Turismo, con la ministra Maroto y
con la secretaria de estado Bel Oliver para trabajar en medidas
que pudiésemos solicitar al Gobierno de España y en medidas
que se puedan articular desde la comunidad autónoma. Lo más
importante era solicitar al Gobierno de España, de entrada,
cuáles son les medidas que planteamos para que ellos puedan
darnos una respuesta lo antes posible. Por eso ayer las
pactamos con el conjunto de la sociedad civil, con las
organizaciones empresariales y sindicales afectadas y con los
consejos. Creo que da una respuesta adecuada a la situación
con los ejes en materia de empleo, con los trabajadores
afectados de forma prioritaria, liquidez de nuestras empresas,
conectividad para el futuro, promoción e inversión; y ahora
durante esta semana trabajaremos en líneas similares para las
propuestas autonómicas de la misma forma buscando el
consenso y buscando dar una respuesta a la altura de la
circunstancia en la que nos hemos encontrado.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Cuando se conoció el cese de actividad de Thomas Cook
el Grupo Parlamentario de Ciudadanos manifestamos nuestro
apoyo al Govern y lealtad institucional para transmitir una
imagen de unidad.

Hoy por hoy, en la elección entre lo urgente y lo
importante, ahora nos debemos decantar por lo urgente, buscar
soluciones para paliar el desastre económico que el cese de
actividad del touroperador ha infringido a pequeñas y medianas
empresas, hoteles pequeños y medianos, transportistas,
hosteleros, etc.

Una vez tomadas las medidas necesarias para paliar la
situación actual ya debatiremos lo importante, el modelo
turístico de nuestras islas para hacerlas competitivas y con un
desarrollo sostenible basados en la innovación, en las nuevas
tecnologías y en el cuidado del medio ambiente.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos instó a unirse a
todos los diputados del Parlamento en una declaración
institucional de apoyo al turismo asumible por todas las
ideologías, pero ya saben el resultado: ha sido imposible, ha
sido frustrante.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Yo creo que también... hemos pedido la comparecencia
para poder debatir sobre la situación de Thomas Cook desde
el primer momento. 

Estoy de acuerdo en que son dos planteamientos, uno de
emergencia ahora sobre todo para la temporada baja a la que
nos enfrentamos con una situación pues muy compleja con la
caída del grupo y de los distintos touroperadores asociados,
por lo menos es cierto que con la salvación, parece inicial, de
Condor la conectividad con Alemania está más garantizada. Y
después efectivamente habrá que tener un debate de cómo los
distintos modelos turísticos han ido avanzando y qué
respuestas tenemos que dar.

Agradezco sus palabras. Le comunico que durante esta
semana seguiremos de forma permanente trabajando con las
distintas organizaciones empresariales, federaciones,
asociaciones de distribución, de transporte, organizaciones
sindicales con los trabajadores, con sus representantes legales
para dar una respuesta también desde las instituciones de
nuestras islas de forma consensuada y establecer medidas
durante esta propia semana. Informaremos desde luego a los
grupos parlamentarios para dar esa primera respuesta que
creemos que es necesaria dar con urgencia y desde luego
también darla de forma unificada, darla con consenso y dar
también una respuesta de país a un problema de país.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.
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I.15) Pregunta RGE núm. 5202/19, ajornada a la sessió
anterior, presentada per la diputada Sra. Patricia Guasp
i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a valoració de les dades de criminalitat a les Balears.

Quinzena pregunta, RGE núm. 5202/19, ajornada a la
sessió anterior, relativa a valoració de les dades de
criminalitat a les Balears, que formula la diputada Patricia
Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la
paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Sra. Presidenta, el último balance de
criminalidad del Ministerio del Exterior constata que las Islas
Baleares registran la mayor tasa de criminalidad en España en
los últimos doce meses con 68,4 infracciones penales por
cada 1.000 habitantes, siendo la media nacional de 46,6.

¿Qué valoración hace, Sra. Presidenta, sobre estos datos de
criminalidad e inseguridad? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, per aquesta
pregunta que em permetrà tornar a explicar el que la
Delegació de Govern ve explicant durant moltíssim de temps.
El balanç de criminalitat a què va referència són unes dades
que el Ministeri d’Interior publica cada tres mesos a partir de
la seva pròpia metodologia. Evidentment, amb la seva
metodologia aplicada, i és veritat, cada vegada surt que les
Illes Balears té una taxa de criminalitat estranyament més
elevada que la mitjana dels altres territoris espanyols, i això
s’ha explicat en diferents ocasions per la Delegació de
Govern, però ho tornaré explicar una vegada més.

La metodologia que fa servir el Ministeri d’Interior per
calcular aquesta taxa de criminalitat és dividir el nombre
d’infraccions penals comeses en un territori entre el nombre
d’habitants, però no entre el nombre d’habitants de població
flotant, sinó només del nombre d’habitants censats. 

Què suposa això?, que no té en compte per a res la
població flotant, i com vostè coneix perfectament, a aquesta
comunitat autònoma aquest indicador la distorsiona perquè pel
nombre d’habitants som els que més població flotant tenim. I
això és molt demostrable, la mateixa Delegació del Govern,
a partir d’aquestes darreres dades va fer l’extrapolació amb les
dades oficials de l’IBESTAT, amb la mitjana de persones que
hi ha hagut a l’arxipèlag els últims 12 mesos, és a dir, sumant
la població flotant. Idò bé, sumant aquesta població flotant,
que seria el nombre real de persones, la taxa de criminalitat a
Balears en els darrers 12 mesos seria de 51,6 infraccions
penals per cada 1.000 habitants, una xifra molt inferior, -16,8
punts.

Sra. Guasp, crec que ens hauríem d’atendre a la realitat i no
intentar intoxicar amb falsa demagògia.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sra. Presidenta, ni usted ni su gobierno pueden seguir
mirando hacía otro lado ante estos preocupantes datos de
criminalidad e inseguridad. Han aumentado las tentativas de
homicidios y asesinatos, así como los delitos contra la
libertad sexual. 34.913 infracciones penales cometidas
durante los seis primeros meses. Ha aumentado un 11,3% y
esto le tira por tierra su argumento porque con los mismos
indicadores, ha habido un aumento en los 6 primeros meses de
un 11,3%, repito. Y unos índices que sitúan a Palma como la
quinta ciudad más insegura de España. Pero si no fueran
preocupantes estos datos para Baleares, también lideramos la
tasa de menores condenados, con 13 por cada 1.000
habitantes, según la última estadística del INEM. 

Y hoy queremos trasladarle nuestra preocupación, que es
la misma que tienen todos los ciudadanos de estas islas, una
preocupación que comparten también los actores sociales,
económicos y empresariales. No pueden ni deben negar que
estos datos de criminalidad están afectando la percepción que
tienen los ciudadanos de la seguridad en las calles y no pueden
tampoco, ni deben negar, que son unas cifras que dañan la
imagen internacional de nuestra comunidad. ¿Qué creen que
va a sacar el Daily Mirror o el sensacionalista alemán Bild?

No aceptamos las explicaciones dadas por usted hoy aquí,
las mismas que las alegadas por el delegado del Gobierno,
como usted decía, en un intento de maquillar y de justificar
estas malas cifras. Sra. Presidenta, ¿serán capaces desde el
Govern de coordinar medidas concretas con el delegado del
Gobierno para conseguir que el Ministerio de Interior
refuerce la dotación de medios materiales y medios
personales? 

Dígale a los ciudadanos, Sra. Presidenta, si vamos a contar
o no con los efectivos suficientes para disminuir la
inseguridad y la criminalidad de las Islas Baleares también en
temporada alta.

Muchas gracias, presidenta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la presidenta del
Govern.
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Sra. Guasp, no hi ha cap sensació
d’inseguretat a la nostra comunitat autònoma, ja basta de
sensacionalisme i d’intentar tirar terra damunt la teulada
d’aquesta comunitat autònoma, que viu del turisme i que té en
la seva base de la seguretat una forma importantíssima, Sra.
Guasp...

(Alguns aplaudiments)

Segona qüestió, a mi i a qualsevol membre d’aquest govern
òbviament li preocupa qualsevol comissió de qualsevol
delicte, penal o no penal, en aquesta comunitat autònoma.
Però li dic la realitat quina és i no posi en dubte la magnífica
feina que fan els cossos i forces de seguretat de l’Estat a les
Illes Balears, que és molta. I efectivament falten efectius, i ja
que ha tret el tema li ho diré, miri, Sra. Guasp, els seus socis
del Partit Popular durant set anys es varen dedicar a retallar les
plantilles de les forces i cossos de seguretat de l’Estat a la
nostra comunitat autònoma, i vostè va votar en contra del
pressupost general de l’Estat de 2019 que augmentava la
plantilla de Guàrdia Civil i  la Policia Nacional en aquestes
illes. Aquesta és la seva responsabilitat.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.16) Pregunta RGE núm. 5346/19, ajornada a la sessió
anterior, presentada pel diputat Sr. Josep Castells i  Baró,
del  Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures per
protegir els drets lingüístics de la ciutadania.

Setzena pregunta RGE núm. 5346/19, ajornada a la sessió
anterior, relativa a mesures per protegir els drets lingüístics
de la ciutadania, que formula el diputat Josep Castells i Baró
del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a to thom. Sra.
Presidenta, hi ha un clima creixent a nivell de tot l’Estat
d’animadversió i de menyspreu cap a la llengua catalana, que
està donant lloc a una sèrie de situacions que pateixen els
ciutadans de les Illes Balears pel sol fet de parlar en català,
situacions de discriminació. Darrerament fa unes setmanes
vàrem conèixer el cas preocupant de la Sra. Paula Rotger que
s’enfronta a tot una sèrie de represàlies per part de les forces
de seguretat de l’Estat, pel fet d’haver emprat el català, haver-
se dirigit en català a l’Aeroport de Palma.

Creim que el Govern no pot ser indiferent a aquesta
situació de bel·ligerància i és per açò que li demanam quines
mesures pensa prendre el seu govern per garantir aquests drets
lingüístics i concretament si pensen posar en marxa l’Oficina
de Drets Lingüístics?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la presidenta el Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells. Com vostè
sap, aquest govern està absolutament compromès en la defensa
de tots els drets dels ciutadans d’aquestes illes i també sens
dubte dels drets lingüístics dels ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma, ho vàrem demostrar la passada legislatura i
continuam treballant en aquesta mateixa línia, tant en els
acords de Bellver, com en els acords programàtics amb MÉS
per Menorca, hi ha mesures específiques sobre el suport als
drets lingüístics dels ciutadans d’aquestes illes. A més, als
acords de Bellver, es va acordar la creació d’una Oficina de
Drets Lingüístics que ve de l’anterior legislatura, que és el
decret de creació d’aquesta oficina de drets lingüístics, com
vostè sap està en el Consell Consultiu i tot d’una que es pugui
desenvolupar es tirarà endavant per part del Govern de les Illes
Balears; la seva funcionalitat és atendre reclamacions,
suggeriments i  consultes que rebi vinculades en les dues
llengües oficials d’aquesta comunitat autònoma. 

El cas que vostè feia referència de la Sra. Paula Rotger,
també va ser atès per part de la secretaria autonòmica de
Política Lingüística d’aquest Govern de les Illes Balears. I
evidentment tots els drets són garantits per part de les
competències que té el Govern de les Illes Balears, malgrat
encara no estigui creada l’Oficina de Drets Lingüístics, sí que
es fa feina directament des del Govern de les Illes Balears. 

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies per la seva resposta, Sra. Presidenta. Em diu que
el Govern està compromès en la lluita contra tot tipus de
discriminació, així m’agradaria pensar-ho, però no puc evitar
pensar sobre aquest tema, Sra. Presidenta, que si la Sra. Paula
Rotger enlloc d’haver estat discriminada per la llengua que
emprava, hagués estat discriminada per qualsevol altre motiu,
molt probablement vostè hagués estat la primera, i nosaltres
al seu costat, de posar-se al capdavant de la protesta per
defensar aquest ciutadà discriminat. I pens que hem de donar
la importància que pertoca, una comunitat autònoma en què el
català és llengua pròpia, a les discriminacions per raons de
llengua.

Respecte de l’Oficina de Drets Lingüístics, Sra.
Presidenta, ja s’ha exhaurit el termini perquè el Consell
Consultiu emeti el seu dictamen. Per tant, no hi ha cap
obstacle perquè el Govern, si té voluntat política, continuï la
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tramitació d’aquest decret. Per tant, jo li demanaria en aquest
tema i en la línia del que vostè m’ha dit, de claredat en defensa
dels drets lingüístics, li demanaria menys subterfugis i més
decisió i més voluntat política per començar a protegir, a
defensar els drets lingüístics de la ciutadania.

Gràcies, Sr. President.

EL SR PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Sr. Castells, determinació tota per
defensar els  drets dels ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma i, repetesc, també els drets lingüístics com marquen
no només els acords polítics que han fet possible el naixement
d’aquest govern, sinó com marca la nostra feina diària i,
efectivament, cada vegada que hi ha hagut una denúncia, cada
vegada que hi ha hagut qualque ciutadà que s’ha sentit agredit
o que s’ha sentit discriminat, òbviament el Govern de les Illes
Balears ha respost, malgrat encara no estigui creada aquesta
Oficina de Drets Lingüístics. Com vostè sap, aquesta està en
tramitació, és veritat falta molt poquet perquè el Consell
Consultiu doni el seu dictamen i per tant, es tirarà endavant
que és el compromís que té aquest govern i que no hi ha cap
dubte ni una sobre la creació d’aquesta Oficina de Drets
Lingüístics.

Per tant, ningú no deixa de ser atès quan és discriminat per
part del Govern i per part de les altres institucions que tenen
competències en temes de política lingüística, com són també
els consells insulars, precisament aquesta setmana passada el
conseller Martí March va tenir una reunió amb els consells
insulars en matèria de política lingüística, precisament per
coordinar tots junts aquestes necessàries polítiques en pro de
la normalització de l’ús del català i també d’evitar la
discriminació per qualsevol qüestió idiomàtica a la nostra
comunitat autònoma. En aquesta línia continuarem treballant
intensament. Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta.

I.17) Pregunta RGE núm. 5350/19, ajornada a la sessió
anterior, presentada pel diputat Sr. Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a aprovació d’uns nous pressuposts
de l’Estat.

Dissetena pregunta RGE núm. 5350/19, ajornada de la
sessió anterior, relativa a aprovació d’uns nous pressuposts
generals de l’Estat, que formula el diputat Jaume Font i
Barceló del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes. Té
la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Presidenta, els dies volen i les notícies passen, i la setmana
següent n’hi ha una altra, però el que és evident és que
habemus e leccions generals, i pareix que aquesta setmana
quasi quasi no se’n parla, perquè mentrestant hi ha hagut la
fallida d’un gran majorista de viatges. Però el que és evident
és que es constata que 180 milions d’euros que havíem de
rebre amb un conveni de carreteres, o 177 de les bestretes i de
l’IVA no arribaran, no arribaran, i pel camí hem hagut de sofrir
declaracions com la del ministre Ábalos, que vostè ha sortit a
aclarir, i també vàrem haver de sentir en una entrevista aquesta
dies la ministra Montero que deia que si anàvem més tard del
mes de febrer de l’any que ve per a l’aprovació dels
pressuposts generals de l’Estat tendríem dificultats; ho diu la
mateixa ministra.

Sabent totes aqueixes informacions nosaltres demanam:
quan creu vostè, Sra. Presidenta, que hi haurà uns pressuposts
generals de l’Estat perquè d’una vegada per totes puguem saber
a què ens podem atendre?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font. Ja m’agradaria a
mi poder-li dir quan seran aprovats els pressuposts generals de
l’Estat de l’any 2019, perquè ja acaba, i per tant els de l’any
2020. 

El que sí li puc manifestar i he manifestat reiteradament és
que per a les Illes Balears no és una bona notícia que no hi
hagi pressuposts generals  de l’Estat aprovats perquè
evidentment necessitam finançament, necessitam convenis,
necessitam qüestions que no és bo tenir un govern en funcions
o un govern en interinitat, o un govern sense pressuposts, com
és el que està succeint en aquest moment a l’àmbit espanyol.
Sí que sé clarament que si els pressuposts generals de l’estat
de l’any 2019 haguessin estat aprovats evidentment tendríem
una situació diferent, molt més tranquil·la, perquè tendríem el
finançament, efectivament, de les bestretes; estava pressupost
el finançament d’aquella paga de l’IVA que el Sr. Montoro ens
va deixar de pagar l’any 2017, perquè en aquests moments
s’estan aplicant els pressuposts de l’any 2018 que són els
darrers del Sr. Rajoy i del Sr. Montoro, perquè si s’haguessin
aprovat els del 19 tendríem 10 milions d’euros per a
inversions en zones turístiques madures que ara ens anirien
molt bé; o tendríem els 10 milions del conveni ferroviari, o
tendríem una aportació per a la Llei de dependència.

Però, Sr. Font, vostè sap com jo que el Partit Popular amb
Ciutadans i amb els independentistes varen evitar l’aprovació
d’aquests pressuposts generals de l’Estat de l’any 2019 i per
tant ara estam efectivament en un cicle electoral nou; dia 10
de novembre hi ha convocades eleccions, i esper que molt
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aviat el nou govern, i esper que sigui progressista, pugui tirar
endavant un pressupost per a l’any 2020.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, jo crec que vostè
ho ha dit, tenim una situació diferent, però baix el meu punt de
vista hi ha una situació diferent a causa de la irresponsabilitat
de l’esquerra a Madrid per no conformar govern, és per mor
d’això, que hi ha una situació diferent, perquè de qualque
manera estant a l’oposició tu t’arribes a convèncer que arribarà
una sèrie de coses perquè hi haurà un acord, però no hi ha
estat, aquest acord, amb la qual cosa per a nosaltres el
problema real és que no podem jugar amb el benestar
d’aquesta comunitat autònoma perquè a Madrid no s’entenen. 

Ara es diu que a final de mes, que ja ha acabat perquè som
a dia 1 d’octubre, els 4.500 milions es desbloquejaran. El Sr.
Lambán diu però que aquests doblers que es desbloquejaran
potser no són els que realment esperàvem per cobrir les
despeses. Quina és la situació? Posi un Whatsapp a Sánchez,
posi un Whatsapp a Montero per dir-li: “Escolti, nosaltres, per
la vostra deixadesa, no podem ajustar en sanitat i en educació;
nosaltres, per la vostra deixadesa, no podem ajustar en
benestar social, perquè aquesta terra fa més de 33 anys que es
té guanyada una autonomia, que ningú no hauria de poder jugar
amb ella”, i això és la proposta d’El Pi, la capacitat de poder
dir als de Madrid que aquí, amb allò nostre, no s’hi juga.

Presidenta, ve campanya electoral. No juguin a prometre
una altra vegada; d’aquesta història, que callin, i si fan govern
vostès o els altres que compleixin. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula la Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font.
Evidentment jo li  puc respondre del que és competència
d’aquest govern. I aquest govern què fa?, és un govern seriós,
un govern rigorós, un govern format per diferents partits
polítics que vàrem ser capaços de tirar endavant un pacte i que
estam treballant en els pressuposts per a l’any 2020. Tot seria
més fàcil si a Espanya hi hagués una estabilitat política i hi
hagués un govern estable, i que per tenguéssim uns
pressuposts generals de l’Estat 2019. 

Cada un té responsabilitats, les que li vulgui cercar. Jo no
em dedicaré a això, jo en dedic i treball intensament per

resoldre els problemes de la ciutadania. Ho faig des de les
competències pròpia i ho faig des de la reivindicació a l’àmbit
estatal de tot allò  que és necessari per a aquesta comunitat
autònoma. 

Vaig plantejar l’altre dia a la meva compareixença que el
problema no és només d’una cosa puntual, que puguem tenir
un problema momentani amb l’Estat per una subvenció que no
rebem o per una bestreta que no rebem. No, no, el problema
és molt més de fons, el problema és un problema de com
funcionam a nivell estatal, el problema és si el finançament de
les comunitats autònomes ha d’estar lligat o no al fet que hi
hagi un govern estable o en minoria o en funcions en el
Govern espanyol; el problema és de la Llei de finançament de
les comunitats autònomes i de tantes altres coses que són les
que hauríem de debatre i són les que haurien de tenir un gran
acord des de les Illes Balears i plantejar-lo a Madrid tots els
que tenim representació allà.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Presidenta.

I.18) Pregunta RGE núm. 5721/19, ajornada a la sessió
anterior, presentada pel  diputat Sr. Jorge Campos i
Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a fallida de Thomas Cook.

Divuitena pregunta, RGE núm. 5721/19, ajornada a la
sessió anterior, relativa a fallida de Thomas Cook, que formula
el diputat Jorge Campos Asensi, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares. Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señores diputados.
Sra. Armengol, me alegro de que ya esté recuperada.

¿Qué plan de actuación y qué medidas urgentes tenía
previstas el Gobierno para paliar el impacto de la quiebra de
Thomas Cook?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos. Evidentment
el Govern de les Illes Balears ho ha explicat en nombroses
ocasions durant aquestes setmanes, i ho vàrem fer abans.
Nosaltres primer de tot vàrem intentar evitar la fallida, i en
això es va treballar directament amb els empresaris afectats
d’aquesta comunitat autònoma, que vostè sap que són

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201905721


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 7 / 1 d'octubre de 2019 299

moltíssims, i directament amb el Govern d’Espanya; no ha
estat possible i una vegada que s’ha fet efectiva la fallida de
Thomas Cook, desgraciadament, i això ens crea un problema
econòmic sens dubte en aquestes illes, hem treballat
intensament amb tots els empresaris afectats, els treballadors
afectats, amb les associacions empresarials, amb el Govern
d’Espanya, i amb els quatre consells insulars d’una forma
metòdica i d’una forma constant i  rigorosos per intentar
solucionar els problemes, primer el de la repatriació dels
turistes que eren aquí, i després plantejar les mesures que,
com és públic i notori, ahir vàrem acordar primer de tot amb
els agents socials i econòmics i amb els quatre consells
insulars les que hem de presentar a nivell estatal, i  estam
treballant en les que hem de fer a nivell autonòmic.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sra. Armengol, creo que ni usted ni su gobierno habían
previsto esa posible quiebra de Thomas Cook; se reunieron un
día antes. De hecho en la comparecencia en comisión del Sr.
Negueruela hace dos semanas le advertí del inminente cierre
de Thomas Cook; fuimos los únicos que alertamos del riesgo,
y la cuestión fue despreciada por el consejero de Turismo, que
reconoció que no tenía ningún plan y reprochó que se hablara
del tema, una falta de previsión generalizada desde las
instituciones gobernadas por ustedes.

Por ejemplo, dos días antes de la quiebra la agencia pública
del Ayuntamiento de Palma, Palma Activa, anunciaba una
oferta de 20 puestos de trabajo para Thomas Cook. Pero es
que este pasado sábado colgaban en su web el inicio de la
jornada de selección para el 8 de octubre. Tremendo.

Antes de confirmarse la quiebra de Thomas Cook las
previsiones para el invierno y para la próxima temporada ya no
eran buenas, algo que también niegan usted y el Sr.
Negueruela. Ahora nos enfrentamos a una crisis importante y
ustedes siguen adelante con las mismas políticas de limitación
de turistas. Sra. Armengol, tras la quiebra de Thomas Cook
fuimos los primeros en solicitar la eliminación del impuesto
turístico sostenible, porque es imprescindible mantener el
flujo de turistas hacia Baleares y que no se deriven hacia otros
destinos más competitivos, con menor carga fiscal. Debemos
reforzar la imagen de fiabilidad y seguridad de las Islas; es un
buen momento para eliminar este impuesto y no recuperarlo
nunca. No podemos seguir poniendo trabas. Nuestra imagen
exterior debe ser atractiva para que los turistas no tengan el
menor motivo para echarse atrás.

Su prioridad deberían ser también las más de 1.000
familias de Baleares afectadas; preocúpese, Sra. Armengol,
por sus derechos laborales. Todos en Baleares, directa o

indirectamente, vivimos de las visitas de los turistas; cuanto
antes lo asuman, mucho mejor, o me temo que la veremos
junto al Sr. Negueruela de rodillas rogando que vengan más
cruceros. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sr. President. No sé si m’he d’atrevir perquè crec
que és fer retxes dins l’aigua, però li demanaria alçada de
mires i responsabilitat, i no crear alarmisme davant una
situació que efectivament és complicada i que treballam de la
mà el Govern de les Illes Balears amb els sectors
empresarials, amb els sectors sindicals, amb les institucions
i amb els partits polítics que sí escolten i sí aporten alguna
cosa positiva a aquesta comunitat autònoma, cosa que no és el
seu cas...

(Alguns aplaudiments)

... cosa que no és el seu cas.

Miri, Sr. Campos, nosaltres no feim alarmisme i som
responsables i sobretot prenen decisions i hem estat, primer
de tot, intentant aconseguir que es pogués refinançar el deute
de la companyia Thomas Cook perquè no fes fallida, no va ser
possible; a partir d’aquí, prendrem les mesures necessàries
d’acord amb el Govern d’Espanya, d’acord amb les
associacions empresarials, d’acord amb les associacions
sindicals. 

Ahir pactàrem un paquet de mesures tots, el pactàrem tots
i, què hi ha en aquest paquet de mesures? Demanar la liquiditat
per als empresaris, sobretot perquè no hagin de tancar i no hi
hagi més fallides en aquesta comunitat autònoma de petites i
mitjanes empreses d’allotjament que tenen problemes;
sobretot demanar cura entre els treballadors i treballadores i
per tant que la seva situació no pugui quedar al marge de tot
perquè aquí tendrem el gran ERE de Thomas Cook en aquesta
comunitat autònoma amb 800 treballadors afectats
directament, i això és el que més ens preocupa; recursos per
millorar la connectivitat i que la temporada no hagi de tancar
tan aviat i per tant per millorar també la de la connectivitat de
la temporada que ve; mesures per a inversions a les Illes en
aquesta comunitat autònoma que són absolutament
necessàries, i després, pactar entre tots també les mesures
autonòmiques.

En aquesta línia de treball conjunt i d’estar devora els que
pateixen, aquí sempre trobaran al Govern de les Illes Balears. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

I.19) Pregunta RGE núm. 5720/19 , presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del G rup
Parlamentari Popular, relativa a convocatòria de noves
eleccions generals.

Dinovena pregunta, RGE núm. 5720/19, ajornada a la
sessió anterior, relativa a convocatòria de noves eleccions
generals, que formula el diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, la incapacitat
voluntària o involuntària de Pedro Sánchez ens du a unes noves
eleccions dia 10 de novembre, un escenari que prolongarà la
provisionalitat d’un govern que està en funcions, i ja fa massa
temps que està en funcions, i sobretot que no funciona, unes
eleccions que ens costaran uns 150 milions d’euros a tots els
espanyols que no es podran destinar a serveis bàsics, etc.

Per això, li vull demanar si considera positiu per a les Illes
Balears la convocatòria d’unes noves eleccions generals.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company. Crec que
aquesta pregunta ja l’he resposta en multitud d’ocasions, no ho
trob positiu ni per a les Illes Balears ni per a tot Espanya, no
trob positiu que fa quatre anys, o quatre o més de quatre anys,
que Espanya viu una situació d’inestabilitat política, certament,
han governat vostès en una situació d’inestabilitat, ens ha tocat
governar a nosaltres en una situació d’inestabilitat; en quatre
anys quatre eleccions generals i enmig una moció de censura,
doncs, no, no és positiu perquè es necessita prendre mesures.
Ara bé, a partir d’aquí dia 10 de novembre hi ha eleccions i jo
esper que dia 10 de novembre hi hagi un govern fort i
progressista a Espanya. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. La inestabilitat no hi ha
estat, Sra. Armengol, perquè s’han aprovat els pressuposts,
sempre, fins que ha arribat el Sr. Pedro Sánchez, fins que ha

arribat el PSOE, fins que han arribat vostès. Per tant, no
mescli unes coses amb les altres. 

Pedro Sánchez és l’únic responsable que hi hagi eleccions,
perquè hagués pogut fer govern, cap a l’esquerra amb els seus
socis naturals, que no els vol perquè no vol, o cap a la dreta
perquè en tenia algú que tal vegada també li hagués donat
suport. 

La història del Sr. Sánchez és una història d’un gran buit i
un gran fracàs i és un fracàs també i un buit per a les Illes
Balears, i això que vostè ens va dir que ens aniria molt millor.
Miri, no hi haurà REB a partir de dia 1 de gener de 2020, que
vostè ens va prometre que hi seria; els convenis fantasmes
tampoc no hi seran, aquells que vostè ens va prometre en
eleccions; ara resulta que sí, que hi ha una escletxa electoral,
electoral, eh?, no legal, però és petita perquè només hi poden
passar la meitat, només ens enviaran la meitat del que ens
deuen, i jo esper que vostè sigui reivindicativa i dugui el cent
per cent del que ens deuen.

El darrer ha estat el 75% del descompte de resident, que
li vull recordar que és un dret que va reconèixer un govern del
Partit Popular. Vostès ens diuen que no ho volen llevar, no,
però el volen retallar, Sra. Armengol, eh?, i si no, per què
encarreguen estudis a la Pompeu o per què ens estan mirant
les rendes de tots els que viatjam més que per retallar? A qui
volen enganar, Sra. Armengol, una vegada més? Ja se’n pot
anar a fer fotos el seu conseller amb el secretari d’Estat, ells
el que volen és retallar. 

Per tant, Sra. Armengol, els fets demostren que Pedro
Sánchez és nociu per a les Illes Balears, el millor que podria
passar per a Espanya, per a les Illes Balears i per a vostè, Sra.
Armengol, és que a partir de dia 10 de novembre Pedro
Sánchez no estigués a La Moncloa.

Jo estic segur, Sra. Armengol, que vostè en la seva
intimidat amb tranquil·litat sé cert que votaria Pablo Casado...

(Algunes rialles)

... perquè vostè..., perquè vostè, Sra. Armengol, du..., vostè,
Sra. Armengol, du les ombres mortes d’ençà que hi ha Pedro
Sánchez, amb Pablo Casado estic segur que tornaria a reviure
i seria aquella reivindicativa que teníem.

Moltes gràcies, Sra. Armengol.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sr. President. Sr. Company, em sap greu dir-li, no
tenc cap desig que guanyi Pablo Casado les eleccions generals

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201905720


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 7 / 1 d'octubre de 2019 301

de dia 10 de novembre i si vostè pensa que aquesta és la millor
campanya electoral que pot fer pel Partit Popular crec que
l’equivoca absolutament, però bé, xerrem de coses serioses i
de coses que interessen, sí, als ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma.

Efectivament, crec que les Illes Balears hem demostrat,
des d’aquesta comunitat autònoma, els partits que donam
suport al Govern, la capacitat de rigor i la capacitat d’acord i
de consens, que som un exemple a nivell espanyol, i crec que
això és molt bo, la capacitat d’acord, la capacitat de consens
i el rigor per tirar endavant amb les competències que ens són
pròpies.

Efectivament, a Espanya duim massa anys d’inestabilitat
política, duim massa anys de mirar molt els interessos de
partit i molt poc els interessos generals, i ho dic per vostès,
Sr. Company, perquè vostès i Ciutadans s’han dedicat a cuanto
peor, mejor, i això és molt dolent per a la ciutadania de tot
Espanya i molt dolent per a la ciutadania d’aquesta comunitat
autònoma; crec que s’ho haurien de fer mirar...

(Alguns aplaudiments)

... crec que s’ho haurien de fer mirar.

El Sr. Pedro Sánchez ha pogut ser president del Govern
d’Espanya arran d’una moció de censura sense la majoria
parlamentària que sempre li donam suport en una situació
d’alta dificultat i amb una majoria absoluta del Partit Popular
en el Senat; aquesta és la realitat. Malgrat això, hem
aconseguit un decret llei de règim especial per a aquesta
comunitat autònoma; malgrat això hem aconseguit consolidar
el 75% de descompte; malgrat això hem aconseguit consolidar
qüestions importants per a aquestes illes, suficients no,
suficients no, però necessàries sí al moment que les hem
aconseguides. 

En el pressupost 2019 vostès tenien dues opcions, o deixar
seguir governant i per tant deixar aprovar un pressupost
general de l’Estat de l’any 2019, de l’any 2019, que estava
pactat amb Unides Podem, sí, Sr. Company, sí, Sr. Company,
i vostès votaren en contra, Ciutadans votà en contra i els
independentistes en contra, i ens hagués duit els recursos que
necessita aquesta comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

Varen triar la inestabilitat, varen triar la inestabilitat; a
partir d’allà, eleccions, i ara tornam a tenir una situació
complicada. Resolem-lo des del sentit comú. 

Moltíssimes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats i diputades...

I.20) Pregunta RGE núm. 5983/19, presentada pel
diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a valoració de
les actuacions dutes a terme pel Govern en matèria de
neteja i manteniment dels torrents a les Illes Balears.

Vintena pregunta, RGE núm. 5983/19, relativa a valoració
de les actuacions dutes a terme pel Govern en matèria de
neteja i manteniment dels torrents a les Illes Balears, que
formula el diputat Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes. Té la paraula el Sr.
Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.
Presidenta, ara mentre estava en aquesta pregunta de mentre
vegin als representants dels grans partits, PP i PSOE,
d’aquesta manera a Madrid no s’ho creuran, si no tenim
influència, si no els veuen emprenyats, enfadats d’una vegada
per totes i els veuen com els veuen no els creuran els seus
“quefes”.

Dit això, Sra. Presidenta, som conscients que hi ha mil
quilòmetres, més o manco, de torrents a les Illes Balears; li
voldríem demanar des d’El Pi, com valora les actuacions que
s’han dut a terme pel seu govern en matèria de neteja de
torrents durant aquest temps a les Illes Balears?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula la Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font, per aquesta
pregunta que sol ser recurrent en aquesta cambra
parlamentària, i que està molt bé que sigui recurrent perquè és
una feina absolutament necessària; la meva valoració és molt
positiva del treball que està fent la Conselleria de Medi
Ambient del Govern de les Illes Balears. S’han fet
moltíssimes actuacions i s’hi han dedicat els recursos
necessaris, però també els fets demostren que aquestes
actuacions donen els seus resultats, entre els mesos d’agost i
setembre s’han produït pluges molt intenses a diferents punts
de les nostres illes, ha estat un període de retorn de cent anys,
és a dir, que estadísticament només es dóna una vegada cada
cent anys i no hem hagut de lamentar cap desbordament
important. Arran d’aquests episodis actuam ara en el torrent de
Selva, Pollença i Valldemossa bàsicament per retirar arbres
caiguts i la reconstrucció d’alguns murs. 

La feina i la millora en les tasques de neteja i manteniment
és inqüestionable, en aquests darrers tres anys hem més que
quadruplicat el pressupost, si el 2016 s’hi varen destinar
724.000 euros, enguany s’hi destinen 3,1 milions d’euros, en
tres anys hem condicionat gairebé 300 quilòmetres de
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torrents i això es du a terme, com vostè sap, en criteris de
seguretat per a les persones, hem prioritzar primer les
actuacions en torrents en sòl rústic propers a nuclis urbans, a
creuament de carreteres i ponts i a zones amb corbes tancades,
és a dir, a llocs on hi ha més risc de taponament. Sabem que
aquesta és una feina que no s’ha de deixar mai de fer i aquest
és un dels problemes que com vostè sap, tenguérem a principi
de la passada legislatura.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Perdoni, Sr. President. Gràcies, Sra. Presidenta, senyores
i senyors diputats. Amb esperit constructiu total i absolut,
nosaltres li fèiem aquesta mateixa pregunta dia 23 d’octubre
de l’any passat, ens confirmava que havia fet 210 quilòmetres
de torrents nets, ara s’incrementa en 90 quilòmetres més, uns
300. Només la volem informar, si és possible perquè hi haurà
un desastre. En el torrent de Sant Miquel no es tracta de fer
net, es tracta de què hi ha obertes 7 obertes d’uns talús de
l’alçada d’aquesta làmpada, 7 obertes que es veuen
perfectament les zones dels horts, que si realment tornen
venir les Fonts Ufanes hi haurà aigua per tot, abans d’arribar al
Parc Natural de S’Albufera, on hi ha horts amb pomeres,
tarongers, patates, sembrats, que patiran i hauran de llevar la
collita. 

No es tracta de neteja, es tracta que les darreres plogudes,
aquests darreres plogudes aquests darrers quatre anys han
obert e l talús, no es tracta de posar formigó, es tracta de
tornar aixecar el talús que té l’alçada d’aquesta làmpada. 

Jo crec, presidenta, que si això ho poden fer en 15 dies de
forma d’emergència, evitarem un problema important i no
després anar a plorar davant els pagesos i la gent que viu en
aquesta contrada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula la Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font, per apuntar
segons quines qüestions que vostè està explicant en aquest
torn de rèplica, evidentment supòs que la Conselleria de Medi
Ambient ho mirarà i podrà posar les solucions si és cert allò
que vostè està explicant i per tant, es mirarà des de la
Conselleria de Medi Ambient i continuarem treballant
intensament amb allò que li explicava. Nosaltres som

conscients de la necessitat de la neteja de torrents, per això hi
hem posat el pressupost necessari, per això, com deia, ja s’han
fet aquests 300 quilòmetres de neteja de torrents. Ara, ja que
tenc l’oportunitat de tenir la paraula, també dir-li perquè vostè
no ho ha fet avui, però moltes vegades sí que s’extrapola
aquesta informació i no només és la neteja de torrents, sinó
que també hem de veure que a les zones inundables no existeix
mai el risc d’inundació zero, per tant, aquesta també és una
realitat que tots sabem, que tots coneixem perfectament,
desgraciadament ara hem tengut els episodis al Llevant
d’Espanya que tant de mal han fet i aquesta és una realitat que
sabem. Per tant, també hem de ser molt curosos en
l’urbanisme, els planejaments i en tantes i tantes coses que
desgraciadament ara patim tots els ciutadans d’aquestes illes
i de tot Espanya.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

I.21) Pregunta RGE núm. 5999/19, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a memòria històrica.

Vint-i-una pregunta, RGE núm. 5999/19, relativa a
memòria històrica que formula el diputat Jorge Campos
Asensi del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la
paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, hace dos semanas
nos enteramos de que la Secretaria Autonómica de Memoria
Democrática encargará un informe jurídico para decretar la
nulidad de los juicios franquistas de Baleares. ¿Qué recursos
humanos y económicos está utilizando el Gobierno balear para
anular los juicios del franquismo?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos. El Govern en
aquest moment no està destinant cap recurs específic vinculat
a aquest procediment. Ara, nosaltres som un govern de llei i
ordre i ens agrada complir les lleis que aprova el Parlament de
les Illes Balears i aquí es va aprovar per unanimitat de totes les
forces polítiques, és veritat que vostès no hi eren, però es va
aprovar per unanimitat dia 13 d’abril de l’any 2018, la Llei de
memòria de reconeixement democràtic de les Illes Balears,
anomenada Llei de memòria democràtica, que diu que també
en atenció a les víctimes i als  llurs familiars i com una
fórmula de reparació, cal fer una norma amb rang de llei
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constati i declari definitivament la nul·litat de to ts  e ls
processos per motius polítics i ideològics aplicats durant la
Guerra Civil i la dictadura, per procediments dels consells de
guerra. 

Això li toca fer-ho al Govern de l’Estat, però nosaltres ho
hem de reclamar. No sé si és que no hi està d’acord amb això.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr.
Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sra. Armengol, ese señor jurado, el secretario autonómico
el que he dicho que iba a encargar esos informes jurídicos.
Mire, yo al respecto soy de la misma opinión que Diego
López Garrido, catedrático de derecho constitucional y
exdiputado socialista, que ha advertido precisamente de los
posibles efectos jurídicos de la nulidad de las sentencias del
franquismo, porque sabrá que si se anula una sentencia de los
tribunales por la ilegitimidad del régimen, se tendrían que
anular todas. Esa es la inseguridad jurídica total, dígaselo al
señor jurado, no me lo diga a mí. Por otra parte también puede
entrar en conflicto de competencias con las competencias del
Estado, ya que es la administración del Estado las que las
tramitó.

A mí lo  que me parece es que es una nueva
irresponsabilidad de su gobierno para empezar crear una
secretaria autonómica, para cuestiones de memoria histórica,
que me parece ya memoria histérica, con más presupuesto
asignado y utilizar recursos que no tiene, para averiguar cómo
se pueden anular juicios de hace 60 o 70 años, con la cantidad
de trabajo que hay por hacer en favor de la gente que lo pasa
mal para llegar a final de mes, que se le deniega el acceso a
ayudas sociales mientras sufre una inmigración ilegal
descontrolada, con unos servicios sociales, una educación y
una sanidad cada vez más degradados y a las puertas de una
nueva crisis económica, y usted prioriza recursos para
solicitar informes jurídicos y crear más chiringuitos o
subvencionar a entidades llamadas de memoria democrática,
con la única finalidad de reabrir viejas heridas, que los
españoles, Sra. Armengol, ya cerramos en la transición, ésta
sí democrática, aprobando una Constitución que nos
reconciliaba a todos.

Usted ha renegado del PSOE constitucionalista de la
transición, para reivindicar aquel otro PSOE que junto con
Esquerra Republicana, dio un golpe de estado en 1934,
germen de la posterior Guerra Civil...

(Remor de veus)

Ahora, Sra. Armengol...

(Continua la remor de veus)

Ahora, Sra. Armengol, señores socialistas y separatistas
varios, ya me pueden llamar franquista, facha, ultra u odiador
profesional. Se lo harán diciendo también al exsocialista
Francisco Vázquez, que es el mismo que dijo que la Ley de
memoria histórica es revisionismo y estalinismo puro. Lo dijo
un socialista, no lo dije yo.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Ara em ve al cap..., no li diré allò
que pens jo, sinó allò que pensen els que els coneixen bé, la
Sra. Contestí, què pensa de vostès, que no és un partit, és un
moviment extremista i antisistema, que tenen grans
irregularitats internes que tapen i no investiguen, que són
homòfobs, que tenen extremismes diversos, que manipulen la
realitat per vincular directament el terrorisme amb la
immigració...

(Remor de veus)

Això són vostès, els que els coneixen diuen això de vostès.
Jo li diré dues coses, Sr. Campos, a mi no me trobarà mai en
el discurs ni de la crispació ni de dividir uns ciutadans contra
uns altres. Ni el meu govern anterior ni aquest en cap moment
no hem recuperat cap bàndol ni fer revenja, l’únic que hem fet
és cercar la veritat i la justícia, i això crec que honora la
societat de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

La segona cosa que li diré és que si jo estic orgullosa
d’alguna cosa i estic segura que parl per tota aquesta bancada
i per molts dels que seuen allà, per moltíssims dels que seuen
allà, és de la Llei de fosses i de la Llei de memòria
democràtica aprovada la passada legislatura en aquesta
comunitat autònoma, en el Parlament de les Illes Balears, amb
un gran consens de les formacions polítiques. Sr. Campos, sap
per què? Perquè nosaltres mai no podrem tornar als familiars
de les víctimes assassinades, de les persones que foren
assassinades, mai no els podrem tornar allò que els va robar la
Guerra Civil i la dictadura que mai no oblidarem, i aquest
govern sempre, sempre, estarà devora les persones més
febles, devora les víctimes i devora les persones que el
necessiten. 

I això és memòria democràtica, això sens dubte es
complirà per part del Govern de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.22) Pregunta RGE núm. 5998/19 , presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del G rup
Parlamentari Popular, relativa a model turístic.

Vint-i-dosena pregunta, RGE núm. 5998/19, relativa a
model turístic, que formula el diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, el sector
turístic no està passant per un bon moment, és evident. Hi ha
tot un seguit de variables que així ho demostren, el sector
serveis, la seva facturació a Balears és la que ha caigut al mes
de juliol, l’única en tot Espanya; la inversió en construcció ha
caigut un 19% a Mallorca a causa de la paràlisi de totes les
reformes hoteleres; l’arribada de turistes estrangers el juliol
passat va registrar el primer descens en vuit anys, etc., és a dir,
té tota una sèrie d’indicadors que li diuen que no va massa bé
i darrerament la situació s’ha agreujat per tota la fallida de
Thomas Cook i el brexit que ens ve.

La importància del turisme és evident i, per tant, jo li volia
demanar: quin és el seu model turístic, Sra. Armengol?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company, diferesc
d’aquesta visió absolutament pessimista que vostè fa de
l’economia d’aquesta comunitat autònoma, però bé, em
demana pel model turístic que planteja el Govern de les Illes
Balears i li he de dir que, com hem treballat a la passada
legislatura i continuarem treballant en aquesta, és des de
l’acord i diàleg amb empresaris i sindicats, és un model que
aposta per la qualitat al nostre model turístic i per la
diversificació també com a sector turístic de les Illes Balears,
a diferència del que succeïa abans, que sempre es premiava la
quantitat i no la qualitat.

Així hem aconseguir fites importants com és l’allargada de
la temporada turística i així hem aconseguit fites importants
com és la despesa del turista, Sr. Company. Avui han sortit les
xifres de la despesa dels turistes estrangers als darrers... en
aquests vuit mesos primers de l’any 2019 i ha augmentat un
1,8% i suposa la quantitat d’11.112 milions d’euros a la nostra
comunitat autònoma. Crec que és una bona notícia que dóna
major rendibilitat a les empreses.

També hem aconseguit millorar les condicions laborals
dels treballadors i les treballadores gràcies a un conveni

històric en aquestes illes que va suposar la pujada de salaris a
135.000 treballadors d’aquestes illes.

Per tant, continuarem treballant en aquesta línia de consens
amb el sector i, efectivament, en aquest moment estam
afrontant la difíc il  crisi de la fallida de Thomas Cook i ho
estam fent des de l’acord i des del diàleg que crec que és com
sempre s’hauria d’haver treballat en aquesta comunitat
autònoma, però vostè ho varen rompre. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, quin és el
seu model de turisme? El de la comunitat de Madrid presidida
pel Partit Popular que aposta pel turisme i millora la seva
planta hotelera i vostè se n’ha d’anar a fer fotos a Madrid o és
el seu que aquí ha aturat la possibilitat i ha posat fre de fer
reformes hoteleres?

Quin és el seu model de turisme? El que defensa el
Ministeri de Foment que inverteix més de 100 milions
d’euros perquè venguin creuers o el del seu superconseller
Negueruela que el que vol és que no en venguin?

Quin és el seu model de turisme, Sra. Armengol? El que
garanteix la sostenibilitat de recursos naturals o el que té les
platges tancades perquè hi ha vessaments fecals? Un govern
que es diu verd i té les aigües marrons...

Quin és el seu model de turisme? Vostè ha parlat de
turisme de diversificació i de qualitat, quin és el seu model de
turisme esportiu?, el seu model, que és el que prohibeix les
carreres esportives per la muntanya?, què volen?, que vagin a
la via de cintura a fer les carreres aquestes els corredors que
vénen?

Per tant, Sra. Armengol, ens jugam massa en tema de
turisme com per seguir, com per continuar amb la paràlisi del
seu govern. Vostès no duen polítiques, és que no en duen.
Vostès es deixen dur pel corrent. 

I no m’ha de dir que sigui pessimista perquè també ho va
dir el Sr. Negueruela en Thomas Cook fa un parell de dies. El
que hem de ser és realistes perquè després ens vendrà damunt
i no sabrem per on sortir.

Jo, Sra. Armengol, li torn a oferir, i ja fa un parell de
vegades, un pacte autonòmic, un pacte d’estat per arribar a un
consens i saber quin és el model que volem per als pròxims
vint o trenta anys, el model turístic que volem aquí, i vostè l’ha
de fer de veritat, no de Parole, parole, parole com Toto
Cotugno, si és de veritat ens tendrà devora amb tot el sector.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Company, és que s’està
treballant directament amb tot el sector, no només amb els
empresaris, també amb els treballadors en el model turístic
d’aquesta comunitat autònoma, si volen afegeixin-s’hi. És que
aquesta és la realitat.

El model turístic està molt treballat i molt consensuat i és
clar: apostam per l’equilibri, apostam per la sostenibilitat i
apostam per la qualitat i així hem treballat tant des de la
inversió privada com des de la inversió pública, així estam
treballant apostant per diversificar el producte turístic, així
estam treballant per allargar la temporada turística, així estam
treballant per quan tenim una crisi fer-hi front junts. Els que
no hi són, Sr. Company, són vostès, els del Partit Popular.

Miri, és que vostès estan una mica embullats, no li vull fer
retrets, però crec que els que s’han d’aclarir són vostès. Miri,
nosaltres hem dit equilibri, per tant equilibri en tot, i legalitat,
també en tot, per exemple en els habitatges de vacances. Sap
què varen fer vostès? Varen prohibir als plurifamiliars els de
vacances, però varen dir “però no passeu pena que no
s’inspeccionarà”; després, a l’hora de la passada legislatura
quan en vàrem haver de regular no varen tenir posició, en
l’impost de turisme sostenible, un dia li va bé i un dia li va
malament, un dia el volen desenvolupar, un dia fa propostes
per l’impost i un dia les lleva, en l’aposta dels creuers, en tot,
Sr. Company, els que estan una mica embullats són vostès.

Jo els convid que es tranquil·litzin i que facin feina en bé
del país, és molt important, i en aquest moment, alçada de
mires i responsabilitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

II. Interpel·lació RGE núm. 3244/19, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del
Govern en matèria de transport marítim.

El segon punt de l’ordre del dia correspon al debat de la
Interpel·lació RGE núm. 3244/19 del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a política general del Govern en matèria de transport
marítim.

Correspon la intervenció del Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula la Sra. Tur.

(Remor de veus)

Senyors diputats, un poc de silenci...

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bon dia, diputades, diputats, públic assistent i d’una manera
especial vull adreçar-me al Sr. Marc Pons que entenc que com
a conseller responsable de l’àrea de transport marítim, que és
del que venim a parlar ara, serà la persona que farà la rèplica
i amb la qual mantindré aquest debat.

Avui crec que per primera vegada en la història d’aquest
parlament es dur a terme una interpel·lació que parlarà
específicament de transport marítim entre illes, i crec que és
una qüestió prou important en tractar-se d’una comunitat que
està conformada únicament per illes i que afronta uns
problemes de transport marítim prou importants i, a més,
importants i que es van allargant al llarg del temps d’una
manera molt preocupant.

Començaré la meva intervenció, Sr. Pons, fent un resum de
totes les qüestions que preocupen les formentereres i e ls
formenterers quan es tracta de transport marítim i començaré
dient que abordaré aquesta qüestió interpretant que el
transport marítim és un transport públic per a totes les
formentereres i els formenterers, un transport públic tan
important com ho pugui ser el transport públic per carretera,
perquè és l’única via que tenim a la nostra illa per sortir de ca
nostra, enllaçar amb Eivissa, enllaçar amb Menorca, amb
Mallorca, amb Barcelona, amb Madrid, amb València i amb
l’estranger i en general amb totes les ciutats amb les quals
mantenim una relació fluïda per raons mèdiques, per raons de
treball, per raons d’estudis o per qualsevol altre motiu.

En primer lloc faré referència al tema etern ja de discussió
que són les freqüències i els enllaços de les barques de
primera hora del matí que enllacen Formentera amb Eivissa i
les darreres barques que enllacen Eivissa i Formentera a
darrera hora de la nit.

Vostè sap sobradament que aquesta és una qüestió que
queda pendent de resoldre, tot i que la Llei de transport
marítim que es va aprovar a l’any 2010 preveu al seu article 28
una sèrie d’horaris que la mateixa llei garanteix, i en concret
m’estic referint a la sortida de les sis del matí de Formentera
cap a Eivissa, o bé a la sortida de les 21.30 que enllaça Eivissa
amb Formentera i que són sortides garantides per aquesta llei
de transport marítim de l’any 2010, però que actualment ni tan
sols es produeixen.

És cert que es produeixen durant els mesos d’estiu? Sí,
perquè a les navilieres els convé i operen amb un sistema de
lliure mercat i perquè els convé econòmicament, però, què
passa quan arriben els mesos d’hivern?, què hem de fer els
formenterers per agafar l’avió  de la set del matí i venir a
Palma?, jo li ho diré, Sr. Pons, jo mateixa he de dormir a
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Eivissa, no tenc dret a dormir a Formentera per poder agafar
aquest avió , ni tant sols tendria garanties per poder agafar
l’avió de les 8.25, com jo mateixa hi ha moltes altres persones
que no ho poden fer.

I què passa amb els estudiants de formació professional,
gairebé sempre menors d’edat, que cursen mòduls d’FP a l’illa
d’Eivissa, a Eivissa Vila o a Sant Josep o a Sant Antoni o a
Santa Eulària i que estan cursant mòduls que es fan en horari
de tarda i han de perdre hores de classes i hores lectives
perquè, si no, no poden tornar a ca seva a dormir a la nit? I què
passa amb les persones que reben tractaments mèdics o que
van a visitar familiars ingressats a Can Misses o a Son
Espases? Tota aquesta gent es troba absolutament
desemparada, i es troba desemparada perquè actualment el
Govern ni tan sols no és capaç de fer complir aquells horaris
mínims que preveu la llei amb una regulació de l’any 2010. 

Per tant, aquesta és la primera qüestió, però és una qüestió
entre moltes altres. Ens preocupa també com creix de manera
exponencial el nombre de freqüències que surten de manera
simultània. Algú pot entendre que una línia que transcorre dins
un parc natural, com és el cas de Ses Salines d’Eivissa i
Formentera, i també dins la reserva marina d’Els Freus, un
paratge amb un incalculable valor ambiental i que hem de
preservar perquè tenir l’obligació legal i moral de fer-ho,
surtin en el mes d’abril -no dic ja agost i juliol, no, dins el mes
d’abril- quatre embarcacions simultàniament en ambdós
sentits, ja sigui Eivissa-Formentera com Formentera-Eivissa,
en la gran majoria de franges horàries del dia? Això no té cap
sentit, és un autèntic desbarat, i això és fruit de la inacció del
Govern en aquesta matèria.

Després parlarem de les dificultats jurídiques que poden
trobar-se, que hi són i ho sabem, i les coneixem amb bona
mesura, però no obviam que és responsabilitat d’aquest govern
fer possible que el transport marítim a les Illes Balears, no
només per als formenterers i formentereres, sigui entès i es
doni el servei com un transport públic veritable. 

Més qüestions. Preocupa també als formenterers i
formentereres la manera en què les embarcacions
incompleixen la Llei d’accessibilitat. Recordem que fa un any
i mig o dos ja es va aprovar una llei d’accessibilitat que per
primera vegada a les Illes Balears va incloure el transport
marítim com un transport públic que ha de complir també amb
l’accessibilitat, i no pot ser que una persona amb mobilitat
reduïda o una persona amb discapacitat no pugui accedir a
qualsevol hora a qualsevol dels ferris que surten per enllaçar
les nostres illes. Com és possible que no tenguem això
garantit a dia d’avui?

Com és possible també que ens trobem que les excursions
marítimes, que és una altra de les qüestions que s’han de
regular dins aquesta llei de transport marítim, s’estiguin
realitzant sense cap tipus de criteri ambiental, sense cap tipus
de control, sense cap tipus de limitació? Són un producte
turístic d’alt valor, sí; s’han de seguir realitzant, sí; les volem,
sí; però a qualsevol preu?, en qualsevol circumstància? No, no,
hi ha d’haver, crec, evidentment una coordinació amb la

Conselleria de Turisme, però les excursions marítimes no
poden desembarcar centenars i centenars i centenars de
persones diàriament en aquest cas al port de La Savina sense
cap tipus de criteri ambiental, desembarcant gent sense que
aquestes excursions obeeixin a cap tipus de control ni a cap
criteri de qualitat. 

Això no pot passar més, Sr. Pons, i per tot això li deim que
en aquesta interpel·lació, la motivació que ha originat la
presentació d’aquesta interpel·lació, és que d’una vegada per
totes puguem abordar de manera ampla les conseqüències que
està generant a nivell ambiental, a nivell de servei i en general
a nivell també d’imatge turística per a la nostra illa, la manca
de regulació i de desenvolupament d’aquesta llei a través d’un
decret, que hem demanat en repetides ocasions en aquesta
cambra parlamentària; però no només jo com a diputada
aquesta legislatura i la passada legislatura, sinó que també ho
han fet els diputats i les diputades que m’han precedit, i ho
venim fent des de l’any 2010, quan es va aprovar aquesta llei
de transport marítim, però no pot ser que a dia d’avui se
segueixi en aquesta situació.

Però també hi ha una altra qüestió que preocupa, i és que
la llei deixa plantejada la possibilitat d’establir restriccions i
limitacions a les navilieres quan es tracti de preservar els
ecosistemes marins i quan es tracti de preservar les nostres
aigües, i aquesta és tota una vessant de la llei que no està
desenvolupada i que fins ara no semblava necessari
desenvolupar perquè ens hem limitat molt a parlar de servei
públic, a parlar d’horaris, a parlar de freqüències, però tota
aquesta vessant de la llei queda pendent de desenvolupar, i
nosaltres volem que el Govern hi treballi, i per això la setmana
passada vàrem demanar al vicepresident del Govern, el Sr.
Yllanes, que ens digués com era possible que es detectassin
els nivells d’emissions de diòxid de nitrogen que es varen
detectar en el port de La Savina entre gener i maig de 2018, i
això no tengués cap conseqüència sobre el transport marítim.

Són tot derivades, Sr. Pons, d’un mateix problema: hi ha un
trànsit insostenible. El mateix parc natural, amb informes dels
tècnics de la Conselleria de Medi Ambient, han registrat pics
de gairebé 2.500 embarcacions transitant entre Eivissa i
Formentera el mes d’agost; aquests pics són insostenibles de
totes totes. Per tant demanam al Govern que per
responsabilitat i de manera coordinada amb totes les
conselleries, amb la de Medi Ambient, amb la de Turisme,
amb Vicepresidència pel que fa a transició energètica,
treballin, es posin vostès a fer feina en comú, i busquin la
manera d’abordar el transport marítim, primer, com un servei
públic veritable per als formenterers i les formentereres,
perquè així a més ho recull la llei, i perquè ho empara la llei,
que reconeix uns drets específics als  residents de la nostra
illa; però treballin també perquè el transport marítim faci una
transició energètica, perquè hi hagi un desenvolupament de
l’accessibilitat dins aquest transport, i sobretot també perquè
les excursions marítimes es desenvolupin com un producte de
qualitat però sempre amb màxim respecte als indrets de
destinació, i evidentment escoltant també la veu dels consells
insulars allà on es realitzen aquestes excursions, cosa que fins
ara no s’ha produït.
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Per tot això, Sr. Pons, perquè jo realment no li estic dient
res que vostè no sàpiga ja perquè hem debatut amplament
sobre transport marítim, els demanaria que vostès, ara amb la
seva intervenció, aportin un poc de llum a tota aquesta qüestió,
perquè ja és massa (...) aquest debat. Una llei que s’aprovar
l’any 2010 i que a portes de l’any 2020 encara estiguem
esperant un decret, que la llei estableix que s’ha d’aprovar en
el termini de sis mesos després de la seva aprovació... no és
comprensible, Sr. Pons, no és comprensible. Nosaltres volem
creure que vostès realment tenen bones intencions. Ara
segurament esgrimirà alguns arguments que ja també
coneixem: la Comissió Nacional del Mercat de la
Competència, ens parlarà també del Consell Insular d’Eivissa,
del Consell Insular de Formentera, d’interessos contraposats...
Bé, vegem quins arguments reals hi ha devora tot això, però en
cap cas no poden defugir vostès l’obligació de convertir  e l
transport marítim entre illes en un veritable transport públic,
i entenguin que si vostès no ho aborden des d’aquest prisma no
podran donar solució a unes necessitats molt elementals que
tenim no només els formenterers i les formentereres, tot el
poble de les Illes Balears, tot i que probablement vist des de
Mallorca, on hi ha més maneres de connectar-se amb els
altres indrets, no cobri tanta importància. Però, insistesc, la
Llei de transport marítim no és la Llei de transport marítim
dels formenterers i les formentereres, és la Llei de transport
marítim de tots els residents de les Illes Balears.

Per tant, Sr. Pons, el convid a donar-me un poc de..., no ho
sé, doni’ns un poc de llum i, sobretot, esper escoltar de vostè
algunes propostes en positiu després de set mesos que el
Govern no hagi convocat ni una sola vegada més la Mesa de
Transport Marítim.

Moltes gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr.
President en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Tur. Es el turno de palabra del
conseller de Mobilitat i Habitatge.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Sra. Tur, sempre és un
plaer el fet de poder debatre amb vostè i de poder plantejar
qüestions que puguin ser interessants per als ciutadans de les
Illes Balears.

La veritat és que, qui la sent, sembla que és cert que no
hem fet res durant tot aquest temps. Qui la sent, sembla que és
cert que no hi ha hagut ni debat, ni propostes damunt la taula,
ni discussió. Qui la sent, sembla que no ha tingut informació
compartida amb el Consell de Formentera, que ha estat fent un
seguiment de cada una de les decisions que hem pres, i que a
més a més crec que val la pena poder recordar.

En feia vostè  referència, faig un poc de repàs, a la Llei
11/2010, d’ordenació del transport marítim, que estableix
crec que dues grans qüestions que són importants; la primera,
la de conciliar la llibertat de prestació de serveis de cabotatge,
llibertat de prestació de serveis de cabotatge, amb un transport
marítim regular, suficient i de qualitat. Primer repte. Aquí
marca a més a més tota una sèrie d’instruments que la llei ens
dóna per poder-ho aconseguir: determinació de línies
d’interès estratègic; establiment de condicions mínimes de
regularitat, freqüència, capacitat, preu; avaluació de la
suficiència o insuficiència del mercat per garantir-ho i per tant
veure la possibilitat d’OSP que puguin donar una resposta a
açò... Tenim, per tant, eines. La segona qüestió que també
marca aquest decret és que..., aquesta llei, perdó, és que
encarrega a aquest decret la regulació dels transports turístics
o recreatius, els quals s’hauran de fer en condicions
diferenciades en relació amb el transport regular, més si hi ha
coincidències en el seu itinerari. Açò és la funció d’aquest
decret específic, regular transport regular i per altra banda
regular el transport turístic quan sigui coincident amb el
transport regular.

I açò, Sra. Tur, i vostè ho sap, és molt més complicat del
que sembla. Els interessos, les necessitats de cada una de les
Illes a vegades no són coincidents, i açò és el Parlament de les
Illes Balears. Els interessos i la necessitat de cada un dels
sectors econòmics de vegades tampoc no és coincident, i açò
també ho hem d’entendre; a més, hi ha aquí normatives estatals
i europees que les hem de tenir en compte perquè quan no les
hem tengudes en compte ja sabem què ens suposa.

Nosaltres davant d’açò, quan açò ho sabíem, no hem fet
res? Jo crec que no, el març de 2007 s’inicia l’esborrany de la
norma després de moltes reunions i de diferents documents,
i no va ser fàcil perquè hi va haver molts de dubtes per
encaixar el marc jurídic. El novembre de 2018 es presenta el
decret, hi és, i vostè el té, aquest decret, que fa tota una sèrie
de propostes, i en aquest decret perquè hi ha evidentment
perspectives diferents des d’àmbits territorials diferents, des
d’interessos econòmics diferents es fan més de quaranta
al·legacions, la gent aporta, hi ha gent que té visions diferents
de la seva, i jo també els puc entendre i compartesc moltes de
les seves reflexions, eh?, però també els puc entendre. 

Aquí, a més, ens arriben informes d’altres organismes; la
Comissió Nacional del Mercat i de la Competència també
estableix i fa el seu informe i ens fa tota una sèrie de
consideracions que no ens les podem passar tampoc a l’aire:
mesures de coordinació entre navilieres, ens critica la
imposició d’obligacions al servei públic, la determinació i la
justificació de franges horàries obligatòries, i el seu
qüestionament l’hem de tenir en compte.

Per això mateix, l’abril de 2019 demanam a l’Advocacia un
informe que ens valori tot açò, per veure la fortalesa que té
aquest decret davant les crítiques que tenim, i açò és temps i
és discussió i és reunió amb entitats, amb els consells
insulars. I aquí som a l’abril, eh?, i l’abril arriben eleccions, es
dissol aquest parlament. Jo dic que nosaltres no aprovarem res
per imposició, hem anat fent la feina fins ara a través de la
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recerca d’acords en la mesura del possible i a vegades açò
demana més temps i és necessari donar-lo, i no és just que es
vengui ara aquí a fer un plantejament d’exigència
d’immediatesa quan vostè sap de tota aquesta feina que hem
anat fent mes a mes fins ara. 

Estam, a més, dins el mes de juliol, estam en funcions,
tornam a partir, és cert, i l’escenari també ha canviat, i açò
també ho haurien d’entendre, al Consell d’Eivissa hi ha un
canvi de govern, hi governa ara el Partit Popular, al Consell de
Formentera hi ha un nou govern de coalició, jo demà o demà
passat vaig a Eivissa, faig la primera reunió institucional,
necessitam temps, estam dins els cent primers dies, del que
suposa el fet d’entendre i de conèixer de primera mà l’opinió
dels nous actors, que hi són i que és normal que ho vulguem
fer així i que els vulguem escoltar. 

Jo, a més, crec que val la pena també recordar-ho, perquè
aquesta idea que no hem fet la feina que pertocava quan
pertocava, jo aquí també ho he de dir, des d’aquest 2017, no?,
vàrem fer, hem treballat només amb el transport marítim en
relació amb aquest decret com vostè vol semblar...? jo li ho
recordaré, hem fet moltes altres coses molt importants, Sra.
Tur, i val la pena recordar-les. Aquesta cambra va aprovar la
Llei que limita els accessos de vehicles a Formentera i també
va ser molt complicat, discrepàncies polítiques entre consells
insulars, informes de la CNMV, forta pressió d’alguns sectors
perquè no s’aprovàs, i el Consell de Formentera també ens ho
va prioritzar, abans que el Decret marítim, la llei, i nosaltres
vàrem treballar de manera conjunta; i la llei a dia d’avui és una
realitat, Sra. Tur, i funciona, no només com a text jurídic,
també amb aportacions econòmiques aprovades pels
pressuposts d’aquest govern de les Illes. 

I no va ser fàcil, i vàrem fer només això? No. L’any passat
o..., mentida, en aquest 2019 a principi, a finals de la passada
legislatura aprovaven el Decret 20/2019, de 15 de març, pel
qual es regula la bonificació de les tarifes dels serveis regulats
de transport marítim entre illes per a les persones residents a
les Illes Balears, que fixa un règim específic per a les
persones residents a Formentera. I açò també era molt
important, que fixa un règim específic per a les persones
residents amb discapacitat que siguin titulars d’una targeta
autoritzada, i açò també és molt important, i que vostè
reclamava; són fets, hi són i tot ho fèiem a la vegada i tot anava
caminant i anaven sortint les coses. 

I vàrem fer només açò? No. La legislatura passada també
vàrem aprovar el Decret 21/2017, pel qual es regula l’activitat
del lloguer d’embarcacions i de vaixells d’esbarjo, una
reclamació feta per tot el sector nàutic que ens demanava,
posau ordre, lluitau contra l’intrusisme, lluitau contra aquesta
pirateria que hi ha, i vàrem fer un decret a posta; però açò
també era petició de diferents entitats, col·lectius i consells
insulars. Tota aquesta feina es va fer a la vegada que
presentàvem el Decret de transport marítim, que fèiem les
propostes, que anàvem..., i han anat sortint les coses. 

Jo estic convençut, Sra. Tur, que aquest decret també
sortirà, convençudíssim, ja està treballat, ja ho hem treballat,

ara hi ha nous actors i ens hem d’asseure amb ells primer de
tot, i açò ho han d’entendre, i hem de cercar un acord i aquest
acord és molt complicat, perquè si jo ara digués, demà
s’aprova el decret amb les peticions que algú em pugui fer,
l’endemà vostè diria que és un desastre de decret, i jo no
persegueixo això, vull que vostè me l’aplaudeixi, val?, i açò a
vegades demana temps, Sra. Tur, açò a vegades demana temps.

Aquest és el compromís que com a Govern de les Illes
Balears i com a conseller impulsarem, partint d’un text que ja
existeix, partint de tota una feina que ja havíem fet. Aquesta
setmana -insistesc- em reuniré amb el Consell d’Eivissa, em
reuniré..., tenc després ja tancada reunió amb el Consell de
Formentera, avançarem en aquesta qüestió, tenim l’informe de
l’Advocacia de la comunitat que ens demana ajustar tota una
sèrie de coses, i jo esper que de manera flexible, val?, de
manera responsable entre tots tinguem la capacitat de trobar
el punt d’encontre que faci possible l’aprovació d’aquest
decret. 

Aquesta és la meva voluntat i com ho hem aconseguit amb
la resta de decrets que li he explicat abans, amb la llei que
vàrem aprovar la passada legislatura que va ser pionera, que la
vàrem abanderar des d’aquest govern, a petició, reclamació
històrica, eh?, de Formentera, que la vàrem treballar molt i que
va ser una realitat, jo esper que -insistesc- açò pugui ser. Ara,
encara no hem tengut temps d’asseure’ns amb tots els actors,
això és cert, i ho hem de fer. 

Hem de demorar-ho molt? No, clar que no, clar que no, hi
som, ara, no vulguem fer veure que per aquests set mesos
entre que vàrem convocar, vàrem dissoldre el Parlament,
governs en funcions, que es vulgui fer veure que la legislatura
passada no es va fer res i que durant aquesta encara ni tan sols
hem partit, perquè açò, Sra. Tur, em sembla que no es
correspon a la realitat i que vostè a més a més ho sap, i que
vostè a més a més ho sap.

Per açò mateix, Sra. Tur, nosaltres estam a disposició, jo
ara he d’acabar de fer aquesta roda, ens seguirem asseient amb
el Consell de Formentera com pertoca, açò és un decret, és un
reglament i, per tant, és el Govern que ha d’executar-lo
directament, però la voluntat nostra és clara, és la de l’acord
entre consells insulars, és la de l’acord també en la mesura del
possible amb organitzacions empresarials, així hem fet tota la
feina fins ara des de la Direcció General de Port i Aeroports,
que ho han fet prou bé, amb prou bons resultats i n’estic
convençut que aquest també serà un decret que quan estigui
aprovat tots ens en podran felicitar.

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Es el turno de palabra del
grupo autor de la interpelación, el Grupo Mixto.
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LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies. Bé, gràcies, presidenta. Sr. Pons, jo crec que no
ha sortit de la meva boca en cap moment l’expressió que el
Govern no ha fet res de manera absoluta, no, no ho he dit en
cap moment. És cert que vostès varen treure a exposició
pública un esborrany de decret que ha rebut moltes
al·legacions, amb interessos contraposats, fins aquí hi estam
d’acord, i és cert, vostè ha dit..., és cert el que vostè ha dit.
Igualment no és cert que jo hagi dit que el Govern no ha fet
res, això no és cert. 

Ara bé, el que sí li dic és una cosa, que vostè em recrimini
a mi que com a portaveu de totes les persones que m’han
escollit en representació de la coalició per la qual estic aquí,
que em recrimini que jo deman immediatesa o exigesc
immediatesa quan es tracta d’una llei aprovada l’any 2010 i
som a les portes de l’any 2020, si a vostè li pareix que esperar
deu anys un decret és immediatesa, la veritat, que Déu ens
agafi confessats, perquè jo crec que en tot cas el que hauria de
fer el Govern és demanar disculpes per no haver estat capaç
d’aprovar-ho fins al dia d’avui; salvant evidentment totes les
dificultats que pugui haver-hi.

L’altra cosa que em preocupa, Sr. Pons, és què farà el
Govern si hi ha interessos que no poden casar? Primarà
l’interès general dels usuaris d’aquest transport públic -
insistesc molt en transport públic- o primarà l’interès de les
navilieres? Els drets reconeguts específics en aquesta llei per
part dels residents de l’illa de Formentera, que hi ha un apartat
expressament adreçat als residents de Formentera, a l’article
28 concretament, a part del preàmbul, aquests drets a qualque
moment es veuran superats pels interessos d’una altra
administració aliena al Consell Insular de Formentera, o
haurem d’esperar que a les navilieres o  a les empreses que
operen excursions marítimes els sembli bé que els
formenterers puguem gaudir de les reclamacions a les quals
tenen dret?

A mi em preocupa molt la seva intervenció, Sr. Pons,
perquè em sembli bé que es vagi a reunir a Formentera,
segurament vostè tornarà convocar la Mesa del transport
marítim aviat, som conscient que hi fan feina, està bé que
vostè dediqui la meitat de la seva intervenció a explicar-me
tota la feina que han fet diferent del transport marítim, però,
és clar, jo avui som aquí per parlar de transport marítim amb
vostè i per discutir-ne d’una manera amable, distesa i sobretot
propositiva i constructiva; però, és clar, si vostè em parla de
no sé quantes altres iniciatives que res no tenen a veure amb
el transport marítim, o no amb el transport marítim quant a
serveis públics de cara als residents de l’illa de Formentera, és
clar, jo em qued un poc astorada, Sr. Pons, perquè no crec que
aquesta rèplica per part seva doni resposta a les preguntes que
jo li he formulat.

Per tant, insisteix, fa dues setmanes vaig demanar a la
presidenta del Govern, va ser la meva intervenció de control
al Govern, li vaig demanar a posta per aquesta qüestió, i em va
preocupar molt la resposta de la Sra. Armengol, perquè vaig
veure que la resposta de la Sra. Armengol era el buit, era igual

a un buit de set mesos on l’aparença, igual va tenir un dia
desafortunat, pot ser també, però l’aparença que va donar amb
la seva intervenció era que aquí no s’ha fet res en set mesos.
Ja sé que hi ha hagut unes eleccions per enmig, però escolti,
vostè segueix essent, afortunadament, el conseller de
Mobilitat i Transports i al Consell Insular de Formentera les
coses tampoc no han canviat tant, tenim una coalició amb el
Partit Socialista i poc més, poc menys, som les mateixes
persones. Per tant, no em faci creure, Sr. Pons, que és tan
complicat.

Jo només li dic una cosa, vostè, i això sí que li deman per
favor, aclareixi d’una vegada per totes què passarà si no hi ha
consens, perquè pot ser que no s’arribi a un consens, però i si
no hi ha consens, què passa amb tota la gent que el dia 1
d’octubre, o, perdó, això és avui, el dia 1 de novembre o  a
finals d’octubre es trobarà que no té barca per tornar a
Formentera a la nit? I què passarà amb aquelles persones que
han d’agafar un vol per venir a Palma a les set del matí o a les
vuit i vint i no en tenen? Els pagaran vostès l’hotel a Eivissa?
És clar, és que parlam de persones, Sr. Pons, parlam de
persones, i vostès en tot moment em parlen d’interessos
econòmics, sectors econòmics.

Mirin, jo aquesta intervenció me la podria esperar més de
la bancada de la dreta, però no me la puc esperar del Govern al
qual nosaltres donam suport. I una de les qüestions per les
quals nosaltres donam suport a aquest govern és perquè
confiam, esperam i desitjam que vostès materialitzaran algun
resulta per donar solució als formenterers i formentereres en
regulació de freqüències; en el compliment del que ja està
previst a la llei, obliguin vostès a les navilieres a posar una
barca a les sis del matí, obliguin-les; digui vostè avui, faci un
anunci que pugui tranquil·litzar la ciutadania de la meva illa i
dir-los: no us preocupeu, el dia 1 de novembre seguireu tenint
una barca a les sis del matí per anar a Eivissa, és tan bàsic com
això.

Evidentment, aquí hi ha moltes qüestions que s’han
plantejat i no totes es poden desenvolupar simultàniament, en
som conscients, Sr. Pons, en som conscients, però em pot dir
que el Govern de les Illes Balears no és capaç, després de deu
anys, de garantir que els formenterers tenguin una barca a les
sis del matí per sortir de l’illa? Francament, si això vostès no
són capaços de fer-ho, quan vostè a la seva intervenció el
primer que ha fet és reconèixer totes les eines jurídiques que
tenen...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Tur, tiene que ir terminando.

LA SRA. TUR I RIBAS:

... -acab, acab-, és clar, Sr. Pons, francament és prou
decebedor.

Jo li dic, i crec que li dic amb un to correcte i educat, però
també ha d’entendre que puc no estar d’acord amb la seva
intervenció i que podem discrepar, i que aquí hi ha un
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problema sobre la taula que vostès tenen el deure de
solucionar. Per tant, faci el favor de contestar.

Si no hi ha un consens entre el sector privat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Tur, por favor, tiene que terminar.

LA SRA. TUR I RIBAS:

... i ciutadania i institucions públiques què posaran vostès per
davant?

Contesti això, per favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Tur. Tiene la palabra el Sr. Conseller
de Mobilitat i Habitatge.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Li explic d’una manera, el
Consell de Formentera ens va demanar que abans de prioritzar
aquest decret prioritzéssim la llei. Troba que va demanar que
prioritzéssim el decret i que no féssim la llei?

(Se sent de fons la Sra. Tur i Ribas de manera
inintel·ligible)

Bé, però en aquesta vida, és que en aquesta vida, Sra. Tur,
no pots tenir tots els melons oberts a la vegada sempre.

(Se sent de fons la Sra. Tur i Ribas que diu: “deu anys”)

Jo deu anys no hi estat aquí, Sra. Tur, d’acord o no? I la
feina que hem fet aquí ha estat aplaudida pel Consell de
Formentera, i a mi em sap greu aquesta discrepància que veig
entre l’antic govern del Consell de Formentera i vostè, perquè
no em quadra, no em quadra el que sempre havia sentit del
Consell de Formentera respecte del que sent ara, no
m’encaixa, i jo aquí ja no hi he d’entrar, jo el que li puc dir és
el que he fet a nivell institucional.

I jo a nivell institucional he treballat molt amb el Consell
de Formentera, molt amb una lle i que sí té a veure amb
transport marítim, i tant com té a veure amb transport marítim!
Vostè em demana: escoltin i vostès què faran si açò no els
agrada, ha vengut a dir, no?, què faran si no agrada a les
navilieres, què succeirà? Seran valents? I jo li dic: i què és la
llei que regula els excessos de vehicles a Formentera sinó una
limitació a les mateixes navilieres que ja no poden dur el
nombre de cotxes que volien? Què es pensen que ho van
aplaudir? D’on surt tota aquesta feina de reunions, de treball,
de fixació de posició de govern, de coordinació permanent
amb el Consell de Formentera, d’on surt tot açò, Sra. Tur?

És que sembla que... resulta que ara nosaltres aquí devora
estam..., no, tenim claríssim quins són els plantejaments i què
perseguim: cohesionar comunitat, cohesionar comunitat;
treballar entre tots per enfortir aquesta comunitat i no només
un trosset, des d’una visió de conjunt, ho fem així, tots tenim
una responsabilitat autonòmica. N’hi queda molt per fer i ho
hem d’ajuntar tot, som un defensor d’açò. Les infraestructures
i els serveis de transport ens serveixen per a açò, especialment
per a açò, i aquesta és la nostra voluntat.

I hi haurà un moment en què el Govern, efectivament, haurà
de prendre una decisió i és possible que no agradi a les
navilieres, podria ser, m’agradaria poder arribar a un acord
amb elles, però açò també demana temps, però podria ser que
no, i al final el Govern també decidirà i decidirà des dels
principis del que representen elements que afavoreixen
aquesta cohesió.

De la mateixa manera que també en som conscients i vostè
ho sap, que hi ha passat un poc de puntetes per damunt i que
també és font d’aquestes discrepàncies que hi ha, de les
tensions amb els viatges turístics, les golondrinas, que sabem
on som, i en açò sap vostè que hi ha tensió. I com la resolem
aquesta, des d’una perspectiva més d’Eivissa o des de
Formentera? Tothom pot tenir un poc de raó, no, no, hi està
d’acord, ara, si tothom pot tenir un poc de raó, llavors jo el
que sí li deman a vostè és que siguem generosos per part de
tothom, i que trobem aquest punt que ens permeti fer una
passa cap endavant i puguem aprovar aquest decret. O que
almanco s’entenguin, ja sé que açò no ho he de discutir amb
vostè, sinó amb el Consell de Formentera, en som conscient
d’açò, però la voluntat nostra sempre serà aquesta, la de
l’acord, i açò pot dur un poc més de temps, en conec molts de
decrets fallits per precipitació i no ens deixarem dur per açò
tampoc, i també li he de dir, no per córrer, no per córrer.

El decret hi és, el coneixen, hi ha hagut al·legacions, hi ha
hagut informes molt durs, molt durs, insisteix, la CMC no ens
la podem botar així per les bones, que demana seguretat, que
demana fermesa, perquè l’error seria aprovar-lo perquè d’aquí
dos mesos sigui recorregut i que se’l carreguin, i açò és el que
jo tampoc no vull fer. I cada dia quan hem pres decisions en
matèria legislativa i en matèria de regulació hem fet açò, Sra.
Tur.

Per tant, jo crec que hem dut en aquests quatre anys, a
nivell de ports s’ha fet una bona feina, jo fins i tot diria una
molt bona feina, hem intervingut fins i tot des del Govern en
relació amb la matèria d’Autoritat Portuària en conflictes del
port d’Eivissa amb el de Formentera que no van ser fàcils ,
gens ni mica, i vostè ho sap perfectament; vam ajudar diferents
consellers a posar pau i fer possible un punt d’encontre, i
mentre hi havia tensió, i cada cosa, cada problema que hi ha
hagut l’hem abordat, aquest també l’hem abordat, no l’hem
resolt encara, és cert. Segurament sigui l’assignatura pendent
que encara queda, però està clar que ningú no pot qüestionar
que en matèria de transport marítim durant la legislatura
passada no s’haguessin pres iniciatives fortes que no van
agradar a tothom, i que a algunes navilieres tampoc, però que,
com a govern, n’estàvem convençuts que ho havíem de dur
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aquí, i es va aprovar aquí. I crec que d’açò ens en sentim tots
orgullosos.

Seguirem, Sra. Tur, fent feina així, amb predisposició
sempre amb el Consell de Formentera, com ho he fet amb
total lleialtat al llarg dels passats quatre anys, i jo en aquesta
intervenció m’agradaria que quedés molt clar, perquè per part
nostra hi ha hagut un diàleg permanent i molt fluït amb el
president i amb el conseller de Transports, crec que han fet
una feina extraordinària; seguirem fent feina en aquesta via i
en qualsevol cas segur que a través del Consell de Formentera
tindrà tota la informació, però jo també qued a la seva
disposició.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

III. Moci ó RGE núm. 5710/19, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèri a d’hisenda, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 4025/19.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon a la
Moció RGE núm. 5710/19, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a política general del Govern en matèria
d’hisenda, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
4025/19.

Correspon ara la intervenció del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé,
m’agradaria començar aquesta intervenció i fer una valoració
respecte de la situació que ens trobam a juliol del 2019, ahir
varen sortir dades d’execució pressupostària per part del
Ministeri d’Hisenda i es van posar de manifest diverses coses.

En primer lloc, la comunitat autònoma de les Illes Balears
segueix tenint un forat a dia d’avui de 500 milions d’euros.
D’on surten aquests 500 milions d’euros? 177 milions d’euros
que són de sobra coneguts del sistema de finançament, dels
quals sembla ser que ja en donam per perduts 78, 78
corresponents a la liquidació de l’IVA ja estan perduts, de fet
la liquidació del sistema de finançament del juliol ja evidencia
que aquests 78 milions estan perduts, no sé exactament si té
previsió la Conselleria d’Hisenda continuar reclamant-los o
no, nosaltres, des del Partit Popular, evidentment que sí que
hem de seguir reclamant aquests 78 milions d’euros.

Els 98 milions d’euros restants, un dia es va filtrar una
notícia per part d’algú des de La Moncloa que es pagarien, no
en sentit  a dir absolutament res més respecte d’aquesta
qüestió, els 99 milions d’euros continuen en l’aire, no sabem

si els pagaran o no. El dia de les eleccions... va ser convocar
les eleccions i semblava que sí que es pagarien tot d’una, però
resulta que encara els esperam.

180 milions d’euros de convenis ficticis, pressupostar els
ingressos, i resulta que ahir també coneguérem que l’impost
de transmissions patrimonials ja no cau un 6%, com passava
el maig, ja no cau un 8% com passava el juny, no, no, cau un
10%, amb dades de juliol, i això és francament preocupant.

Els 150 milions d’euros de forat quant a menor recaptació
respecte del pressupost jo crec que estan més que confirmats.
Per tant, seguim tenint 500 milions d’euros de forat.

Davant aquesta situació, la Conselleria d’Hisenda doncs jo
crec que ja ha començat a fer el que es preveia que faria, que
és, home, la despesa del juliol continua disparada, un 10%,
però han començat els retalls, els retalls ja han començat.
Concretament, va ser arribar la consellera a la conselleria i
bloquejar immediatament el pressupost, per cert, Sra.
Consellera, quan li vagi bé, ens enviï, per favor, quins són els
imports i on va bloquejar, li vam demanar el mes de juliol i
encara no ho hem rebut, li agrairia que ens ho fes arribar tot
d’una que pogués.

Per altra banda, vostè també, Sra. Consellera, l’altre dia va
retallar directament un trimestre del pressupost, va tancar, va
fotre una portada als pressuposts del 2019, el va tancar i a
partir d’allà ja no es pot carregar despesa a la major part de
conselleries i, en conseqüència, directament el pressupost
tancat. Jo crec que, efectivament, li servirà per incrementar
les factures dins els calaixos, però no sé si molta cosa més,
però és cert, els retalls ja han començat.

Per altra banda, es va sobrepassar el sostre de despesa del
2018 en 240 milions d’euros, ens va dir que presentaria un
PEF el mes de setembre, encara no l’hem vist el pla econòmic
i financer, jo no l’he vist, si algú l’ha vist que ho digui, jo no
l’he vist encara el pla econòmic i financer; supòs que per a la
convocatòria d’eleccions del dia 10 de novembre no esperarà
a presentar el pla econòmic i financer després de les
eleccions, presenti’l quan toca, ja.

Per altra banda, ens va dir que rebaixaríem el deute públic,
resulta que en el segon trimestre no només s’ha rebaixat, 100
milions d’euros més, màxim històric, 9.364 milions d’euros.
L’AIReF ens diu, ja fa temps, en el darrer informe que és molt
improbable que acomplim l’objectiu de dèficit , no ens
estranya, amb 500 milions d’euros de forat és evident que no
sé què farem. Però, la pregunta és: com taparem el forat de
500 milions d’euros? S’endeutarà per 500 milions d’euros o
ho carregarem als proveïdors? Perquè això és el que passa, o
sigui, si tenim forat o s’endeuta per 500 milions d’euros o ho
carrega als proveïdors, no queda altre remei.

Alt risc d’incompliment de la regla de la despesa, això és
el que ens trobam a dia d’avui, però fixi’s una cosa, alt risc
d’incompliment no per poc, no, entre 7 i un 8,1%; per tant, què
creiem des del Partit Popular? Fem una proposta que és la
següent: primer, necessitam 177 milions d’euros, per tant
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instam novament que venguin aquests 177 milions d’euros.
Constatam un elevat risc d’incompliment, no nosaltres,
l’AIReF. Per altra banda, instam el Govern de les Illes Balears
a complir amb els objectius de dèficit, faltaria més, de dèficit,
de deute i regla de despesa, perquè així està posat a la llei.

Per altra banda, Sra. Consellera, no ens pugi els imposts,
no decideixi pujar... no decideixi que siguin els ciutadans de
les Illes Balears que hagin de pagar, en forma d’augment
d’imposts, un increment de despesa que és el que ha provocat
el problema que tenim; regulin la despesa, no augmentin
l’ingrés en forma de majors imposts.

I finalment, instam que s’aprovi un sostre de despesa, ja
ens dirà la Sra. Truyols, ara, quan vengui a la tribuna, què
significa prudència per a vostè? Perquè si s’aprova un sostre
de despesa com el que va aprovar vostè l’altre divendres al
Consell de Govern, ja ens explicarà què significa prudència.
Nosaltres de prudència n’hem vista poca.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Començam el torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la
paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President. He de dir que el PP demostra ser
molt poc eficient, malgrat repeteix constantment el mantra
que la dreta és qui sap gestionar. L’eficiència, com tots vostès
saben, té a veure amb la utilització del menor nombre de
recursos per assolir un objectiu, tot el contrari del que fem
avui aquí, repetint per tercera vegada el debat sobre els 177
milions d’euros que en Sánchez no ha tramès a les Illes
Balears i que ja férem la setmana passada i l’anterior.

Aquests milions ja eren als pressuposts que va pactar
Unides Podem amb el PSOE i arribaran enguany, perquè
tornarem ser decisius per al Govern a Espanya, una Espanya on
treballam perquè ningú no quedi enrera, hi hagi ocupació de
qualitat i els autònoms i les PIME puguin avançar.

Passant al contingut de la moció, el Sr. Costa ens demana
prudència. Vostès, el Partit Popular, que res els  importa
perquè veig que no em fa cap cas, el Partit Popular que va
pressupostar el Palma Arena per 48 milions d’euros i en va
costar més de 100, aquests són els comptes i el bé que
gestiona el Partit Popular.

A veure, quan el Sr. Company, que tampoc no és a la Sala,
perquè tampoc no li interessa, era conseller de Bauzá, va
incomplir el límit de dèficit tres dels quatre anys, ens demana
prudència els que varen ser imprudents? Tenen zero
credibilitat.

Miri, no es preocupin, Unides Podem som i serem
prudents, som i serem prudents. En els darrers quatre anys i
amb els pressuposts que hem ajudat a elaborar el Govern ha
rebaixat el nivell de deute, en relació amb el PIB, 2,6 punts
percentuals, s’han recuperat 1.500 professionals de la salut,
aproximadament els mateixos a l’educació i dels quals 359
comencen aquest curs.

El que és realment important per a l’economia d’un país és
que hi hagi ocupació, benestar i millores en la productivitat,
elements tots que es veuen afavorits per una despesa pública,
conscient i efectiva com la que realitzam en aquest govern, i
que vostès no varen ser capaços de fer.

Nosaltres continuarem millorant la gestió i la qualitat dels
serveis públics.

Ens demanen vostès a la seva moció que mantenguem o
abaixem els imposts, un clàssic de la dreta, sincerament,
desconec qui els fa l’argumentari però té el timing una
miqueta desquadrat. Divendres passat milers de joves es varen
manifestar a les nostres illes i ens exigiren que cal actuar
davant l’emergència climàtica, i què fan vostès? Diuen que cal
eliminar l’impost de turisme sostenible, aprofitant la fallida de
Thomas Cook mesclant, com sempre, ous i caragols, en un
episodi, com diria Freud, d’aflorament del subconscient.

(Alguns aplaudiments)

Mirin, nosaltres el que no farem són amnisties fiscals
mentre instauram copagaments als pensionistes com varen fer
vostès. Cada vegada que parlen d’estabilitat, de sostenibilitat
i d’altres conceptes similars ens recorden l’any 2012, sap què
varen fer vostès el 2012? Idò li faig un petit resum, aprovar la
reforma laboral que va abaratir els acomiadaments, això varen
fer, així creix el país; instaurar el copagament, que en realitat
era un repagament farmacèutic, a qui menys recursos tenien:
els pensionistes, així anam bé també; i varen aprovar, amb el
suport del PSOE la Llei Orgànica 2/2012, a la qual fan
referència en el punt 3 de la seva moció.

A Unides Podem volem una flexibilització de la Llei
d’estabilitat pressupostària, tot el contrari del que diuen vostès
a la seva moció. I també exigim un millor finançament per a
les Illes Balears, que ni Rajoy ni Sánchez varen ser capaços de
fer. Miri, perquè no acceptem en cap cas lliçons econòmiques
del Partit Popular i perquè defensam els serveis públics de
bon de veres, no donarem suport a la seva moció.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Gómez.
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Bon dia. Ja hi tornam a ser, 177 milions és un número que
haurem d’apostar o jo recoman que ja el tenguem en compte
a l’hora del sorteig de qualsevol premi que hi pugui haver,
perquè qualque cosa ens ha de tocar. El que ens toca és
novament un debat envers el mateix, ja és kafkià, aquí s’ha citat
Freud, Freud tendria feina aquí en aquest parlament, eh, Sra.
Martín?, entre altres coses perquè la seva posició fa una
setmana, reprovant dos ministres i votant unànimement amb la
resta de forces polítiques, exceptuant el Partit Socialista,
PSIB, sobre l’actitud que havien tengut dos ministres i donant
suport una línia d’aquest parlament de reivindicar l’immediat
pagament, Freud alguna cosa hi hauria de dir, i no ho dic per
vostè, ho dic per a segons quin tipus de posicionaments en
segons quins moments.

Miri, nosaltres hem de donar suport a qualsevol actuació
que faci qualsevol de les forces polítiques i l’hi vàrem donar
a la que va presentar el Sr. Castell al Grup Mixt, quan es tracta
ja de bell nou tornar plantejar l’exigència de pagament dels
170 milions d’euros que ens pertoquen.

Tot i que es pugui entendre que és una estratègia
oportunista, ficar dins la reivindicació de 177 milions altres
tipus de plantejaments, allò que ha de ser la comptabilitat de
la nostra comunitat autònoma i la manera de gestionar-la, amb
allò que es planteja en aquesta moció, que no sorprèn al nostre
grup parlamentari, és precisament no ens paguen, no sabem
quan ens pagaran i a més a més hi ha unes eleccions, per tant,
segur que no serà enguany, i que es demani una contenció, una
prudència en el sostre de despesa en el compliment també del
dèficit, ens pareix com a mínim lògic.

La manera de gestionar aquest tipus de despesa,
lògicament farem seguiment, farem fiscalització i farem
oposició perquè vagi al límit. El que no ens podem trobar és
amb aquesta excusa voler complir totes les mesures que s’han
duit en aquest parlament, sabent que no rebrem aquest
finançament i estant ben a prop de què sigui el dèficit de 500
milions d’euros. Això és de sentit comú, o almanco quan ens
adrecem al carrer i qualcú ho intenti explicar.

Nosaltres en el punt 5, quan es parla de la realitat i context
econòmic, jo li demanava al Sr. Costa aquesta indeterminació
què volia dir, però és que és evident que les xifres i el timing
que tenim ens du a ser prudents. El concepte de prudència no
té molta més interpretació, el concepte de prudència vol dir,
vegem com evoluciona la situació econòmica, els indicadors
de desacceleració que són evidents i envers això,
comprometem la despesa perquè els proveïdors puguin cobrar
a temps, perquè els autònoms puguin seguir contractant,
perquè les farmàcies i la resta de proveïdors puguin ser
cobrant i pagant les seves factures. I sobretot, sobretot per no
haver de prendre mesures d’ajust als serveis públics
essencials, que tot allò que són polítiques públiques
evidentment anirà a serveis socials i educació al capdavant. 

Per tant, en principi nosaltres donarem suport al punt de la
moció que es planteja aquí, tant si ho planteja el Partit Popular

com si ho plantegés el Grup Mixt a través de MÉS per
Menorca. Insistesc, en els termes d’immediat pagament, que
és allò que s’ha d’exigir al Govern que es constitueixi a partir
de dia 10 de novembre i sent respectuosos amb els indicadors
de la realitat de la desacceleració econòmica, però sobretot de
necessitat de contenció en la despesa.

Moltes gràcies. Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Vicepresidenta Primera substitueix el Sr.
President en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Gómez. Turno de palabra para MÉS
por Mallorca, Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Des de MÉS per Mallorca
sempre hem criticat el Govern espanyol del Partit Popular i
també del PSOE el límit de dèficit i la regla de despesa, que
carrega tots els esforços sobre les comunitats autònomes i
sobre els ajuntaments, mentre que l’Estat es permet una
discrecionalitat i un marge que utilitza moltes vegades de
forma partidista, i això ho hem viscut. 

Els límits i les regles actuals del Govern espanyol ignoren
i exigeixen a les administracions públiques que mantenen els
serveis públics de proximitat amb la gent, com són les
comunitats autònomes i els ajuntaments, un límit que no
s’aplica a ell mateix. 

Senyors del Partit Popular, el Partit Popular no té
credibilitat per criticar ni el deute, ni el dèficit, ni la regla de
despesa. El Partit Popular va incomplir tres anys aquest
dèficit , e l 2012, el 2014 i el 2015, el mateix dèficit que
s’havia imposat. I el PP també és el responsable de la major
part del deute de la nostra comunitat autònoma. La
penalització que ha suposat la Llei Montoro del Partit Popular
als serveis públics i sobretot als ajuntaments, és de vergonya.
Els romanents que es veuen obligats els ajuntaments a tenir en
el banc, només beneficien les entitats bancàries, les entitats
financeres, mentre que perjudica els residents i els illencs.

La moció de MÉS demana rebaixar els impostos. Senyors
del Partit Popular, MÉS per Mallorca defensa que per tenir
uns serveis públics garantits hauríem de tenir major sobirania
fiscal, sense això sempre restarem als capricis del Govern
espanyol, sigui del PP o sigui del PSOE. Com ara passa amb
aquests 177 milions d’euros tan famosos que ple rere ple
debatem en aquesta cambra. Sense aquesta sobirania fiscal i
sense un sistema de finançament que obligui al principi
d’ordinalitat, no podrem garantir mai els serveis públics que
es mereixen els illencs. La contribució de la solidaritat
interterritorial no pot anar en detriment dels serveis públics de
les illes, com passa ara, no pot continuar d’aquesta manera.
Cal posar límits a un sistema pervers, que ens castiga i ens
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penalitza i que impedeix també incidir d’una manera definitiva
en el canvi i en la diversificació del model econòmic i social.

MÉS per Mallorca defensa i dóna suport a un compromís
pressupostari i fiscal que respon a l’objectiu de la cohesió
social, a uns impostos que siguin un instrument de
redistribució de la riquesa, a unes bonificacions fiscals per a
conciliació, per a accés a l’habitatge, per ajudar a l’educació
i per als serveis socials. I també, sí, a un impost de turisme
sostenible que sigui una eina real de sostenibilitat per al
nostre territori.

En conclusió, senyors del Partit Popular, MÉS per
Mallorca no donarà suport a la seva moció, perquè en matèria
d’incompliment del Govern espanyol, en la qual cosa sí
coincidim, a la nostra comunitat, com és el cas dels 177
milions d’euros, ja ho hem denunciat, hem posat condicions
i ja hem censurat la ministra. I no li donarem suport perquè
també denunciam aquests límits de dèficit i la regla de despesa
que imposa el Govern espanyol i que penalitza les comunitats
autònomes i els ajuntaments, mentre que, com he dit abans, el
mateix Estat actua amb discrecionalitat i impunement moltes
vegades, perquè en matèria fiscal des de MÉS per Mallorca,
estam convençuts que la clau per resoldre la situació és
omplir de contingut el concepte d’autogovern, sense sobirania
política no hi haurà sobirania fiscal, i només la capacitat de
decidir sobre els nostres doblers ens permetrà recaptar i
gestionar els fruits del nostre esforç i de l’esforç dels nostres
empresaris, per poder millorar la vida dels nostres
conciutadans.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari
VOX- Actua Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
Bueno, de nuevo nos encontramos ante un gobierno que elude
ver la realidad. Yo se lo he dicho muchas veces y se lo
repetiré una vez más: la realidad se impone, es muy tozuda,
que jueguen ustedes al avestruz escondiendo la cabeza no va a
hacer que el problema desaparezca.

Han aprobado un techo de gasto bajo falsas premisas,
falsas premisas de unos ingresos del Convenio de carreteras
que no se van a recibir. Como hemos oído la recaudación por
el impuesto de transmisiones ha caído un 10%, eso les ha
generado un agujero adicional de 128 millones en los
presupuestos. Y dice la Sra. Costa que prevé acabar al final
este año con menos déficit del que tenemos, supongo que es
por una cuestión volitiva más que de realidad.

La deuda que tenemos en estos momentos en la comunidad
llega a un máximo histórico de 9.364 millones. Estamos en el

29,4 del producto interior bruto de la comunidad y muy por
encima de la media nacional.  La economía crece a menor
ritmo en los últimos cinco años, la inflación marca mínimos
del 2016, la deuda rompe todos los techos y se dispara el
ahorro, lo cual significa la poca fe que tienen los ciudadanos
en el futuro económico de este país, prefieren intentar guardar
su dinero.

Vamos derechos a otra crisis, luego dirán que no se lo
advertimos, como el Sr. Negueruela que no ha querido...
cuando nuestro presidente le interpeló respecto a Thomas
Cook dijo que no hiciera alarmismo que eso no se iba a
producir. Dos semanas después se produjo lo que se produjo,
¿eh?

Bueno, es que es lo normal, es decir, lo vemos todos los
días, ustedes no contestan. Yo le pregunté a la Sra. Consellera
si iba a subir los impuestos, se fue por los cerros de Úbeda, no
me contestó. Aprovecho, Sra. Consellera, ¿los va usted a
subir?

Le hemos preguntado hoy a otra consellera sobre cuál era
el número de personas en situación irregular en esta
comunidad a las que se le había facilitado una tarjeta sanitaria
y no ha contestado. 

A mí me parece muy bien que ustedes expongan sus
discursos, pero primero contesten y luego nos hacen el
discurso, pero contesten porque la labor de la oposición se ve
entorpecida cuando ustedes son incapaces de contestar nunca
nada de lo que se les pregunta. No importa, luego nos dicen lo
malos que somos, que les parece horrible la pregunta, no pasa
nada, pero contesten. No es tan complicado. Es que en la
próxima sesión creo que les voy a preguntar... no sé, en qué
año nacieron ustedes a ver si tienen narices de colarme otro
discurso en lugar de contestar. No es tan complicado.

Es que a ustedes parece que consideran que los ciudadanos
son menores de edad, que no pueden conocer la verdad, y la
verdad es que esta comunidad autónoma está en un momento
delicado, delicado por muchas cuestiones, delicado entras por
su mala gestión, pero díganselo a los ciudadanos. No hagan
ustedes como les gusta hacer siempre de considerar que
somos menores de edad, aunque sea simplemente por eso, por
respetar a los ciudadanos que nos han traído aquí, que nos han
votado porque al final, y cito  “las deficiencias que tan a
menudo aquejan a los grupos socialistas son el dogmatismo y
el sectarismo” y no son palabras de Margaret Thatcher, son de
Lenin.

Claro, oímos a la Sra. Diputada de Podemos hablar de que
aquí hubo miles de jóvenes que se manifestaron por el cambio
climático, esa nueva religión laica que se han inventado, han
conseguido una pobre niña gurú que nos va a guiar a todos al
Valle de Josafat, ¿eh?, y que por desgracia acabará como un
juguete roto...

(Remor de veus)
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... y otra vez vuelvo a temblar, porque es que la última vez que
la izquierda usó a los niños y a los jóvenes fue en la
revolución cultural de China...

(Remor de veus)

...  que costó 400.000 muertos. Eso es lo que... s í , señora,
¿qué pasa?, ¿usted puede hablar de los jóvenes que aquí se
manifiestan...?, pues yo le digo que a mí cada vez que ustedes
usan a los jóvenes y a los niños para estos temas, me asusto.
Me asusto y con motivo.

En definitiva, nosotros vamos a apoyar la moción del
Partido Popular...

(Remor de veus)

... porque nos parece más que razonable intentar poner algo de
cordura en el sinsentido de este gobierno.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes...

(Remor de veus)

... per part d’El Pi, té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. I després deim que el Parlament es
desconnecta de la societat, si després els diputats que vénen
a parlar aquí que ha de parlar d’una proposició parlam d’una
altra cosa en lloc del que ens toca, és normal que la gent
s’enfadi amb nosaltres.

Mirin, crec que hi ha una cosa importantíssima, Sr.
Portaveu del Partit Popular, si realment hi hagués una cohesió
social a l’Estat espanyol on d’alguna manera la igualtat entre
tots existís i fos real, a aquesta proposició que tenim aquí, no
la duríem -no la duríem-, perquè en tot cas si parlàssim de
límit de dèficit o límit de sostre de despesa resultaria que tots
tenim per igual el poder dir “tots estam iguals, ve una crisi que
és mundial, gastarem tots menys o ens posam aquesta regles
per no sobrepassar-nos, per no anar a més deute perquè
després serà més difícil fer...”, però no tenim tots les
mateixes situacions.

Exigir segons quines qüestions aquí o exigir-les al País
Basc o a Navarra o a la Comunitat de Madrid no té res a veure
amb la nostra situació econòmica. Ni té res a veure exigir les
mateixes qüestions aquí que a una comunitat autònoma com
Castella i Lleó o Castella-La Manxa que resulta que cada any
tenen en inversió per habitant més de 400 euros i 500 euros
d’inversió de l’Estat per habitant en tema depuradores,
carreteres, tren, ... amb la qual cosa si en un moment donat han
de fer un esforç sobre el seu sostre  de despesa tampoc no

passa res perquè el creixement econòmic va via inversió de
l’Estat, però aquí no arriba a 100 euros algun any, 89, ara 124.

Per mor d’això, perquè després no ens diguin a El Pi que
no volem... “El Pi va votar en contra d’això”, no. Miri,
nosaltres al primer punt el votarem a favor, però tal vegada no
importa fer ni un reial decret, això és una voluntat política,
vostè ho sap. El que passa és que aquesta moció està feta,
aquesta proposició de llei, abans que parlàs la ministra, però
no volem ser culpables, un reial decret com si volen fer un ban
i una crida. El que han de fer és pagar-nos els doblers. Així de
clar. I hagués estat molt bé que el temps en què vostès
governaven el Sr. Rajoy hagués canviat el sistema de
finançament. Així de clar.

La segona qüestió, també li podem aprovar a favor, però és
una bajanada, és a dir, si l’AIReF ja ho ha dit, el Parlament... no
importa dir-ho, és evident. L’AIReF és qui té la facultat de dir-
ho, però vaja, si vostè passa gust, li donarem el gust.

La tercera qüestió, que fa referència al compliment dels
exercicis 2019 i següents en l’objectiu de dèficit de la regla
de despesa, si tenguéssim les mateixes condicions -com he dit
al principi- ho entenc, però si aquests senyors de Madrid que
són més durs...

(L’intervinent pica tres cops amb l’artell damunt el
faristol) 

... que un mac de torrent ens han de fer complir aquesta regla,
i nosaltres els necessitam, ja que som una comunitat que
creixem cada any, més escoles, més metges, si hem
d’incomplir-la jo no vull incomplir-la, però tal vegada no
quedarà més remei que en temes bàsics ésser-hi..., agafar-nos
les mans, ni vostè si governàs se  les agafaria. Si vostè
governàs no se les agafaria. No se les agafaria. 

Vostè, que va ser director general de Pressuposts, varen
incomplir també algun any...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... uep!, d’acord, vostè tenia 1.300 milions manco i no sap...

(Se sent una veu de fons que diu: “de dèficit”)

... de dèficit, i no sap el que tal vegada hi haurà d’aquí a tres
anys. No ho sap, però no, no, no s’equivoqui, el dèficit -el
dèficit- per mor que Madrid no ens dóna el que ens pertoca,
que vostè ho sap, però té els saleros de dir-los-ho, el dèficit
vendrà donat per una altra cosa, que és una crisi més global,
que va més lluny, que la gent no podrà aportar. Així de clar. 

Sr. Costa, si realment vostè volgués... volgués entendre
aquesta qüestió, aquest punt 3 no el duria aquí. Si vostè
governàs no duria aquest punt. No el duria! No el duria. 

El quart, vostè diu...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
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... que no incrementar... i en cas que sigui possible rebaixar els
impostos als ciutadans de les Illes Balears, em sembla
perfecte, i si el Sr. Rajoy hagués canviat el sistema de
finançament li faig saber que seria necessari rebaixar els
impostos. Així de clar.

I el cinquè punt, realment vostè sap que ara ve al pròxim
ple la discussió del sostre de despesa de la comunitat
autònoma, vostè sap que aquest cinquè punt aquí és una herba
molla, ho té clar que és una herba molla, això d’aquí...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... és una herba molla, però perquè no ens pugui dir en cap
moment -en cap moment- que hem votat en contra li votarem
a favor els punts 1,2, 4, al 3 li direm no, que vostè en això ho
faria exactament igual, i al cinquè ens abstindrem perquè
tanmateix en parlarem la setmana que ve.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, constato que en aquest
parlament normalment es parlava del retrovisor, el retrovisor
era per referir-se a la legislatura passada o a l’anterior, ara
veig que aquí el retrovisor ja va cap a la revolució xinesa, l’any
36, sembla que n’hi ha alguns que els agrada molt viure de tota
aquesta història.

Entrant de ple en la moció que ha presentat el Partit
Popular, primer els diré -i perdonin la pedanteria- que això és
un debat entre els grups polítics, ho dic perquè una cosa és la
interpel·lació que vostè va fer fa quinze dies, que és un debat
amb el Govern, això és una moció que aprova aquest parlament
i que per tant, és un debat entre els grups polítics, ho dic
perquè he vist que hi ha alguns portaveus de l’oposició que
estaven mirant la consellera tota l’estona, la consellera molt
amable de ser aquí escoltant el nostre debat, però aquest és un
debat entre els grups polítics per fer un posicionament
d’aquesta cambra, no és un debat amb el Govern.

Jo li he de dir, Sr. Costa, que m’ha decebut i no m’ha
agradat la seva moció, perquè no la trobo pròpia d’un partit que
es predica, un partit d’estat, un partit que té l’estat al cap, la
trobo un poc cridanera, alarmista. És a dir, vostè ha fet una
moció simplement, simplement per plantejar un escenari
distòpic, estem en una situació desastrosa. Jo pregunto, si la
situació és tan crítica, vostè quines solucions ens ve a aportar
aquí, que és el que se suposa que un partit d’estat, un partit de
govern hauria de venir aquí a portar solucions. I no només cap
solució, sinó que dispara a discreció i fins i tot diu coses
contradictòries. 

És a dir, vostè davant d’aquesta situació tan preocupant, tan
delicada, tan crítica, què és exactament el que li preocupa?,
que hi hagi retallades o que hi hagi dèficit?, perquè vostè crida
l’atenció contra tot això i a mi em sembla molt contradictori.
A vostè que li preocupen més les retallades o el dèficit? Al
meu grup particularment ens preocupen més les retallades, el
dèficit també ens preocupa, però ens preocupen més les
retallades. En el seu discurs alarmista crida l’atenció contra
dues coses que en principi són bastant contradictòries.

Parla també per exemple del forat de 500 milions, quasi
sembla que el desitgi. A mi em sembla que faci un pensament
creatiu, perquè es faci aquest forat. I llavors li deman, a vostè
què li preocupa exactament d’aquest forat de 500 milions, els
proveïdors o els ciutadans? És a dir, els proveïdors que,
segons diu vostè, hauran de patir que hi hagi aquest forat, o els
ciutadans que lògicament tots, d’acord amb la nostra capacitat
tributària, hem de sostenir les despeses de l’administració.
Doncs a mi em preocupen evidentment els proveïdors, perquè
només faltaria que els proveïdors hagin d’aguantar aquestes
disfuncions de les arques públiques de la comunitat autònoma
i també em preocupen els ciutadans. Però escolti’m, vostès
fan una demagògia en el tema dels impostos, és a dir, a vostès
d’una banda els preocupa que hi hagi un forat i que els
proveïdors no cobrin i després crida l’atenció que els
ciutadans hagin de pagar més. Escoltin, potser s’aclareixin i
que tinguin una actitud valenta de dir exactament quina és la
seva posició sobre aquest tema.

Respecte del tema de no apujar impostos, que com ha dit
la portaveu de Podem és un clàssic de la dreta, vostè sap que
la capacitat normativa que té la comunitat autònoma respecte
dels seus ingressos tributaris és força anecdòtica. Per tant, la
capacitat que té la comunitat autònoma d’apujar, abaixar
impostos, per tenir una incidència realment important en les
seves arques, és molt limitada. Per tant, vostè sap
perfectament com jo que el problema que tenim amb els
ingressos tributaris d’aquesta comunitat autònoma, van molt
més enllà del que pot decidir aquest parlament o del que pot
decidir el Govern i aquí és on evidentment nosaltres no li
farem el joc, on els partits estatals fan un doble joc dialèctic
total. Aquí diuen una cosa i després a Madrid no sé què diuen,
però és clar que en fan una altra i per això nosaltres no li
seguirem el joc.

En resum, punt per punt de la seva moció. El primer punt,
miri nosaltres, encara que li pot sorprendre, no estem d’acord
en el primer punt per una cosa, perquè el trobem contradictori
amb el que hem aprovat les setmanes anteriors, nosaltres
creiem que aquí ni decret llei, ni línia de crèdit, ni res, l’únic
que cal és voluntat política que és el que vam aprovar les
setmanes anteriors. I per tant, no donam subterfugi al Govern
amb aquestes fórmules que vostè els proposa, com d’altra
banda s’ha demostrat, quan hi ha hagut voluntat política el
Govern ha decidit tirar endavant amb aquest pagament i ja està.

Després el punt número 2. Escolti, nosaltres què hem de
constatar si ja hem constatat la idea, la idea és constatar, doncs
molt bé, escolti, és a qui li pertoca constatar-ho, no pas a
nosaltres i per tant, tampoc no li donarem suport.
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Parla de complir el 2019 la regla de despesa i el deute,
apel·lant complir una llei que nosaltres sempre hem criticat,
que creiem que conté moltíssims mecanismes per limitar
l’autonomia real, l’autonomia econòmica i financera d’aquesta
comunitat autònoma i per tant, mai podríem votar a favor
d’aquest punt.

Respecte del tema de no incrementar una rebaixa
d’impostos, ja li he dit el que en pensava.

I respecte del sostre de despesa, crec que l’espai adequat
per parlar-ho serà el ple que ve, en què podrem discutir si
realment les estimacions que ha fet el Govern són o no són
prudents.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Correspon ara al Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyors i senyores
diputades. Sr. Costa, prudència és no donar l’esquena a les
persones que ho passen malament, això és prudència. 

(Alguns aplaudiments)

El passat divendres, dia 27 de setembre el Consell de
Govern de les Illes Balears va fer la primera gran passa per a
l’elaboració definitiva i aprovació del projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a 2020, uns pressuposts que seran prudents, no
donaran l’esquena a les persones que pitjor ho passen i que
seguiran emmarcats a la Llei 2/2012, d’estabilitat
pressupostària. Uns pressuposts que tenen com a objectiu
complir amb els acords de governabilitat signats amb tots els
socis de govern, objectius que podríem resumir a mantenir i
anar millorant els serveis públics fonamentals oferts a tots els
ciutadans i a totes les ciutadanes de les Illes Balears.

Mirin, hem sentit en les darreres sessions plenàries
d’aquesta cambra, com alguns diputats de certs grups
parlamentaris pintaven un panorama apocalíptic del que seria
segons el seu punt de vista el Govern de les Illes Balears
aquesta legislatura. Un panorama apocalíptic amb formules
magistrals, repressores de més impostos, de retallades dels
serveis públics fonamentals i de generació de deute. Aquest
panorama ja el coneixem, l’hem viscut fa uns anys a la
legislatura del Sr. Bauzá i no hi volem tornar a aquesta situació
de cap de les maneres, perquè el que hem fet ha estat tot el
contrari, si s’han apujat els impostos ha estat per recuperar la
progressivitat perduda, per aconseguir una millora en la
redistribució de la renda i de la riquesa.

Ideologia. Ideologia tributària és el que feia falta a aquesta
terra, tal i com apuntava avui mateix el conseller de Model
Econòmic, el Sr. Negueruela. Ara qui més té, qui més guanya

i qui més hereta paga més, i aquesta apujada redistributiva la
vàrem fer just començar el tercer pacte de progrés, perquè
creim en els  principis de progressivitat, igualtat i justícia
tributària que marca l’article 31 de la Constitució Espanyola.
Ja ho havíem intentat el juliol del 2010, durant el segon pacte
de govern i es va tombar aquesta iniciativa per part del Partit
Popular, juntament amb altres grups parlamentaris.

Com veuen som coherents, som coherents amb la nostra
ideologia i com que creim amb aquests principis, hi creim i
els aplicam, hem estat l’única comunitat autònoma que ha
defensat una major autonomia financera en el marc del
sistema de finançament autonòmic. Això és el que vàrem fer
a l’hora de defensar els interessos de tots els balears en el si
de la comissió d’experts per al finançament autonòmic i això
ho continuarem fent.

A més, si parlam de serveis públics fonamentals, s’ha
apujat la despesa per situar la despesa social d’aquesta
comunitat autònoma a la mitjana de la despesa en serveis
públics fonamentals d’Espanya, perquè veníem a l’època del
Partit Popular de ser la comunitat autònoma que menys
gastava en serveis públics fonamentals. Hem implantat, com
saben vostès, una renda social garantida, hem recuperat la
targeta sanitària, hem reactivat la inversió pública construint
escoles i centres sanitaris, hem recuperat els llocs de feina i
podria seguir amb molts  més exemples. I tot això ho ha
aconseguit el Govern de la Sra. Armengol, complint els
objectius de dèficit 2016, 2017 i 2018 i també la regla de
despesa, únicament superada el 2018. Hem reduït dèficit i
deute i l’any 2017 es va registrar superàvit. El Partit Popular
no va complir els objectius de dèficit ni el 2011, ni el 2012 ni
el 2014. Això sí, tragueren com ja havia dit en altres ocasions,
les tisores de podar i retallaren l’estat del benestar dels
residents a les Illes Balears.

(Aldarull)

Tal com va explicar la consellera d’Hisenda, la Sra.
Sánchez, no és cert que el Govern hagi generat dèficit, la
situació de tresoreria d’aquesta comunitat autònoma és de
solidesa, no hi ha cap problema de liquiditat ni hi ha retard
amb el pagament a proveïdors. 

No els entenc, de veritat, senyors del PP, no els entenc,
demanen baixades impositives a aquesta moció i diuen que
sense pujades no subsistirem. En el minut zero és apocalíptic
no rebre els 177 milions d’euros i al minut u demana suprimir
l’impost sobre estades turístiques que fa arribar a aquestes
illes més de 100 milions d’euros anuals, sense comptar amb
les seves propostes fiscals que pretenen deixar 163 milions
d’euros menys a les nostres illes.

(Alguns aplaudiments)

Els record les seves pujades impositives dels anys 2012 i
2013? Eh? Les hi puc recordar. Varen pujar la benzina perquè
varen posar en marxa el cèntim sanitari per a tots els ciutadans
de les Illes Balears, varen pujar el cànon de sanejament d’aigua
com mai no s’havia fet, varen incrementar l’impost d’actes
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jurídics documentats, varen pujar l’IRPF als joves, persones
amb discapacitat i  famílies nombrosos, varen posar traves
fiscals a l’accés a l’habitatge. Tot això amb dèficit els anys
2011, 2012 i 2014. O sigui, el seu dèficit equival a una minva
de l’estat del benestar i, si no, revisin totes les retallades que
varen fer.

El nostre dèficit, si és que n’hi ha, millora el benestar de
les persones...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Truyols, hauria d’anar acabant.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

... millora el benestar de les persones, deixin d’utilitzar...

(Alguns aplaudiments)

... deixin d’utilitzar aquest llenguatge negatiu catastrofista i...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Truyols. 

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

... passin a fer feina en un altre sentit. 

Evidentment, e l Grup Parlamentari Socialista no donarà
suport a cap dels punts de la moció. Gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Truyols. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Em diuen que confirmi que
acceptarem votació separada i evidentment que sí que
l’acceptam.

A veure, senyors de la bancada de l’esquerra, vostès, vostès
condueixen un cotxe i només saben, només fan mirar el
retrovisor, al mateix temps duen un ventilador encès i tiren
cap enrere tota classe de fems, cap enrere; mentre vostès
miren el retrovisor i duen el ventilador encès, ve un tràiler de
60 tones per davant...

(Remor de veus)

... i vostès no miren endavant, només miren el retrovisor. El
tràiler de 60 tones ens passarà per damunt i vostès encara
estaran en la fase de 2008 en la qual ens deien, “alarmistes,
alarmistes”, i ja vàrem saber què succeïa quan vostès ens deien
alarmistes, la pitjor crisi econòmica que hem hagut de
suportar mai, la pitjor herència que ens va deixar el Sr. Antich

i la Sra. Armengol que vàrem haver de gestionar nosaltres,
però continuïn vostès amb el retrovisor en marxa i el
ventilador; nosaltres no hi vendrem, pensarem en el futur
d’aquestes illes que és el que ens toca fer.

Per altra banda, vostès ens duen el divendres passat a
aprovació un sostre de despesa on l’únic que s’evidencia,
l’únic que s’evidencia, és que vostès primer fan el pressupost
de despesa, primer volen saber vostès què es gastaran i llavors
li diuen a la consellera d’Hisenda i al seu equip que s’inventin
els ingressos. Així és com fan vostès els pressuposts en
aquesta comunitat autònoma, és el que varen fer el 2019 i ho
volen tornar a fer el 2020, exactament el mateix; si no és així,
com és possible  que algú torni a posar..., miri, la darrera
vegada que vàrem cobrar un conveni de carretera va ser el
2014, 90 milions d’euros vàrem cobrar, des de llavors no s’ha
cobrat ni un euro mai i  vostès pressuposten 180 milions
d’euros el 2019 i tornen a pressupostar-ne 120 el 2020. És
una cosa increïble!, només s’explica d’una forma i és que fan
vostès primer la despesa i llavors la Conselleria d’Hisenda
s’ha d’inventar els ingressos perquè sinó no quadra el
pressupost. És el que volen tornar a fer. 

Com és possible que vostès creguin, vostès pressupostin
que rebran dins la recaptació de l’impost de transmissions
patrimonials, com és possible que pensin recaptar el 2020
més que el tancament de 2019? És el que vostès han posat en
el sostre de despesa, més, és increïble!, és..., bé, evidentment
posa de manifest una altra vegada, clar, jo ho entenc a això, a
la bancada de l’esquerra, Sra. Consellera, vostè podria
perfectament posar-los 200 milions d’euros en el pressupost,
li aprovarien tot d’una, no hi ha cap problema, posi’ls 200 o
300 o 400 milions d’euros més perquè el problema no el
tendran ells, no el tendran tots els consellers, el tendrà vostè,
Sra. Consellera, que haurà de pagar el forat dels pressuposts,
vostè haurà de pagar el forat.

Jo ho he viscut, li ho dic per experiència, sí, vostè haurà de
pagar el forat del pressupost com haurà de pagar el d’enguany.
Sap vostè si no es pot finançar el dèficit què passa? Sap vostè
què passa? Ho sap perfectament, clar que sí que ho sap, si no
pot endeutar la comunitat autònoma fins a les celles el que
passarà és que ho pagaran els proveïdors, i també són
ciutadans els proveïdors, volen cobrar pels serveis prestats,
faltaria més. Ja ens ho vàrem trobar, 1.600 milions d’euros de
deute teníem quan vàrem arribar el 2011 a aquesta comunitat
autònoma; volen tornar a fer el mateix, i ens parlau
d’alarmisme? Per l’amor de Déu!, alarmisme quan ens passi el
tràiler per damunt de 60 tones, llavors serà quan vostès
començaran els laments, “no, és que tenim un problema tal i
qual”, clar que el tenim el problema, els ingressos tributaris
cauen com en el 2008, passa exactament el mateix, i vostès
tenen exactament el mateix comportament que el 2008, obviar
la realitat, aquests de dretes que són uns alarmistes..., ens
volen tornar a deixar una altra comunitat autònoma trencada i
si no pren decisions, si no pren decisions és el que
aconseguiran.

Per això, instam en aquesta moció que es compleixin els
objectius de dèficit perquè només així sostindrem, sostindrem
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els comptes públics i els serveis públics fonamentals
d’aquesta comunitat autònoma, que tots en aquesta cambra els
volem sostenir. 

Moltes gràcies.

(Se sent una veu de fons que diu: “¡olé!” i alguns
aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, Sr. Costa, accepta votació separada? Idò, passam
a votar, votam, el primer punt.

24 vots sí, 29 no i cap abstenció. 

Ara votam el segon punt. Votam.

Sí, 25. No, 30. Abstencions, cap. 

Votam el punt número 3. Votam.

Sí, 21. No, 33. Abstencions, cap.

Votam el punt número 4. Votam. 

Sí, 25. No, 30. Abstencions, cap.

I votam el número 5. Votam.

Sí, 22. No, 30. Abstencions, 3. 

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 3623/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
suport al turisme de creuers.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de les proposicions no de llei. En primer lloc
debatrem la Proposició no de llei RGE núm. 3623/19, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a suport al turisme de
creuers. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Fins i tot amb el risc de tornar dir
una obvietat, el turisme a Balears és el sector econòmic
cabdal i motor de l’economia de la nostra comunitat, açò s’ha
de recordar prou vegades, i Balears ha estat constituït al llarg
dels anys com a una de les destinacions de creuers més
importants de la Mediterrània i del món, amb una aposta clara
pels diferents governs i administracions d’aquesta casa de
diferents colors.

Avui el turisme de creuers pràcticament aporta 10.000
llocs de feina, quasi 300 milions d’euros d’impacte econòmic
i a Palma és responsable pràcticament del 70% de la
facturació dels comerços. No obstant, la presidenta Armengol,
en el seu debat d’investidura, va assegurar que una de les
prioritats del Govern seria limitar les escales de creuers a les

Illes, el que va produir, lògicament, inquietud a la ciutadania,
als sectors econòmics i comercials i, en especial, a la ciutat
de Palma.

Malauradament, veiem com el nou govern de la Sra.
Armengol, en lloc d’apostar per gestionar i donar solucions a
aquest creixement d’arribades de creuers, de gestionar les
freqüències, de millorar les mancances de les administracions
públiques per tal d’atendre aquesta activitat o de prendre les
mesures necessàries per corregir e ls  impactes
mediambientals  que se’n puguin derivar, continua amb el
mateix esperit prohibicionista de l’anterior; s’estimen més
limitar que gestionar i amb açò no hi estam d’acord.

Dir també que el Govern ahir va anunciar que regularíem
el turisme de creuers conjuntament amb el turisme
d’excessos, un altre missatge prou negatiu cap al nostre
turisme en general i de creuers en particular, i una vegada més
ho ha anunciat sense comptar amb el sector, ni consensuar-ho.
A més, observam incoherències, per una banda, diuen que
volen limitar e ls  creuers i per l’altra el Govern Sánchez
anuncia milionàries inversions als ports  per tal de millorar
l’arribada de creuers.

I dir també que la concentració de creuers i turistes als
diferents ports de Balears és diferent, per tant fa falta un
tractament diferenciat per illa i port, en funció de les
necessitats, perquè no és el mateix parlar de Palma que parlar
de Maó.

Per tant, resulta molt important que clarifiquin el seu
posicionament i  cap on volen anar. Nosaltres presentam
aquesta PNL amb sis punts, totalment en positiu, que crec
important revisar el text perquè tothom vegi que és
absolutament assumible per tots els grups.

En el primer punt “El Parlament de les Illes Balears
constata els efectes positius que, de manera objectiva, genera
el turisme de creuers en relació amb la creació de riquesa,
llocs de feina, posicionament turístic per a Balears, i instam
el Govern que es comprometi a fer feina conjuntament amb el
sector privat per donar les millors solucions econòmiques,
socials i mediambientals presents i futures respecte del
turisme de creuers.”

En el segon punt “instam el Govern perquè creï una Mesa
de feina específica per al turisme de creuers on siguin
representats tots  e ls  actors, tant del sector públic com del
sector privat, així com les entitats socials i vinculades per tal
de donar les millors solucions.”

Instam també el Govern de les Illes Balears a encarregar
l’elaboració d’un informe tècnic, elaborat per un organisme
independent on es plantegin aquests efectes positius i, si
s’escau, negatius que genera el turisme de creuers a les Illes
Balears, i es proposin mesures adients per tal de gestionar de
manera objectiva, eficaç i eficient aquesta activitat.

El quart, instam el Govern de les Illes Balears, l’Autoritat
Portuària i l’Ajuntament de Palma a impulsar noves
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tecnologies com a mecanismes per a la gestió de fluxos
turístics a determinades zones de la ciutat de Palma i, en
aquest sentit, valoram molt positivament les iniciatives com
ara la web isapp welcome Palma que facilita la gestió  dels
fluxos.

Punt 5, instam el Govern de les Illes Balears i l’Autoritat
Portuària de les Illes Balears a estudiar la possibilitat que els
ports de Balears construeixin unes infraestructures
necessàries perquè durant les escales dels creuers i la resta de
bucs de gran eslora es puguin connectar a la xarxa elèctrica.
Hem vist que Ports de Balears ha iniciat qualque tipus de
licitació en aquest sentit, en baixa i mitja tensió. Amb
l’objectiu inicial, lògicament, d’eliminar emissions
contaminants, també estudiar la possibilitat que Ports de
Balears disposin de les infraestructures necessàries per
recollir aigües residuals.

I darrer punt, important també, el Govern balear, l’Autoritat
Portuària i consells insulars, ajuntament i Ports de Balears fer
una estratègia de promoció conjunta del turisme de creuers
adaptada a cadascuna de les realitats de les Illes.

Aquesta proposta, PNL, que nosaltres presentam és
totalment assenyada, és totalment objectiva i totalment
assumible pels grups i per açò consideram que és
perfectament bona de votar-hi a favor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Per a fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula el Sr.
Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades i senyors
diputats, bon dia a tothom. Defender las mejoras
organizativas y de clarificación de la actividad económica
tiene un sentido en términos de rentabilidad, de PIB, de
empleo y, en general, de todos los indicadores económicos.
La PNL presentada por el Partido Popular plantea la mejora de
una actividad económica que podría beneficiar a la riqueza del
conjunto de las Baleares, hasta ahí bien.

Pero ¿cuál es el problema que encontramos en el Grupo
Parlamentario Unidas Podemos y que hará que votemos en
contra? La ausencia, aunque es cierto que al menos las citan,
de elementos consustanciales a la actividad económica, como
son los sociales y los ambientales.

En la contabilidad general progresista hoy en día se tienen
en cuenta, además de los tradicionales costes e ingresos
propios de la actividad económica, los costes sociales y
ambientales de cualquier actividad humana. De la suma de los
tres podremos entonces sacar conclusiones en el sentido de
si tal o cual actividad económica es sostenible para un
territorio determinado y, por ende, para sus habitantes.

Hablemos para empezar del elemento económico, no
vamos a negar el impacto económico positivo que pueda tener
el turismo de crucero en determinadas ciudades,
especialmente cuando se trata de puertos base, que, en el caso
de Balears, solo ocurre en Palma. En los puertos de escala,
más allá de las tasas portuarias y del beneficio directo que
puedan obtener algunos establecimientos cercanos a los
puertos, el beneficio es bastante menor. Pero ¿qué pasa con la
fiscalidad de estas inmensas naves? Sabemos que la mayoría
de estos barcos operan con banderas que pertenecen a paraísos
fiscales y no pagan impuestos en nuestro país, por tanto la
hacienda pública, la de todos, o no recauda o recauda poco de
una actividad económica, como es preceptivo en todas las que
se desarrollan en nuestro territorio.

¿A quién pertenecen estas embarcaciones? Pues a veinte
compañías navieras pertenecientes a cuatro grandes grupos,
son grandes compañías multimarca que controlan más del
80% de la oferta mundial de camas. En torno al 70% de estos
barcos están matriculados en cuatro países concretos:
Panamá, Bahamas, Bermudas, Malta. Nos vienen muy flexibles
con controles laborales ambientales.

( ...) son las condiciones laborales de las personas que
trabajan en estos buques, suelen subordinarse a leyes del país
de bandera y generalmente sus contratos determina que en
caso de conflicto laboral no se resolverán en tribunales
ordinarios, sino ante una Corte de Arbitraje, sufragado por la
propia compañía de cruceros, con contratos entre seis y nueve
meses, con dedicación superior a 70 horas semanales, sin
vacaciones y con pocos días de descanso; salarios bajos, por
debajo del salario mínimo interprofesional, dependiendo
completamente de las propinas para obtener una remuneración
mayor.

El tercer y último aspecto a tener en cuenta es el impacto
ambiental, son navíos que en una semana unos 3.000 pasajeros
producen 75.000 litros de desechos humanos, más de 370.000
litros de agua procedente de baños y lavaplatos, y ocho
toneladas de basura sólida y desechos tóxicos, según la
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

Según un reciente estudio de Transport Environtment,
recogido en la prensa del Estado, se demuestra que la polución
generada por los cruceros de lujo, que todos los años atracan
en los puertos españoles, contaminan cinco veces más que el
total de los vehículos que circulan en todo el territorio
peninsular. Este mismo periódico aporta, en junio, al
periódico ABC me refiero, que sacaba esa noticia, un nuevo
informe de la Federación Europea Transportes y Medio
Ambiente, en el que se dedicaba que el nivel de oxido de
azufre generado por los cruceros en las principales ciudades
portuarias de Europa es tan elevado que logra sobrepasar el de
todos los automóviles de estas ciudades en un año.

Otro capítulo  importante es la destrucción de la
biodiversidad, desde el vertido incontrolado de residuos de
todo tipo hasta la inmensa necesidad de aguas de lastre que
engullen especies que pueden convertirse en invasoras según
el destino de los cruceros. (...)  se apuesta por la
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electrificación de los puertos que acogen a los cruceros,
obviamente desde el punto de vista ambiental es una buena
solución, pero saben ustedes que existen estudios al respecto
que indican que esta medida requeriría una generación
adicional importante en electricidad, una electricidad que,
obviamente, tendría que ser renovable.

Como resumen, vemos que la actividad de los cruceros, si
sumamos las variables evaluadas explicitadas anteriormente
obtendríamos un balance bastante negativo, ya que, si bien
puede existir una ganancia económica de determinados
establecimientos relacionados con el turismo, tiene claras
desventajas en materia fiscal, laboral, social y ambiental. ¿Qué
sentido tiene entonces declarar la emergencia climática como
pretendemos, si muchas administraciones, incluidas éstas si
no ponemos límites a una industria altamente contaminante y
que perjudica seriamente la salud de la población cercana los
puertos de atraque?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Pérez Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Nuestro posicionamiento sobre los
cruceros aparece en el programa electoral que tuvimos para el
Ayuntamiento de Palma en las elecciones del 19, que dice en
su punto 64: “Vamos a evitar la congestión de la ciudad por la
llegada de cruceros. Trabajaremos, juntamente con las otras
administraciones públicas y los operadores turísticos para que
la llegada de cruceristas se haga de forma escalonada y no se
concentre en un mismo punto y momento.

Sin embargo, la propuesta del ejecutivo balear se llama
sostenibilidad y en base a esa supuesta sostenibilidad aboga
por una reducción de cruceros. El Govern de Balears ha hecho
bandera de la sostenibilidad del turismo, ya lo manifestó
nuestra presidenta en su discurso de investidura, también en la
presentación para esta legislatura el conseller de Turismo y
Trabajo redundó en la mencionada sostenibilidad del turismo.
Pero sostenible es una palabra vacía sin asociarse a
crecimiento o a desarrollo.

La pregunta es: ¿apuesta el Govern por un crecimiento o
desarrollo turístico sostenible o por una reducción turística
sostenible? La ONU define el desarrollo sostenible como la
satisfacción de las necesidades de la generación presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades, así de simple y así de
complejo. Nos hemos centrado en discusiones estériles, hay
partidarios de la reducción del volumen de turistas y hay
partidarios de mantener o crecer en volumen de visitantes.
Miembros destacados de los partidos políticos que componen
este Govern han defendido públicamente y con gran

vehemencia la reducción del número de turistas, Baleares
necesita un nuevo discurso económico, no entremos en
volumen más o menos turistas, el nuevo discurso económico
debe estar orientado al valor; un discurso de valor ligado al
desarrollo sostenible, un discurso de valor de excelencia, de
diferenciación, de competitividad.

En fin, como se indica en la definición de desarrollo
sostenible de la ONU, que las futuras generaciones puedan
satisfacer sus propias necesidades.

Apoyaremos por tanto los seis puntos de la PNL del Grupo
Parlamentario Popular, porque si queremos un desarrollo
sostenible debemos ser capaces de gestionar y mejorar
nuestro modelo, sin renunciar ni restringir la entrada a nadie
que quiera visitarnos. Es el desafío que debemos afrontar.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bon dia, gràcies, president. Bé, no crec que aquesta sigui
la millor setmana per presentar aquesta proposta, fa poc més
d’una setmana hem vist una altra vegada el cru que pot ser per
a moltes famílies del nostre país la dependència que tenim
absoluta del sector turístic i el salvatge que pot ser per a
treballadors, per a autònoms, per a petits empresaris, com són
la majoria d’empresaris d’aquestes illes, el mercat sense
límits.

A més, acabam de passar la setmana contra el canvi
climàtic; vivim una emergència climàtica i  vostès van i ens
duen aquesta proposta. Facin el favor!, aixequin el cap,
aixequin la vista i veuran com la societat, sobretot els més
joves, ens demanen rigor i seriositat, no oportunisme i
curtterminisme.

Però passem a la proposta, vostès juguen amb punyeteria,
i això els ho he de reconèixer, juguen amb punyeteria i fan un
ús pervers del llenguatge: a primer cop de lectura, la proposta
entra bé, entra bé, que si tenir en compte el sector privat, que
ara donarem una ditada de mel i direm que han fet una bona
App, però vegem en profunditat quina és la proposta i què
volen dir de veres amb aquesta proposta.

El darrer punt, per exemple, promocionar el turisme de
creuers. Però, i on els volen posar els creueristes? Com no els
acaramullin un damunt l’altre, és que jo ja no sé... Voleu que
anem a peu fins a la intermodal, que jo el faig cada dia aquest
trajecte el migdia? És que no sé com hem de promocionar, no
fa falta promocionar Palma com a ciutat de creuers, o volen
que Palma sigui la nova Venècia de la Mediterrània?
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I el que ja és de traca i mocador és quan parla de
l’elaboració d’un informe per plantejar els efectes positius i,
si s’escau, els negatius; és a dir, els efectes negatius millor els
amagam a la població. Si volen fer un informe ha de ser
complet i públic, no juguin brut amb el llenguatge i diguin tota
la veritat a la ciutadania.

A més, amb aquesta proposta neden contracorrent, la
majoria de ciutats europees que reben creueristes fan feina
per reduir la quantitat i augmentar la qualitat, reduir els costs
i augmentar els ingressos; totes les ciutats fugen del model
Venècia i vostès van cap al model Venècia, Palma no és un
parc temàtic, Palma és una ciutat allà on el ciutadà que hi viu
tot l’any ha de poder passejar, ha de poder fer feina, ha de
poder gaudir i ha de poder comprar o llogar una casa. En
definitiva, ha de poder viure a Palma.

Tal i com estan les coses, no ho podem fiar tot al lliure
mercat, el turisme és com quan comences a educar un fill o
una filla, és tan important estimar-lo com posar-li límits, idò
això, el turisme l’hem de tractar bé, per tal que ens duri molts
d’anys, però per moltes potadetes que faci també hem de ser
capaços de posar-li límits. Som plenament conscients que un
sector que ens aporta tant és molt difícil dir-li que no qualque
vegada, com a un fill , però, per bé del territori, de les
empreses, de la ciutat i sobretot de les persones, hem de saber
dir que no o el mercat ens menjarà a tots.

Ja ho sabem, sense límits no hi ha futur i nosaltres volem
futur per als nostres fills.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
Vivimos un estado de emergencia climática, al que se va a
sumar creo dentro de poco uno de emergencia feminista, sigan
jugando ustedes al cuento de Pedrito y el lobo que el día que
tengamos una emergencia de verdad nadie les va a hacer caso.

(Remor de veus)

La emergencia que realmente tenemos, la emergencia que
realmente tenemos es la que se nos va a presentar con los
300.000 turistas menos que van a venir en esta temporada baja
por la quiebra de Thomas Cook, esa es la emergencia.

(Remor de veus)

La emergencia que tenemos son los miles de trabajadores
que se van a quedar en la calle por falta de trabajo en el sector
turístico, esta es una emergencia de verdad, no estas que
ustedes inventan.

Nosotros trajimos por primera vez a esta cámara el tema
de los cruceros en una interpelación, una pregunta que le
hicimos al Sr. Conseller de Turismo, simplemente le
pedíamos en base a qué informes había tomado la decisión de
solicitar la reducción del número de cruceros que atracan en
nuestras islas. Evidentemente, los informes no existen, pero
bueno, no pasa nada. Los que sí existen son los de la UIB, que
han demostrado que es falso, de toda falsedad el tema de la
contaminación de los cruceros, porque si fuera verdad, si
fuera verdad, es que estaríamos encantados, nosotros no
venimos aquí a llevarles la contraria, si algún día lo hacen bien
les apoyaremos, pero pónganoslo fácil, háganlo bien alguna
vez, no es tan complicado, porque nosotros no queremos que
se contamine, no queremos que se estropee el medio
ambiente, pero es que los medidores de la Autoridad Portuaria
desmienten sus falsedades, y sabemos cuando son los picos de
contaminación en el puerto y no son con los cruceros. 

Luego se les ocurren ideas maravillosas, bueno, en lugar
de uno grande que vengan dos de pequeños. A ver, los cruceros
grandes son los más modernos, los más eficientes
energéticamente y los que menos contaminan, pero no, vamos
a traer los viejos y pequeños que con estos no pasa nada,
porque es una cuestión ideológica, realmente a ustedes no les
importa el tema de la contaminación, no, es una cuestión
ideológica y lo han dicho muy claro: no, es que la ciudad para
el que la habita. ¿Quién la va a habitar como nos empecemos
a morir de hambre? ¿Qué casa van a comprar? Porque es que
aquí no vivimos de otra cosa y ustedes no lo quieren ver,
ustedes como siempre, ya lo he dicho antes, política del
avestruz, meter la cabeza dentro del agujero y no ver el
problema.

Luego nos vienen a decir que los cruceros aquí no aportan
riqueza, porque como son de bandera liberiana, maltesa o de
no sé donde, a ver, pídale  usted a la Autoridad Portuaria
cuántas son las tasas que están pagando estos cruceros por
atracar aquí, porque la Autoridad Portuaria es una de las
empresas más saneadas que existe en esta comunidad
autónoma y gracias a ello ha hecho las inversiones millonarias
que ha hecho.

Otra cosa que tampoco no entiendo es como un claro
gesto que casi roza la prevaricación, el jefe de la Autoridad
Portuaria se va con el Sr. Conseller de Turismo a pedir que no
vengan los cruceros a Mallorca, en contra de los intereses de
la empresa que dirige; por quien ha de velar el jefe  de la
Autoridad Portuaria es por los intereses del Estado, cosa que,
por lo visto, no hace.

Pero bueno..., entonces la cuestión de fondo al final es
simplemente esta, nos encontramos en un estado de
emergencia auténtico, con gente que se va a quedar en la calle,
como sucedió con Orizonia, a la que va haber que recolocar,
con una bajada en temporada baja del número de turistas que
acude, y a ustedes lo único que se les ocurre es ir en contra de
la política de cruceros. Supongo que, como ha dicho antes
nuestro presidente, Jorge Campos, acabarán teniendo que ir de
rodillas otra vez a Alemania a decir “oiga, es que me
equivoqué, no, vengan ustedes por favor”, porque está
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demostrado que el gasto medio de turista de crucero es muy
elevado, que, además, es un turismo sostenible, que es un
turismo no contaminante, y el mero hecho de que ustedes
encuentren que hay mucha gente por la calle es que me parece
absurdo, sobre todo cuando las propias asociaciones de
cruceristas se han ofrecido en todo momento a intentar llegar
a acuerdos para cambiar los puntos de recogida, para espaciar
las visitas al centro de Palma, etc.

Ya digo, algún día nos gustaría apoyarlos, el día que hagan
ustedes algo bien. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
El nostre grup parlamentari donarà suport a aquesta iniciativa
des del benentès de la seva literalitat, que alguns la trobaran
perversa, però diu el que diu, altres voldran fer
interpretacions, però les paraules són prou clares.

És evident que és una iniciativa que valora favorablement
el turisme dels creuers, però no nega que pugui tenir efectes
negatius, perquè com tot a la vida..., bé, que el portaveu que
m’ha precedit en l’ús de la paraula no ho veu així, però com tot
a la vida, i normalment totes les activitats econòmiques tenen
efectes positius però també en tenen de negatius, tampoc... jo
crec que negar la realitat és absurd. Fer un hotel pot ser una
cosa positiva, però també uns efectes paisatgístics, etc., i de
consum, etc.

Per tant, jo crec que la iniciativa, ponderadament entesa, el
que vol és reconèixer aquest valor positiu però dir que falta
informació i, de fet, les intervencions que hi ha hagut aquí
demostren que falta molta informació, perquè no ens posam
gens d’acord amb els efectes que té aquest turisme de creuers.
Per tant, benvingut sigui que un organisme independent digui
quins efectes reals té el turisme de creuers, que jo crec que,
evidentment, té efectes ambientals, només faltaria que no
tenguessin efectes ambientals, seria una cosa extraordinària
que no tengués efectes ambientals un vaixell amb uns motors
enormes, amb uns consums determinats, etc., això,
bàsicament, és impossible, tot i que jo no som científic. Per
tant, aquí fa falta molta informació per prendre unes decisions,
que està bé que les decisions es prenguin a una mesa on hi hagi
el sector privat i, per tant, també, des d’aquest punt de vista no
podem més que estar d’acord amb el que se’ns planteja.

Lògicament, impulsar mesures mediambientals al port,
connectar la xarxa elèctrica, posar App, etc., i promoure el
turisme, a nosaltres, en general, sempre ens sembla bé.

No estam d’acord amb l’estratègia que ha tengut com a
mínim fins ara el Govern de no fer promoció del turisme sol
i platja, perquè el turisme de sol i platja és el turisme més
important que tenen les Illes Balears. Què ja en vénen molts?

Evidentment, però a base de promoció, evidentment podem
crear valor, podem pujar qualitat i ens podem posicionar més
adequadament i per tant anar als segments més alts de cada
turisme, en aquest cas del turisme de creuers.

Si un dels objectius del turisme a les Illes Balears durant
molts d’anys ha estat la diversificació del sol i platja,
evidentment, quan venen els congressistes es produeixen uns
impactes, també hi ha un col·lapse viari, hi ha més gent al
carrer, però vàrem apostar pel turisme de congressos, i
després s’ha apostat pel turisme de creuers. Pel turisme de
senderistes, que també generen els seus impactes, com és
lògic, i també se’n pot parlar.

Per tant, el nostre grup valora positivament aquest turisme,
però entenc que s’ha de posar un sostre, entenc que això no és
il·limitat, amb això discrepam clarament de Ciutadans que
sembla que no li agrada posar límits, quan són necessaris
aquests límits es posen. I la legislatura passada vàrem entrar en
el tema de l’intercanvi de places i l’eliminació de les
excepcions que existien, i això és un límit que existeix a les
Illes Balears, un límit que el Partit Popular va defensar quan va
fer la seva normativa turística que, diguem, hem compartit,
almanco fins ara, hem compartit una immensa majoria, que
evidentment no podem morir d’èxit i tampoc no podem morir
d’èxit en això.

En el fons però, jo crec que el portaveu de Podemos ha
donat una clau, perquè diu: vist tot això, el balanç és prou
negatiu; és a dir, jo, escoltant el portaveu de Podemos, em
qued amb la impressió que Podemos no vol turisme de
creuers, per tant no és un problema de sostre, no és un
problema, no..., bé, si el balanç és molt negatiu, que és el que
ens conta Podemos, millor que no venguin, no?, dic jo; per
tant, el balanç no ha de ser tan negatiu perquè, com he dit, té
impactes positius i impactes negatius, hem de posar mesura,
hem de posar proporcionalitat i jo crec que aquesta iniciativa
va adreçada en aquest sentit i, per tant, per això rebrà el nostre
suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Hi ha
coincidències en aquesta vida que criden l’atenció i el debat de
creuers d’avui n’és una, per què dic açò? Perquè que aquest
Parlament debati sobre creuers, després de les manifestacions
d’aquest divendres passat a favor del clima, posa en evidència
la descoordinació existent entre institucions i ciutadania. 

Les administracions i els sectors econòmics continuen
parlant d’aquests motors econòmics i obvien l’elefant que hi
ha a l’habitació i que es diu canvi climàtic. I fa la sensació que,
amagats darrera una suposada consciència climàtica, volen
seguir fent els seus negocis com els han fet sempre.
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Se’ns diu repetidament que vivim del turisme, però a l’hora
de la veritat no el gestionam com a una política que ens
implica a tots, sinó com a una política sectorial. Partim de la
realitat, el creixement de creuers ha crescut exponencialment,
segons dades d’IBESTAT l’any 2017 vam rebre més de 16
milions de turistes dels quals el 13% eren creueristes. Per
tant, l’anàlisi de l’impacte que tenen els creuers en el nostre
territori i  en la nostra mar s’ha de valorar des del vessant
econòmic, ambiental i social.

Com que la redacció de la PNL posa només en valor els
impactes positius, la nostra obligació és fixar-nos en els
negatius. Partim de la base que sense límits no hi ha futur i
més en territoris finits i fràgils com el nostre, de fet, no haver
aplicat aquesta premissa fa molt de temps ens ha dut a la
situació d’emergència climàtica en la qual ens trobem.

Tenint en compte que els creuers disposen cada vegada de
més serveis s’acaben convertint en ressorts marins, és a dir, el
vaixell s’ha convertit en un destí en si mateix, açò es tradueix
que l’impacte econòmic que es fa no recau sobre la població
local, sinó que el benefici se l’enduen les multinacionals.

Un altre problema que no es comenta gaire és l’elusió
d’imposts. Tres empreses concentren el 80% del mercat
mundial de creuers, transporten fins a 18 milions de persones
a l’any, mentre s’aprofiten dels escassos controls ambientals,
eludeixen el pagament d’imposts i sortegen les garanties
laborals del país. A més de l’impacte econòmic de la indústria
de creuers és imprescindible analitzar l’efecte que produeixen
aquests bucs en el medi ambient, a causa del gran creixement
del sector la seva petjada ambiental augmenta de manera
proporcional al seu creixement.

L’excessiva operació nàutica sobre una determinada zona
acaba per rebaixar el seu atractiu, sigui per afectació al fons
marí, per contaminació de les aigües o per la pròpia sensació
de saturació que puguin tenir els usuaris o la ciutadania que
gaudeix del litoral des de dins o des de fora de les
embarcacions.

Segons els estudis el 24% del total de les deixalles sòlides
dels oceans provenen dels creuers, un creuer de grandària
mitjana amb capacitat per a 3.000 persones genera
aproximadament 1.000 tones de residus al dia, que són
parcialment abocades a la mar. Molt resumidament, es
reprodueixen aproximadament 300 litres d’aigües grises, 10
de sentines, 40 d’aigües negres, 3,5 quilos d’escombraries i
30 grams de residus tòxics per persona i dia.

El turisme no només s’ha de promoure sense traves
burocràtiques com voldrien les associacions empresarials,
sinó que s’ha de gestionar estratègicament tenint en compte
les seves externalitats i el seu potencial de desenvolupament
local.

L’emergència climàtica suposa un canvi de paradigma, no
veig aquest horitzó a la PNL que avui ens planteja el PP i, per
tant, hi votarem en contra. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president, senyors i senyores diputats. Nou intent
del PP d’acusar el Govern d’anar en contra dels turisme,
mentre el Govern fa feina colze a colze amb el sector turístic,
tot el sector turístic, empresaris i treballadors, hotels,
transport, restaurants, comerç, serveis, per limitar les
conseqüències de la caiguda de Thomas Cook, el PP torna
acusar el Govern d’anar en contra del turisme.

Volen que l’Autoritat Portuària estudiï la possibilitat que
a Palma els creuers i bucs de gran eslora puguin connectar-se
amb la xarxa elèctrica de terra, ja està en marxa, s’ha licitat per
20 milions el projecte de connexió dels ferris i els nous molls
que s’han construït estan preparats per al sistema. No li falta
una important ampliació del sistema elèctric i sobretot que els
creuers s’adaptin al sistema cold ironing com ja han fet els
ferris.

Per açò és tan important establir un àrea de control
d’emissions ECA a la Mediterrània. Ho debatrem ben prest,
esper que ho votin a favor, que sumin.

Volen que s’impulsin les noves tecnologies per regular la
gestió dels fluxos turístics a Palma, sentir com el PP demana
regulacions sempre és una bona notícia. Es fa i es fa bé, com
reconeix el PP, valora molt positivament la web i l’App
Welcome Palma. Per tant, anem bé. 

Volen la creació d’una mesa de feina específica per al
turisme de creuers, són els mateixos que van tancar el Consell
Econòmic i Social i el Consell de la Joventut; quan governen
practiquen la participació política selectiva; la divisió, mai la
suma.

Els agents econòmics i socials sempre tenen les portes del
Govern ben obertes, ho hem vist amb els convenis col·lectius,
ho podem veure cada dia i ho hem vist, i amb escreix, aquests
darrers dies.

Gairebé tot allò  que demana el PP a la iniciativa es fa:
innovació, regulació des del consens, no cap norma sobre
excessos, sinó a través de l’acord i suport als sectors
econòmics i productius, al turisme. La promoció és
competència dels consells, el Govern els donarà suport en les
línies que els consells determinin.

Volen l’informe tècnic on es planteja, diuen, els efectes
positius i, si s’escau, negatius del turisme de creuers,
l’informe ha de ser independent, diuen, independent del
Govern, però no del PP, li donen instruccions a l’informe, ha
de dir que els creuers són bons i, si s’escau, si tenen algun
efectes negatiu; el PP ja té fetes les conclusions.
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Però allò que és important és que el PP vol l’informe per
“gestionar de manera objectiva, eficaç i eficient aquesta
activitat turística, és a dir, per regular, per fer allò que el
Govern ha dit que farà i fa.” Benvinguts a la regulació.

A l’exposició de motius s’afirma que la presidenta, en el
debat d’investidura, va dir que “una de les prioritats del seu
govern serà limitar les escales de creuers”, ho ha tornat dir
avui la portaveu a la seva intervenció. Fals, Diari de Sessions:
“Hem de definir fins a quin punt l’actual model de turisme de
creuers encaixa amb els nostres objectius i fixar un sòtil que
sigui sostenible socialment i econòmicament”, açò és el que
va dir la presidenta. Convertir aquesta afirmació en limitar les
escales és fer una interpretació perversa i reduccionista de les
paraules de la presidenta.

(Alguns aplaudiments)

No li facin dir el que no va dir, la presidenta hi va insistir
en torn de rèplica: “volem limitar, sí, la vinguda de molts
creuers a la ciutat de Palma”, de molts creuers, sempre els
agafen en fake, senyors del PP. On és “l’esperit
prohibicionista propi de la Sra. Armengol que es denuncia a
l’exposició de motius?”

Sra. Cabrera, diu vostè que és necessari “gestionar i donar
solucions al creixement de les arribades de creuers i  a la
manca d’ordenació de les freqüències”, ho diu la seva
iniciativa, açò precisament és el que ha dit el Govern que farà,
ni més ni manco, dins del consens polític i social.

Les navilieres són les primeres interessades a trobar
solucions, saben que poden morir d’èxit, per açò s’ha
començat la feina per parlar-hi.

Senyores i senyors del PP, quan vostès s’aixequen el
Govern ja fa estona que navega, amb un rumb clar i ben definit
i públic i sense contaminar i sense contaminar.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Volen que votem a favor d’una cosa i fan el discurs
trampós de la contrària, vostès no tenen ni la patent de la
defensa del turisme, ni la patent de la defensa dels creuers;
deixin d’escampar fum, deixin d’alimentar les calderes del seu
particular Titànic amb falsedats i enganys. Vivim moments
d’incertesa i de gran preocupació ciutadana, per la fallida de
Thomas Cook, sí, però també per l’acceleració de
l’escalfament global, no vulguin convertir-se en els forenses
del canvi climàtic, se sumin a l’acció. Per una vegada, sumin,
venguin al cantó de la mesura, de la defensa del creixement
sostenible, econòmic i social. Deixin, d’una vegada, navegar
(...) i a tota màquina cap dret cap a l’iceberg.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Correspon ara al grup proposant, té la
paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Damià Borràs, governen vostès,
què em diu que tenim tancat l’informe, en tot cas el tindrà
vostè tancat l’informe, perquè nosaltres no governam!
Nosaltres venim aquí a fer propostes en positiu, cosa que
vostès no han fet. Nosaltres presentam una proposta amb sis
punts perfectament assenyats, perfectament assumibles, que
vostès s’inventen un argumentari per votar-hi en contra, i açò
és molt trist, perquè tot el que ens ha dit ara aquí i tota
l’exposició fantàstica que ha fet, escolti  no anam aumon
perquè no la treurem endavant, i açò és molt trist, ho torn dir.

El senyor de MÉS per Mallorca parla de la promoció,
escolti parlam d’estratègia de promoció a Balears, als ports de
Balears, no parlam únicament de Mallorca o de Palma, i
l’estratègia és fer un conjunt de feina per trobar les millors
solucions per a cada un dels ports, açò és el que nosaltres
demanam.

I el senyor de Podemos i de MÉS també parlen i fan una
interpretació esbiaixada del turisme de creuers i del turisme,
en general, i és clar, açò sí que és un poc alarmista tot el que
diuen; no vol dir que no sigui ver, però hi ha altres coses
positives que també s’han de tenir en compte.

Nosaltres hem presentat propostes en positiu i parlam de
gestió en positiu del turisme de creuers i sembla mentida que
no siguin capaços de votar a favor d’aquesta proposta de dir,
donam suport al turisme de creuers, açò no vol dir que
estiguem d’acord amb tot, hem de prendre mesures, però,
escolti, açò no vol dir que haguem de tirar per la borda tot el
tema mediambiental, molt el contrari, hi ha dades positives:
10.000 llocs de feina, 3.000 milions, 21 milions en imposts
i una facturació del 75% dels comerços de Palma. Açò crec
que és prou important i és un turisme que no consumeix
territori, que té una despesa alta i que mostra un interès per la
cultura i que és respectuós. 

Llàstima que no vulguin votar a favor de fer una mesa per
poder fer feina conjuntament, vostè diu que ja hi és, doncs,
l’emprin!, l’emprin!, tot açò que tenen, tots els espais de debat
que tenen no els empren, únicament fan una introspecció per
a vostès mateixos i no avancen, i no avancen, i creiem que és
una irresponsabilitat actuar com actuen amb el turisme en
general. 

(Remor de veus)

No volen fer un informe independent perquè diuen que el
tenim tancat, bé, quina cosa més..., sincerament, és prou...,
és..., no sé què li he de dir, és prou ridícul. Però, bé, a part,...

(Remor de veus)
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... eh? Creiem que vostès haurien d’haver votat a l’informe
tècnic independent per poder tenir un document rigorós per
poder prendre decisions de cara al futur, que és açò el que
nosaltres volem, que les decisions que es preguin es prenguin
en base a dades rigoroses, que vostès de qualque manera
flirtegen amb els informes que no sabem ben bé d’on venen i
no fan cas dels que són correctes com el de la UIB, que diu
que no hi ha una correlació exacta amb el tema dels creuers i
la contaminació de Palma. Per tant, és important tenir en
compte aquests sensors que diuen que hi ha una vinculació
més amb el trànsit rodat i amb els ferris que amb els creuers
amb els punts de contaminació més alta. Per tant, açò són
coses que vostès haurien de pensar a l’hora de parlar del tema.

Creiem que hem parlat de prendre mesures
mediambientals d’una manera molt concreta, no crec que hi
hagi cap tipus de dubte, creiem que cal fer feina en aquest
sentit. També creiem que cal ser rigorosos, la Sra. Armengol
diria el que diria, però els titulars diuen: “Armengol alaba los
anticruceristas”, “Armengol promete limitar el turismo de
cruceros”, i ningú no ho ha dit en contra, ningú no ha dit el
contrari.

Per tant, creiem que..., vostès tal vegada és que no han
parlat amb el sector, és evident, no han parlat amb el sector
d’aquest tema; no, el Sr. Negueruela se’n va anar a Hamburg a
parlar amb las navilieres i no va parlar ni amb els consignataris
ni amb les patronals afectades, no va parlar amb ningú d’aquí
de Balears i se’n va anar a parlar amb les navilieres a Hamburg
per dir que no venguessin més creuers, açò és el que va passar.
Vostès no parlen amb el sector i si hi parlassin s’adonarien
que és un col·lectiu que crea llocs de feina, que paga imposts
i que moltes vegades duen a terme més accions pel medi
ambient, en benefici del medi ambient més del que se’ls
demana. Però, és clar, ningú no els  té  en compte en aquest
sentit. S’ha de ser rigorosos amb el que diuen.

També és important tenir en compte una cosa, què faran
amb la regulació aquesta que han promès, què faran una altra
llei Frankenstein, què faran? No ho sabem. Quin missatge
donen al sector turístic? Farem una llei per regular el turisme
de creuers conjuntament amb el turisme d’excessos. Cregui’m
que açò és prou inacceptable.

Creiem sincerament que no s’han plantejat el que han de
fer, creiem sincerament que han perdut una oportunitat molt
bona per votar a favor d’una proposta en positiu que no els
posava en cap compromís de res políticament i poder fer feina
conjuntament, si realment creuen en el turisme.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha qualque grup que vol votació separada?

Doncs, la PNL té sis punts, els votarem tots plegats.
Passam a votar. Votam.

25 vots sí, 30 no, cap abstenció.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 4096/19,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a les subvencions a entitats polititzades d’imposició
lingüística i suport al separatisme i de propaganda
partidista contra el nostre sistema democràtic.

Per tant, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 4096/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
les subvencions a entitats polititzades d’imposició lingüística
i suport al separatisme i de propaganda partidista contra el
nostre sistema democràtic.

Intervenció del Grup Parlamentari Ciudadanos, té la
paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president, senyores i senyors, bon dia a tothom.
Ho vull deixar molt clar des del principi de la meva
intervenció perquè no vull manipulacions, perquè vostès tenen
el mal costum d’interpretar malament el meu discurs, el
discurs de Ciutadans, com si nosaltres estiguéssim en contra
de la llengua catalana, i res és més incert que això.

(Remor de veus)

Del que estam en contra és del que vostès fan, eliminar el
castellà de l’ús normal, és a dir, vehicular de l’educació i de
l’administració, i estam en contra d’arraconar les modalitats
insulars pròpies de les nostres illes. I estam a favor de la
cultura, de la cultura en totes les seves expressions i del que
estam a favor és de la llibertat d’elecció de llengua en igualtat
de condicions i de preservar els drets lingüístics de tots els
ciutadans.

Tenim la gran sort en aquesta comunitat de tenir dues
llengües, dues llengües reconegudes a la Constitució i a
l’Estatut d’Autonomia, això suposa sumar en riquesa cultural
i no restar, com vostès pretenen, y es responsabilidad de
todos protegerlas y fomentar su estudio y su conocimiento.
También con las modalidades propias para que no se
permita ni se pierda parte importante de todas, de todos los
baleares.

Lamentablemente sabemos que no es así porque este
govern del pacto hace una discriminación en favor del
catalán en detrimento de la lengua catalana. Además, este
govern, bajo el paraguas de la cultura, no para de
subvencionar cada vez más a asociaciones y entidades que
promueven la inmersión y la imposición lingüística. 

En 2018 el Govern aumentó las ayudas y subvenciones
para el fomento del uso de la llengua catalana, en un 29% los
proyectos y en un 47% las entidades beneficiarias, como la
Plataforma per la Llengua, sí, esa entidad que se hace
llamar la ONG del catalán; es una beneficiaria habituales
de las ayudas y subvenciones del Govern balear.
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El 11 de julio se concedió una nueva subvención a
Plataforma per la Llengua por un importe de 30.000 euros,
hace dos meses que solicitamos ese expediente al Govern y
aún estamos esperando a que se digne a enviárnoslo. ¿En
qué consiste ese proyecto financiado con dinero público?
Una vez más su falta de transparencia habla por si sola. 

Los ciudadanos de Baleares tienen que saber que con su
dinero se subvenciona esta entidad que se dedica al
señalamiento de los comercios y establecimientos donde se
habla y se rotula en castellano a través de una aplicación
móvil. Por cierto, ¿se subvencionó esta aplicación desde su
govern?

A Ciudadanos nos preocupa que se esté dando dinero
público a esta entidad que en su día, literalmente, aconseja
a los castellano-parlantes a hablar en catalán para no ser
vistos como inmigrantes. Y como saben, una entidad que en
Cataluña ha espiado a niños durante las horas de recreo
en cincuenta centros escolares con la estrategia clara de
coartar el uso libre del castellano. ¿Van a dejar ustedes de
subvencionar a estas entidades que imponen y que excluyen
a la lengua castellana, a estas entidades de propaganda
independentista y de persecución ideológica?

Pero hay más subvenciones preocupantes, sí, hay más
que me preocupan. El pasado mes de julio el Institut
d’Estudis Baleàrics concedió una subvención por importe
de 12.500 euros para la organización del Festival MUR que
tiene el lema “Ni exili ni presó, llibertat d’expressió”,
festival en el que participa el cantante Valtònyc, un fugado
de la justicia, condenado a tres años y medio de cárcel por
el Tribunal Supremo. ¿Sabía este govern cuál era el
objetivo del festival cuando le otorgó la subvención? Según
su página web: reivindicar los casos de represión del
Estado español y la libertad de los que ellos llaman presos
políticos.

Porque créanme, resulta claramente inapropiado que su
cartel oficial lleve los logos del Govern y del Institut
d’Estudis Baleàrics, y les exigimos que se replanteen esta
subvención, con un lema que supone un claro ataque contra
nuestro sistema judicial. Vaya por delante que nosotros no
estamos diciendo que se cancele este festival, pero nos
parece una vergüenza que se destine dinero público a
instrumentos de propaganda independentista. Nosotros
estamos de acuerdo con que se destine el dinero de las
subvenciones a fomentar realmente la cultura de nuestras
islas, una cultura inclusiva, como se aprobó en este
Parlamento el 6 de marzo de 2018 en su resolución 1723,
a propuesta de Ciudadanos: instábamos al Govern a llevar
a cabo una política cultural inclusiva, sin discriminación
alguna por razón de la lengua de expresión o de
orientación ideológica.

Y este es el objetivo de nuestra proposición no de ley,
cumplir con esta resolución y garantizar que las
subvenciones se destinen a una cultura inclusiva, sin
apoyar desde las instituciones una orientación ideológica
determinada. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. Intervenció del Grup
Parlamentari Popular per defensar les esmenes RGE núm.
6313 i 6314/19, té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bé, aquesta PNL
va d’emprar els doblers públics per part de l’administració
pública per aconseguir qüestions no previstes a la normativa,
per anar en contra de les institucions públiques i és una
constant que les formacions polítiques separatistes, quan han
tingut responsabilitat de govern, han emprat aquests doblers
públics amb aquesta finalitat.

I l’exemple més descarat, més fort, és l’exemple de la
comunitat autònoma de Catalunya, el full de ruta que va
establir ja en el que es va denominar La recatalanización
2000, publicat al periòdic El diari de Catalunya, el dia 28
d’octubre de l’any 1990, ha tengut com a resultat la declaració
d’independència del dia 10 d’octubre del 2017, una declaració
unilateral irresponsable, totalment il·legal i que ha tengut
greus conseqüències polítiques i socials. El denominat procés
ha estat el resultat d’una planificació, d’una planificació duta
durant quaranta anys i desplegada de dalt cap a baix, no de
ciutadans cap a l’administració, sinó d’una administració cap
als ciutadans. I s’ha fet a base de doblers públics, de molts
doblers públics, d’emprar l’administració per regar de
subvencions i de doblers públics per a determinades entitats
i associacions, i açò ha passat a Catalunya i nosaltres no
podem mirar cap a una altra banda. I han estat molts doblers
públics a part del 3%, no només els doblers públics del 3%.

I cadascú té dret a demanar i a defensar el que vulgui, però
al que no té dret és a emprar els doblers públics per anar en
contra de les institucions de l’Estat, per anar en contra de la
Constitució, per anar en contra de la legislació vigent. Per
tant, és una llàstima, és una llàstima que el gran pacte
constitucional de l’any 1978, un pacte en què no només les
formacions polítiques estatals, el PSOE, UCD, el Partit
Comunista, van donar suport, Alianza Popular en el seu
moment, sinó que també, el que es denominava Minoria
Catalana, va donar suport al pacte constitucional i el PNB es
va abstenir, és una llàstima que aquest esperit de cessió, de
tenir una constitució que no fos ni d’uns ni dels altres, com
diria Unamuno, sinó que fos una constitució de tots, hagi estat
doncs traïda, traïda de forma deslleial, precisament per la gent
que ha pensat que si era dins les institucions, si emprava els
doblers públics, podia emprar els doblers públics per anar en
contra de les institucions precisament.

I a més, una gran traïció, una gran traïció a les persones
que de bona fe, persones que estimen la seva terra, persones
que estimen la seva cultura, persones que estimen la seva
llengua, persones que estimen la seva història han emprat
aquest sentiment positiu, aquest sentiment lloable,
precisament l’han emprat per dividir. I jo crec, i pensam des
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del Partit Popular, que precisament el que s’ha d’emprar, el fet
de tenir diferències, el fet de tenir diversitat no és per desunir,
sinó precisament per unir.

I desgraciadament ha estat així, i Balears no és una situació
estranya en aquest full de ruta de Catalunya i de fet els partits
separatistes de Balears han emprat exactament el mateix full,
i a nosaltres no ens agradaria que Balears acabés en la mateixa
situació. Als separatistes de Balears els importa ja poc la
defensa de la llengua i la cultura de Balears, el que els importa
realment és seguir la tesi dels separatistes catalans, que són
els que els han finançat i els que han seguit el seu full de ruta.

Per tant, em sembla lògic que demanem que no s’emprin
els doblers públics per destruir les institucions i per açò
donarem suport a aquesta PNL.

Hi afegim dos punts que trobam que són importants, un,
tenint en compte una notícia que va sortir a la premsa, que “El
Parlament de les Illes Balears condemna i rebutja que amb
recursos públics de la comunitat autònoma es financiïn i
s’ajudi a fer publicacions amb les quals s’insulti després les
forces i cossos de seguretat”, com és el cas del còmic de
l’editorial Comanegra, subvencionada per l’Institut d’Estudis
Baleàrics i que ha merescut una querella criminal per part de
representants de les forces de seguretat.

I també que es trametin aquests expedients de subvenció a
la Comissió d’Ètica Pública de la CAIB creada, perquè
s’investigui que efectivament sigui ètic emprar doblers públics
per a aquesta qüestió.

Per tant, nosaltres, que som en política precisament per
canviar les coses i perquè les coses dolentes no passin, no
volem que els doblers públics s’emprin per atacar precisament
les institucions democràtiques i, per açò, demanam el vot
positiu per a la proposta que fa Ciutadans, però també per a les
dues propostes que presenta el Partit Popular.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente. En torn de fixació  de
posicions, pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la
paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Moltes gràcies, Sr. President. L’Estatut d’Autonomia
reconeix dues llengües oficials: el castellà i el català. A més,
el català és la llengua pròpia de les Illes Balears, segons
l’Estatut. Des de la Direcció General de Política Lingüística
tenen com a objectiu fomentar l’ús de la llengua catalana, l’ús,
no només el coneixement.

Entenc que les convocatòries públiques d’ajuts i
subvencions no tenen en compte la ideologia de les entitats

sol·licitants com a motiu d’exclusió, sinó si acompleixen els
requisits establerts i si l’activitat s’ajusta a l’objecte de la
convocatòria.

A vosaltres ningú no us obliga a usar-la, podeu fer-ho o no,
això és una cosa que nosaltres entenem molt bé, però que
vosaltres us bloquegeu davant d’una situació de llibertat.

Actuar a favor de la llengua catalana no significa que
estigui en desacord amb la resta de llengües, vestir de vermell
no significa un menyspreu al groc.

(Remor de veus)

Si lluitessin vostès pel feminisme o pel benestar de la
classe obrera amb tant d’afany com posen en el català, per
descomptat que serien molt més útils i potser podríem arribar
a entendre’ns.

Miren, vengo de Andalucía como el 8% de las personas
que residen en Baleares y nunca tuve en el instituto ningún
problema, ni me sentí excluida, ni me señalaron jamás
porque mi lengua materna sea el castellano. Pero ¡qué tipo
de gente creéis que hay en estas islas!, con el mayor
porcentaje de población extranjera del Estado y no dejan
ustedes de insinuar constantemente que la gente de
Baleares estigmatiza a quienes no hablan catalán. ¡Un
respeto, señores, un respeto a la gente de Baleares!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Dejen de inventarse falacias para enfrentar al pueblo
y pónganse a trabajar con la seriedad y la responsabilidad
que esta tierra merece y dejen de politizar la lengua, que
llevamos cinco años con este mismo tema y la cosa está
bastante clara, no hay nada más que ver el resultado de las
elecciones.

Hablan ustedes en su catastrofismo de parvulario de un
señalamiento a comerciantes y espionaje de niños, dígame:
¿quién los espía, la Gestapo, la CIA, el inspector Gadget?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Veréis, la política lingüística en el sistema educativo ha
funcionado de manera satisfactoria como un elemento de
integración social para los hijos y las hijas de las familias
venidas de fuera. Los niños y las niñas son los primeros en
integrarse en la sociedad balear. No limiten su aprendizaje
con odio y rencores que no les aportan nada, y asegúrense
de que los más pequeños crecen libres, tolerantes y
orgullosos de sus raíces y de su cultura.

Hablan ustedes un cartel que supone un ataque a
nuestro sistema judicial y a nuestro estado de derecho. En
serio, un cartel. ¿De verdad un impreso manuscrito que se
pone para anunciar o vindicar algo está poniendo en jaque
al sistema judicial español y al estado de derecho? ¿Un
cartel?
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Hablan de bloquear las ayudas a  entidades cuyo
objetivo vulnera los derechos y las libertades reconocidos
por la Constitución. Como no tenemos constancia de que el
Govern esté ayudando a ninguna entidad que cumple eso
que dicen ustedes, supongo que se estarán refiriendo a la
Fundación Francisco Franco, a la Fundación José Antonio
Primo de Rivera, a la Fundación Blas Piñar o a otras
muchas entidades franquistas y anticonstitucionales. A ver
cuándo encabezan ustedes en el Congreso una iniciativa
así, que estamos cansadas de pedirla nosotras. Es curioso,
cuando habláis de dinero público, también el Partido
Popular, ninguna credibilidad cuando con dinero público
el Partido Popular ha sido el primer partido condenado
por corrupción en la historia de la democracia.

Unidas Podemos apuesta por la cultura y por la
conservación de la lengua, que no quede aquí ninguna
duda. Votaremos, por supuesto, que no, porque hemos
venido a la política a mejorar la vida de la gente, a hablar
de temas que a la gente le quitan el sueño: la factura de la
luz, la conciliación familiar, el terrorismo machista que nos
asesina, las medidas contra el cambio climático, los bancos
que nos desahucian, los cruceros y las grandes empresas
que siguen y siguen contaminando, y ustedes, además de
ser la tercera pata del “trifachito”, díganme a qué han
venido aquí.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bon dia. Gràcies, Sr. President. Bé, ja era hora que
Ciutadans ens dugués una proposta d’aquestes característiques,
perquè els que tenen just damunt els estan menjant el terreny,
i està bé que de tant en tant intentin recuperar terrenys en
temes d’aquest estil. 

Abans d’entrar en profunditat en la proposta quant a
l’entitat Plataforma per Catalunya, si volen poden entrar a la
seva web i si volen poden clicar la pipella de castellano, i
podran veure el que fa Plataforma per Catalunya fins i tot en
castellà.

Mirin, ni vostès ni la seva matriu catalana no podran,
encara que apliquin aquella màxima que diu que si dius una
mentida moltes vegades la gent se l’arriba a creure, en el cas
de Plataforma per Catalunya la societat catalana, la societat de
les Illes Balears, la societat de les terres de parla catalana no
se l’arribarà a creure. Plataforma per Catalunya fa més de 25
anys que fa feina en favor de l’activisme lingüístic, en favor de
la investigació sociolingüística, i per moltes mentides que
diguin la gent, la societat, la major part de la societat no les
creurà. 

I en el cas del concert de dia 12 d’octubre -això és el que
realment cou, que sigui dia 12 d’octubre-, concert al qual anim
tothom a anar-hi i que jo ja els puc anunciar que hi aniré
perquè tant en Mulay com l’equip de Mur Festival han fet una
bona feina i un cartell boníssim, a veure si ho arribarem a
entendre. En Valtònyc i molts  dels rapers d’avui en dia són
hereus d’aquells punks dels anys vuitanta que amb les seves
músiques i lletres despertaren bona part de la jovenalla
provocant-la, i sí, provoquen, i tant que provoquen; i sí, són
grossers, i tant que són grossers! Aquesta és l’essència
d’aquest estil de música, ser provocadors i un poc grossers,
altra cosa és que ens agradi més o manco, no hem vengut aquí
a fer crítica musical. 

Passem a la proposta. Vostès parlen d’un augment del 29%
de projectes i d’un 47% d’entitats que han obtengut ajudes per
al foment de l’ús de la llengua catalana. Entram en una guerra
de xifres?, entram en un debat de xifres? Instituto Cervantes,
pressupost..., voleu que parlem del pressupost que té?, una
llengua per a res minoritzada, la llengua castellana, una llengua
amb 577 milions de parlants, una llengua que té una barbaritat
d’estats al darrere; idò 129 milions d’euros per al foment de
l’ús de la llengua castellana. D’això parlam, això a banda de
tots els estats i tota la feina que hi ha al darrere per al foment
de l’ús de la llengua catalana. I resulta que un grup de
comunitats autònomes inverteixen en el foment de la llengua
pròpia i ja hi veuen separatismo y propaganda
independentista. No, així no.

El problema és que vostès com a objectiu..., el vostre
objectiu no té res a veure amb la llengua catalana, el vostre
objectiu és criminalitzar i censurar ideologies. Aquest és
l’objectiu real, i aquest és un objectiu perillós, ja que posen en
dubte cada una de les llibertats que una societat democràtica
i aquest parlament haurien de protegir. Deixin de posar en
dubte la llibertat de pensament, la llibertat d’expressió , la
llibertat de càtedra, i de tot el que els molesta ideològicament,
que així difícilment ajuden a construir aquesta societat lliure
de què tant parlen.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Señores de Ciudadanos, Sr. Pérez-
Ribas, por supuesto que votaremos a favor de una proposición
no de ley que quiere acabar con esta locura que es utilizar el
dinero público para financiar unos grupos ya abiertamente
incluso violentos, por supuesto. Ahora, también les digo una
cosa: háganlo así en todas las instituciones, no hagan como
hicieron el pasado 30 de julio que, gracias a su abstención, la
gran entidad que provoca todo este golpismo pancatalanista y
que además no sólo eso sino que además organiza mil actos a
favor de ese golpismo, la Obra Cultural Balear, pues recibió
30.000 euros porque ustedes se abstuvieron. No se abstengan,
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sean claros. Hay que ser claro cuando nos enfrentamos con
unos señores que lo que quieren hacer es acabar con nuestro
régimen democrático y con nuestra Constitución.

Yo aquí, claro, hablamos del dinero alegremente, pero
precisamente con la Obra Cultural Balear, una entidad, insisto,
abiertamente antibalear y pro pancatalanista, recibió en la
última legislatura más de 200.000 euros; casi nada, 200.000
euros únicamente a la Obra Cultural Balear que, por cierto,
nosotros hemos pedido por escrito a ver esas ayudas cómo se
dan y cómo se justifican; aún estamos esperando; lo entiendo,
porque tal cantidad de dinero lleva su tiempo, pero ese dinero
público es el que realmente preocupa a la gente, Sra. Santiago,
eso le preocupa a la gente, qué se hace con el dinero de sus
impuestos. A la gente no le preocupa Franco, lo han puesto de
moda ustedes; a la gente le preocupa llegar a final de mes y
saber el dinero de sus impuestos dónde se va, y lo que es muy
triste es que el dinero de sus impuestos se vaya a pagar a unos
señores que quieren acabar con nuestro régimen democrático,
eso es lo triste; unos señores que además cuentan con unos
satélites separatistas en un auténtico entramado que además
sobrevive gracias a la financiación pública, porque si no todas
esas entidades, que son tan amigas suyas, desaparecerían en
dos semanas porque no tienen respaldo social, viven gracias a
la subvención pública que se dan desde las instituciones, esa
es la tristeza.

Mire, por ejemplo, ahora ya señores que se ponen como
los de la Asamblea Soberanista de Mallorca que pone Tots
som CDR, todos son terroristas, que son lo que son los CDR,
grupos terroristas ya preparados para poner bombas en
Cataluña. A eso dedicamos el dinero.

O escucho al señor de MÉS diciendo que el Sr. Valtònyc
es un... un punk, no, es un delincuente. Es un delicuente
condenado por enaltecimiento del terrorismo, humillación a
las víctimas y amenazas de muerte. Fuí yo quien lo denunció.
Gracias a esa denuncia inicial mía de la cual estoy muy
orgulloso porque hemos librado a las calles de Baleares de un
auténtico delincuente violento, está ahí fugado donde se fugan
todos los suyos, ahí a Bélgica. Es un delincuente...

(Remor de veus)

..., este señor se alegraba de las bombas puestas en los coches
de la Guardia Civil y que soltaran... que saltaran en mil pedazos
los guardias civiles. Este señor se reía de los niños muertos,
cantando o sin cantar. En los conciertos decía: “vamos a matar
a un guardia civil”. Ese es el señor... que ustedes es un punk,
no, es un delincuente que tendría que estar en la cárcel y no
porque lo diga yo, sino porque lo dice el Tribunal Supremo y
la Audiencia Nacional, se llama estado de derecho, eso que a
ustedes tampoco les va bien y por eso se manifiestan con los
que quieren romper el estado de derecho. 

Eso es Valtònyc, eso son los fugados de la justicia, eso
son ustedes, eso son ustedes, los que están en contra del
estado de derecho. Lo que pasa es que nosotros no queremos
que encima se financie a unos señores que quieren volar el
estado de derecho porque eso es gravísimo y este gobierno lo

hace por vía de la subvención directa a organizaciones
separatistas o incluso directamente ellos.

Lo han nombrado aquí: “¡oye!, ¿que tenemos que pagar
semejante bazofia?, pues la pagamos” y aquí pones la Estela de
Comanegra, se dedica a insultar a la Policía Nacional, al Jefe
del Estado y no pasa nada, unos cuantos miles de euros y si los
podemos repartir entre menores, pues mucho mejor, hombre,
que para eso están las escuelas donde tampoco se puede elegir
libremente la lengua porque ustedes y los de este gobierno y
los separatistas la utilizan para hacer política y para adoctrinar
a los chavales.

Otra forma que utiliza el Gobierno balear, pues pagar
directamente a sus asesores. Sr. Martí March, usted que se
define como constitucionalista, usted tiene una señora
secretaria autonómica, Agustina Vilaret, que tiene como
asesor a un señor que en sus redes sociales dice que "desde
Mallorca toda la solidaridad con los detenidos y todo el
rechazo al régimen, el régimen español". Se solidariza con los
terroristas y lo tienen de asesor, un señor que cobra 48.753
euros, y se solidariza con un grupo terrorista y lo tienen en su
conselleria, así se paga también a los señores que quieren
acabar con nuestro estado de derecho.

Pues claro que votaremos a favor de esta PNL y haremos
todo lo posible para que el dinero público se dedique a lo que
la gente necesita, que no es tener grupos separatistas ya
abiertamente violentos que van en contra del régimen que nos
ha dado la mayor libertad de la que hemos gozado nunca y con
la que unos señores separatistas quieren acabar.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sols
les aritmètiques de resultats electorals al llarg d’aquests
darrers quaranta anys han fet canviar els plantejaments socials
de segons quines coses que estaven superades. És a dir, si un
agafa del 1977, a les primeres eleccions generals, i se’n va
fins a les generals de l’any 1996, que passen trenta anys, i el
1997 i el 1998 i el 1999, fins i tot el 2000 fins a arribar a les
eleccions, s’adonarà que en aquestes situacions de les
llengües no hi havia una brega, hi havia un respecte, es tenia
clar per on s’havia de caminar, f ins i  tot a aquell pacte del
1996 del Majestic  es va dir que en privat se sabia parlar en
català.

Només la majoria absoluta de l’any 2000 va fer canviar les
coses de futur. A l’any 2000 no existia Rivera, en tot cas era
afiliat del PP a l’any 2002, militant del PP el 2002, i del 2000
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al 2004 és quan es produeix realment el canvi real en aquesta
terra que ens du fins ara a aquesta mala digestió.

Durant els altres trenta i busques d’anys no hi havia hagut
cap problema, cap ni un -cap ni un-, però a partir que el Sr.
Aznar intenta cosir Espanya i es perd -i es perd- la pluralitat
que havia fet un home com el Sr. Fraga, que l’havia posada en
marxa abans que Aznar agafàs el projecte del partit, fa que es
rompi tot això.

És clar, si dins el cervell de les dones i homes que vivim
actualment la política aquests conceptes no es tenen clars, i
que hi ha un estatut de Catalunya que al 2006 es tira enterra i
que a l’any 2010 hi ha una sentència, i que el Sr. Rivera si
hagués hagut de plantejar-se ser diputat al parlament català les
dues primeres vegades hi hagués hagut el 5%, com és
necessari aquí, no hagués sortit cap vegada perquè no va
arribar al 5%, parlaríem d’una altra història, però com que ha
passat tot això i n’hi ha que d’això en viuen, ens trobam amb
situacions com aquesta. Perquè aquí a Balears els nouvinguts
que heu vengut més tard, o els que han vengut abans, com la
meva dona i els meus sogres no han tengut mai un problema
d’aquests. El que vosaltres, segons quins, duis cinc anys i us
agrada aquest xou i en canvi n’hi ha que duen cinquanta anys i
entenen perfectament la pluralitat, i volem una brega. 

Mirin, senyores i senyors, ha començat la campanya
electoral, ha començat la campanya electoral i vostès,
Ciutadans, utilitzen aquesta cambra en aquests moments amb
fins electoralistes, i els ho he de dir així de clar, s i  no, no
s’explica que amb els greus problemes que patim a les Balears
vostès es dediquin a presentar aquests tipus d’iniciatives que
només tenen una finalitat: crear crispació i divisió; que és per
l’únic que segueixen aquí enmig, i els ho dic: i se’n duran una
batcollada. Nosaltres no sortirem, però vosaltres us endureu
una batcollada perquè els de darrere us aclotellen,...

Remor de veus)

... us aclotellen.

(Alguns aplaudiments)

Vostès, vostès, que diuen estar en contra de
l’independentisme són una màquina de fer-ne amb les seves
iniciatives, però això és que és de sentit comú.

I si diu que no, Sr. Portaveu de Ciutadans, és que no
s’assabenta un pebre, li ho dic jo.

Jo no vull parlar de Catalunya, estic cansat d’aquest tema,
ho he dit per activa i per passiva, vull parlar de Balears i dels
seus problemes; en canvi vostès pareix que només tenen un
tema a la seva agenda i em sap greu, crec que poden arribar a
dur a Espanya... podrien arribar a dur a aquesta cambra molt
més bones iniciatives que les que presenten i ho deixen passar.

Amb aquesta moció vostès avui aquí volen fer dos bàndols:
el dels independentistes nacionalistes pancatalanistes o a

saber quin adjectiu ens dedicaran avui, que ja no ho sé, i els
que no ho són.

Miri, sap?, cataloguin el que vulguin, jo els catalogaré a
vostès d’una cosa que és: d'ir-res-pon-sa-bles, són uns
irresponsables.

(Alguns aplaudiments)

La proposta de Ciutadans parteix d’un plantejament inicial
al qual el Grup Parlamentari El Pi no pot donar suport ja que
estableix i dóna per fet com a norma genèrica l’existència
d’ajudes del Govern de les Illes Balears a entitats polititzades
d’imposició lingüística i suport al separatisme i de propaganda
partidista contra el nostre sistema democràtic. Això vostès ho
diuen, paf! 

El que han de fer és anar corrent al fiscal si això és així,
corrent, no aquí, aquí no, perquè la Constitució diu que fins i
tot pot defensar idees independentistes, que jo no ho som! Jo
em sent espanyol i mallorquí... No, ja podeu capejar ja,...

(Algunes rialles i remor de veus)

... ja podeu capejar, la curtor ja us vaig dir que no té
fronteres,...

(Alguns aplaudiments)

... no té fronteres, eh?, no té fronteres la curtor! La curtor du
a la violència, la curtor du a la violència perquè és falta de
saber.

Davant aquesta situació vostès tenen una clara
intencionalitat que és crear una (...) dins l’opinió pública que
part del Govern dedica els doblers públics a finançar
estratègies d’imposició lingüística, per part de determinades
entitats, amb el pretext de donar castanyes a la nostra llengua,
que també és la llengua castellana, com és també la llengua
catalana.

Dit to t això, vostès el que han de fer és intentar dur
qualque cosa més que el que ja coneixem perquè, sabem
alguna cosa més de vostès, del canvi climàtic, del transport
públic? Ni un pebre, ni un pebre, ni un pebre! D’això viuen i
viuran. Que en visqui VOX ho entenc, però que en visquin
vostès no ho entenc.

Dit això, nosaltres votarem al primer i al segon punt...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, hauria d’anar acabant.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

... -acab, acab-, al primer punt i al segon punt en contra. Al
tercer punt els votarem a favor, però perquè ho diu l’Estatut,
això de les modalitats. Vostès aquí pareix que uuuhhh!, les
modalitats, les modalitats... 
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Siguin més humils, siguin més humils que vostès a aquesta
història de defensa d’aquesta llengua arriben molt tard!

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Correspon ara al Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Doncs he de reconèixer que,
com el Sr. Font, també estic cansant o em fa una certa vessa
entrar en aquests debats perquè la veritat és que, Sra. Guasp,
sempre em queda el dubte, però intento ser ben pensat, sempre
em queda el dubte de si realment pensen sincerament el que
diuen, o  realment l’únic que volen és crear crispació, crear
divisió i crear un problema on jo crec que no n’hi ha. Sempre
em queda el dubte, com que sóc prou del parer, com el Sr.
Font, que són uns irresponsables i que realment volen crear un
conflicte on no n’hi ha, per això em fa tanta vessa entrar en
aquests debats. 

Però, per altra banda, vull ser ben pensat i pens que tenen
dret que els faci la rèplica, una rèplica explicant-los tot allò de
fals que té la seva proposició no de llei, les falsedats,
falsedats. És clar, som a l’època de les fake news, dels relats
interessats, dels relats que es creen, ara a més a més amb uns
abanderats que són els que van marcant els nous marcs del
discurs, ara ja estem en la violència i el terrorisme, a veure
quan es torbaran vostès en arribar-hi, no?

I tots aquests relats artificials que es creen sobretot pels
mitjans de comunicació de Madrid, però evidentment aplaudits
i repetits per totes les institucions, tots els parlaments
autonòmics per part de partits com vostès, continuen recreant-
se amb aquestes falsedats com el famós tema de l’espionatge:
“s’espia als nens què parlen”. Miri Sra. Guasp, jo li ho
explicaré, perquè això a més a més es va demostrar que el
qüestionari que es passava al País Valencià per saber la llengua
materna dels nens, el va posar en pràctica un govern del Partit
Popular, per un motiu d’una responsabilitat simple, que és que
si volem un sistema educatiu, al final del qual tots els fillets
sàpiguen parlar les dues llengües oficials, hem de saber quina
és la situació sociolingüística. I això s’ha demostrat que és
així i això no és res d’espionatge i vostè tot i així, torna al
relat aquest de l’espionatge contra els castellanoparlants, que
és totalment fals. Per tant, falsedats.

Segon, qualificació errònia de molts fets, com per
exemple el tema de la imposició, vostè ha dit: "aplicació de la
plataforma per la llengua, en què assenyala els establiments
per no parlar en català”. Això és totalment fals, això no és cap
imposició, Sra. Guasp, i vostè ho hauria de saber i li hauria de
fer vergonya parlar amb tan poca propietat des d’aquesta
tribuna. Aquesta aplicació de la plataforma per la llengua el
que fa és aprofitar els drets dels ciutadans, en tant que

consumidors, per saber si els atendran correctament en
aquests establiments, i aquí a ningú s’obliga, perquè des de la
part política que jo represent i que comparteix amb altres
forces polítiques, mai a ningú no se l’ha obligat a parlar en cap
llengua, i això no tothom ho pot dir, l’espectre polític que
vostè representa això no ho pot dir. El que reclamem és el dret
a ser entesos en la nostra llengua. Per tant, que els
establiments siguin capaços de què quan algú s’adreça en
català no li diguin “¿eh?, ¿qué?, ¿cómo dice?”, sinó que
simplement els atenguin, que els parlin en la llengua que
vulguin, però que ens entenguin, tant en català com en castellà,
Sra. Guasp, perquè nosaltres defensem el dret a ser atesos tant
en català com en castellà. Així que d’imposició res. Vostè
digui’m a quin establiment de les Illes Balears no s’atén algú
en castellà? I jo li diré, que per cadascun que vostè me’n posi,
jo n’hi posaré cent en el que no s’atén en català.

(Alguns aplaudiments)

Per tant, estic completament d’acord amb el Sr. Font que
vostès al que vénen aquí és a parlar d’un problema que no
existeix, perquè el problema més aviat és a l’inrevés i, per
sort, els que estem en aquesta banda no som tan irresponsables
com vostès i nosaltres simplement el que reclamem és el dret
a ser tractats en igualtat de condicions tots els ciutadans de les
Illes Balears, sigui quina sigui la llengua que nosaltres
emprem.

I a més a més, i és la tercera objecció que li posaré, entrant
en el fons, tot i que ja veu que crec, com deia el Sr. Font, que
són uns irresponsables i, per tant, això ho hauria d’haver
ventilat simplement dient que hi votarem en contra, que vostès
tenen una mala comprensió profunda de la llibertat
d’expressió, perquè digui el que digui la Constitució, i en això
també aprofit per contestar-li al Sr. Lafuente, criticar la
Corona, criticar el poder judicial i criticar les forces i cossos
de seguretat de l’Estat és perfectament compatible amb la
Constitució , Sr. Lafuente, perquè vostè em sembla que vol
emular Francis Fukuyama, que va dir que amb la caiguda del
mur ha acabat la història. Jo cada vegada que el sento, Sr.
Lafuente, pens que vostè pensa que amb la Constitució
Espanyola es va acabar la història, escolti, no! La Constitució
Espanyola, la transició, a mi em sembla molt bé que ho tingui
emmarcat com una gran fita de la humanitat, però després la
història continua i els ciutadans tenen dret a criticar la Corona,
a criticar les forces i cossos de seguretat i a criticar el poder
judicial i tant que sí! O és que resulta que perquè el poder
judicial s’ha manifestat d’una manera no tenim dret a
manifestar-nos en contra? Només faltaria! És clar que sí! I a
més a més també pot haver-hi diners públics per a això, Sr.
Lafuente, naturalment, perquè la llibertat d’expressió va molt
més enllà d’això. 

I com vostè sap molt bé, les subvencions no es donen, no
hi ha diners de subvenció per subvencionar els que critiquen
la Corona, hi ha línies de subvenció per defensar l’ús social de
la llengua catalana, hi ha línies de subvenció per defensar
determinades formes de creació artística, i  s i  això
evidentment, aquestes formes de creació, aquestes formes
d’expressió posen en dubte alguns dels principis que són a la
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Constitució, doncs això és la llibertat d’expressió, Sr.
Lafuente.

Voltaire  ho va dir molt clar en el segle XVIII: no estic
d’acord amb el que dius, però estaré disposat a donar la meva
vida perquè ho puguis dir. Miri jo ja no arrib a tant, no cal que
donem la vida, per sort, però això Sr. Lafuente és del segle
XVIII, ha plogut molt, crec que ja arriba l’hora que es posin al
dia.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, jo
crec que aquesta iniciativa, ja ho han dit tots, ja cansa, ja cansa.
Aquesta iniciativa és el reflex d'un partit polític i que es basa
en una dèria, una dèria com és Ciutadans, que la seva dèria és
el bilingüisme i el català i aquí es ve a parlar en català. Miri,
Sra. Guasp, vostè arriba aquí en aquest Parlament i les
primeres iniciatives que fa són..., està preocupadíssima pels
problemes dels ciutadans, la primera iniciativa és l’enunciat de
les proves de PAU i aquesta PNL, és la dèria lingüística que té
Ciutadans.

Aquesta PNL, que ja només amb el títol ja es va quedar a
gust, perquè el títol ja fa una definició del que vostè pensa. Per
tant, no és cap proposta, és dir jo pens això i vull que tots els
demés pensin el mateix, vull que tots els demés pensin que es
donen subvencions a entitats polititzades. Sra. Guasp, la
política és tot, totes les entitats tenen un vessant polític, d’un
costat o d’un altre, perdoni, totes les entitats. 

Sí, està clar, tenim un Estatut d’Autonomia que diu que
tenim dues llengües oficials i s’han de defensar les diferents
modalitats, això està més que clar, per tant, la funció de
qualsevol govern és mantenir aquesta funció equilibrada. Ja li
ho han dit aquí, ens hem d’assegurar que tota la població que
sigui aquí conegui les dues llengües oficials, que és el que es
fa. I després “obligar a utilitzar” com vostè diu aquí, o
“s’obliga a utilitzar-la”; perdoni, aquí tothom utilitza la llengua
que vol, en públic i en la intimitat, tothom utilitza la llengua
que vol. Per tant, el que s’ha de fer és impulsar les llengües.

Que hi ha una llengua que està minoritzada? És clar que
està minoritzada, Sra. Guasp, no és el mateix voler viure en
castellà que voler viure en català, si no surti al carrer, surti al
carrer i voler viure en català és impossible, poder viure en
castellà és molt fàcil. Per tant, jo crec que hi ha una situació
de greuge comparatiu, i l’obligació del Govern és defensar el
que s’ha de defensar i és l’equitat, l’equitat no és la igualtat
que vostè defensa, l’equitat és que aquells que es troben en

pitjors condicions, com és la llengua catalana, se li doni més
impuls. 

Que hi ha subvencions per fomentar això? És clar que hi ha
subvencions, i vostè ho ha dit, vostè ho ha dit, a la seva
proposició no de llei diu que s’augmenten les subvencions, no
sé quan ha dit, un 28% de projectes. Per tant, hi ha moltes més
actuacions. El Govern fa la seva feina, el Govern fa la feina de
defensar la llengua catalana i de promocionar l’ús de la
llengua. El que passa és que augmenten els projectes i vostè
parla de què hi ha augment dels projectes però n’hi ha dos que
no li agraden, perdoni.

Després parla de les convocatòries. És clar, les
convocatòries el que fan és que hi ha una convocatòria i les
entitats s’hi presenten. La selecció es fa a través d’uns criteris
i a través d’uns barems i és una anàlisi tècnica, Sra. Guasp,
posar en dubte que la convocatòria es manipula d’una manera
és posar en dubte la feina dels tècnics, posa en dubte la feina
dels funcionaris que treballen en aquesta comunitat. No, hi ha
unes bases i aquestes bases s’han de complir i es donen les
subvencions tal com consta

Per últim, parlarem de les modalitats. Aquí s’ha parlat de
les diferents modalitats, perdoni, fomentar una modalitat és
fomentar la parla, la modalitat és la parla, l’idioma és una cosa,
que és el català, la modalitat és l’ús que se’n fa del català a
cadascuna de les bandes; fomentar que s’utilitzi el català és
fomentar les modalitats, fomentar que s’utilitzi el català a
Mallorca és fomentar el mallorquí, fomentar que s’utilitzi el
català a Menorca és fomentar el menorquí, fomentar que
s’utilitzi el català a Eivissa és l’eivissenc i fomentar que
s’utilitzi el català a Formentera és el formenterer, no el pagès,
com es va dir l’altre dia aquí, menyspreant. 

Per tant, confondre la defensa de la modalitat, que diu
vostè aquí, la defensa de la modalitat és això, precisament és
això. Vostè el que ha de fer és defensar que s’utilitzi i quan
s’utilitza a cada territori s’utilitza una modalitat diferent. 

Per tant, complim l’Estatut, sí es donen subvencions per
impulsar l’ús de la llengua i sí s’ajuda a l’impuls de la llengua
catalana perquè el castellà, ja li he dit aquí, no és precisament
una llengua minoritzada. 

Per tant, nosaltres hi votarem en contra. I respecte de les
esmenes del Partit Popular, jo crec que les esmenes del Partit
Popular, com que la PNL barreja molts de conceptes,
introdueix, per una banda, el tema de la llibertat d’expressió i
més, que crec que no procedeix, i, per l’altra, la introducció de
la Comissió d’Ètica, que seria posar en dubte tota la feina del
Govern, per tant, hi votarem en contra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Ara correspon al Grup proposant per fixar posició i si
accepta les esmenes. Sra. Guasp. 

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Bé, crec que la posició de Ciutadans ha estat molt clara i
és molt c lara. Finalment cada representant dels grups
parlamentaris ha fet la defensa que ha volgut sense escoltar,
crec, ni una paraula, deixi’m acabar, sense escoltar ni una
paraula de la meva intervenció, jo crec. Avui m’han titllat a mi
i al meu grup de..., bé, de..., de repressors quasi, no?, adjectius
no massa amables, i tot per defensar la no politització i la no
ideologització de les ajudes i subvencions atorgades pel
Govern i per defendre una cultura inclusiva així com la igualtat
de condicions de les dues llengües. Però no entraré en temes
de desqualificacions i a contestar certes desqualificacions
personals, com per exemple del portaveu del Grup
Parlamentari El Pi.

Ustedes con su ideología excluyente se creen que estas
islas son suyas y no, estas islas son de todos.

(Remor de veus)

Es fascinante, es fascinante ver la perversión, la
intoxicación y la manipulación que hacen del lenguaje...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Y si algo debo reconocer a la
izquierda es su habilidad para imponer su relato con el
objetivo de moldear la opinión pública incluso, habilidad
propia también de los populismos. 

Queda claro una vez más de que lado está el Partido
Socialista, un partido socialista que para contentar a sus
socios vive muy cómodo en la práctica de la equidistancia.
A mí, de verdad, a veces me cuesta reconocer cuando habla
el Partido Socialista y cuando habla su socio natural, MÉS,
con el discurso del catalán como lengua minorizada o ya
creo que..., bueno, se lleva la palma el Partido Socialista.

Miren, ustedes contribuyen al fortalecimiento de las
políticas supremacistas y soberanistas, no lo duden, el
Partido Socialista se ha convertido en la muleta del
nacionalismo. Desde mi grupo les pedimos que abandonen
esta política sectaria, este sectarismo que ustedes
confunden con progresismo y que nos lleva a la
confrontación.

Nos dicen lo que tenemos que hacer, nos dicen lo que
tenemos que pensar y ponen las etiquetas, y ponen las
etiquetas de buenos y malos...

(Remor de veus)

... y tengan muy claro, no hay nada más liberticida que su
dogmatismo. Llama la atención, aunque de cada vez menos,
que el Partido Socialista apoye que con dinero público se
ponga el logo del Govern en un cartel reivindicativo contra
el sistema judicial y contra nuestro estado de derecho.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sobre las modalidades lingüísticas le quiero recordar
al representante del Partido Socialista que nosotros lo que
pedimos es fomentar el uso y su conocimiento, que es lo que
dice el Estatut, no només la parla.

Al Grup Parlamentari MÉS, sobre el festival no..., no és
que estam..., nosaltres no estam en contra del festival i de les
cançons ni que una entitat privada, doncs, ho organitzi;
nosaltres estam en desacord que els doblers públics s’aportin
a donar suport a la llibertat de presos polítics, com diu aquest
cartell del festival. És a això al que nosaltres ens referim. 

Permeti'm que els digui que la seva obsessió no té límits,
e ls  record que les llengües no tenen drets, en tenen els
parlants, i nosaltres precisament del que parlam és de llibertat
tot el temps.

Al Grup de Podemos, la veritat, es que no sé qué decirles,
pero sí que me llama la atención que no consideren
xenófobo que Plataforma per la Llengua diga literalmente
que aconseja a los castellanoparlantes a hablar en catalán
para no ser vistos como inmigrantes, de verdad que me
sorprende de su grupo parlamentario. 

Yendo ya a las enmiendas, porque no tengo mucho más
tiempos, decir que sí que apoyamos las dos enmiendas de
adición que ha explicado el Sr. Lafuente, y también
agradecerle el apoyo al Grupo Parlamentario Popular y al
Grupo Parlamentario Actua-VOX, aunque estamos lejos en
algunos de sus argumentos.

Muchas gracias.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, senyors diputats i diputades, la Sra. Guasp accepta la
votació separada, o sigui, votarem els tres punts originals de
la PNL i després les dues esmenes d’addició. 

Passam a votar. Votam el punt 1.

22 sí, 33 no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 2. Votam.
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22 sí, 33 no, cap abstenció.

Passam a votar ara el punt número 3. Votam.

25 sí, 30 no, cap abstenció. 

Ara passam a votar l’esmena d’addició 6313. Votam.

22 sí, 33 no, cap abstenció.

I ara votam l’esmena d’addició 6314. Votam.

22 sí, 33 no, cap abstenció.

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

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Il les Balears. Palma


	I.1) Pregunta RGE núm. 5995/19, presentada pel diputat Sr. Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment del Pla Hidrològic.
	I.2) Pregunta RGE núm. 5982/19, presentada per la diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a accions del Govern per donar resposta a les necessitats i reivindicacions dels galeristes de les Balears.
	I.3) Pregunta RGE núm. 6000/19, presentada per la diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a targetes sanitàries.
	I.4) Pregunta RGE núm. 5980/19, presentada per la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a convocatòria de la primera reunió de la Conferència de Presidents del mandat.
	I.5) Pregunta RGE núm. 5984/19, presentada pel diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions per fomentar la convivència intercultural i de gestió de la diversitat.
	I.6) Pregunta RGE núm. 5988/19, presentada per la diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a modificació de les bases de la convocatòria per al lloc de director gerent de l’Institut d’Indústries Culturals per eliminar el requisit del català.
	I.7) Pregunta RGE núm. 5991/19, presentada per la diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau d’execució dels projectes a càrrec de la recaptació de l’ecotaxa.
	I.8) Pregunta RGE núm. 5992/19, presentada pel diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a absentisme laboral a les Illes Balears.
	I.9) Pregunta RGE núm. 5993/19, presentada pel diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de l’entrevista a la presidenta del Govern al diari britànic The Guardian.
	I.10) Pregunta RGE núm. 5996/19, presentada pel diputat Sr. Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a depuradora de Portinatx.
	I.11) Pregunta RGE núm. 6277/19, presentada pel diputat Sr. Antoni Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preu de l’habitatge a les Illes Balears.
	I.12) Pregunta RGE núm. 5990/19, presentada per la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política de nomenaments en cultura.
	I.13) Pregunta RGE núm. 5994/19, presentada per la diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retard en la gasificació de Menorca.
	I.14) Pregunta RGE núm. 5981/19, presentada pel diputat Sr, Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a cessament d’activitat del majorista de viatges Thomas Cook.
	I.15) Pregunta RGE núm. 5202/19, ajornada a la sessió anterior, presentada per la diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració de les dades de criminalitat a les Balears.
	I.16) Pregunta RGE núm. 5346/19, ajornada a la sessió anterior, presentada pel diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures per protegir els drets lingüístics de la ciutadania.
	I.17) Pregunta RGE núm. 5350/19, ajornada a la sessió anterior, presentada pel diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a aprovació d’uns nous pressuposts de l’Estat.
	I.18) Pregunta RGE núm. 5721/19, ajornada a la sessió anterior, presentada pel diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a fallida de Thomas Cook.
	I.19) Pregunta RGE núm. 5720/19, presentada pel diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòria de noves eleccions generals.
	I.20) Pregunta RGE núm. 5983/19, presentada pel diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a valoració de les actuacions dutes a terme pel Govern en matèria de neteja i manteniment dels torrents a les Illes Balears.
	I.21) Pregunta RGE núm. 5999/19, presentada pel diputat Sr. Jorge Campos Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a memòria històrica.
	I.22) Pregunta RGE núm. 5998/19, presentada pel diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a model turístic.
	II. Interpel·lació RGE núm. 3244/19, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern en matèria de transport marítim.
	III. Moció RGE núm. 5710/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d’hisenda, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4025/19.
	IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 3623/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport al turisme de creuers.
	IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 4096/19, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a les subvencions a entitats polititzades d’imposició lingüística i suport al separatisme i de propaganda partidista contra el nostre sistema democràtic.

