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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia. Bon dia, senyors i senyores diputats. 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. 6913/19, presentada pel
diputat Sr. Maxo Benalal i  Bendri hem, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a Escola d’Arts
d’Eivissa.

Primera pregunta, RGE núm. 6913/19, relativa a Escola
d’Arts d’Eivissa, que formula el diputat Sr. Maxo Benalal, del
Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días a todos. Voy a hablar
sobre la Escola d’Arts de Ibiza, que denuncia un año más un
estado totalmente calamitoso de sus instalaciones. La
dirección del centro ha denunciado un año más que el centro
se encuentra en un estado muy malo; ni siquiera han empezado
las reparaciones que llevan ya años discutiéndose ni se las
espera. Para algunas reparaciones como los baños se hicieron
presupuestos, presupuestos que nunca se han adelantado. Hace
falta una actualización de todo el edificio, instalaciones de luz
y de agua no funcionan y acumulan muchas reparaciones, y
además el problema de los talleres, que tienen maquinaria
vieja, maquinaria que no cumple la normativa legal pero que es
imposible cambiar porque cuesta demasiado.

De hecho el coste de alguna reparaciones de maquinaria se
va haciendo por los propios estudiantes que se las financian
llevando regalitos a las sedes de turismo, construcción de
jaulas para serpientes, construcción de un árbol de navidad
para forja para Vila, o fabricando galardones para las
instituciones que regalan a estudiantes o a personas premiadas.

También se previó eventualmente transferir la Escola
d’Arts a Sa Coma, sin que a día de hoy se tenga ningún detalle,
se haya hecho, se habla mucho, el Govern habla mucho, habla
mucho con el consejo insular, pero en realidad nadie hace
nunca nada. El resultado: ni se transfiere la escuela, ni se
reparan las instalaciones. Ahora incluso se han planteado
fórmulas de financiación para la nueva sede o las reparaciones,
o sea que parece que encima el Govern, que es su
responsabilidad, parece que no tiene dinero ni siquiera para
transferir la escuela o para repararla. El resultado es que el
Govern está negociando con el Consell de Ibiza, está
negociando no, está charlando, porque no se ha negociado
absolutamente nada, para que lo financie el Consell Insular de
Ibiza y que luego se devuelva el dinero, o hacer un tipo de
cofinanciación o alguna chapuza de esas.

Nos hemos acostumbrado a que de forma periódica y
regular el Govern balear subralle desde Mallorca nuestra
condición de isla de tercera categoría, sometiéndonos a
atropellos, y evidentemente la indignación y la frustración de
los habitantes va en aumento y ya es poco soportable. La
última injusticia fue desmantelar uno de los cursos más

emblemáticos de la Escola d’Arts, que lleva ya ochenta años
dándose, que eran los cursos de forja...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

Té la paraula el conseller d’Educació, Universitat i
Recerca.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Diputats i diputades. Sr. Benalal,
moltes gràcies per la seva pregunta, que em permet matisar
algun d’aquests plantejaments apocalíptics que vostè ha fet
sobre l’Escola d’Arts d’Eivissa, aquest plantejament victimista
sobre... de Mallorca sobre Eivissa, que em pareix que hauria
de plantejar d’una forma més suau, en qualsevol cas perquè no
reflecteix la realitat.

Li donaré un parell de dades per concretar una mica el que
ha dit. Estic d’acord en una cosa, l’Escola d’Arts d’Eivissa
necessita una reforma important, això ja d’entrada és així.
Però nosaltres, quan vàrem entrar a la Conselleria d’Educació
la passada legislatura, vàrem dedicar 120.000 euros a fer una
reparació de tot el que significava el tancament exterior i
altres qüestions.

Des d’aleshores vostè diu que no hi ha hagut cap tipus
d’instrumental i que... Miri, només el 18 i el 19 hi hagut una
transferència de doblers d’equipament per valor de més de
15.000 euros. Li diré una altra cosa: l’oferta formativa de
l’Escola d’Arts d’Eivissa és la més grossa que fa a totes les
Illes, té sis ofertes, tres de grau mitjà i tres de grau superior.
Sap quants de professors té? 27. Sap quants d’alumnes té? 97.
Si vostè creu que això és una forma realment de plantejar les
coses com un victimisme em pareix realment lamentable. 

Nosaltres som conscients de totes les coses que falten per
fer a l’Escola d’Arts, i  evidentment és veritat, la passada
legislatura vàrem parlar amb el Consell Insular d’Eivissa,
vàrem fer reunions per tal de concretar que a Sa Coma hi ha
dos edificis, que ja tenim identificats, per tal que es faci el
trasllat a Sa Coma amb un edifici de tallers i amb un edifici de
classes. Evidentment no es va acabar el procés. Fa un parell de
setmanes vaig tenir una reunió amb el president del Consell
d’Eivissa, i vàrem plantejar la possibilitat, i properament farem
una proposta perquè vàrem quedar per seguir negociant
aquesta qüestió.

Per tant, preocupació per l’escola d’Eivissa, evidentment.
Allò de la forja, que vostè realment ha dit, hi havia un alumne
matriculat, i nosaltres cada d’any l’oferirem, l’oferirem; un
alumne matriculat. Per tant nosaltres volem que realment cada
any ho plantejarem perquè hi hagi realment la possibilitat de
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fer-ho. Nosaltres no hem llevat res; si hi ha un estudiant la
cosa s’ha de plantejar d’una altra manera. 

Per tant jo li demanaria..., evidentment vostè ha de fer el
que fa, la labor de crítica al Govern, però crec que aquesta
anàlisi apocalíptica deixa molt a desitjar. Nosaltres som
conscients del que hem fet, de les coses que falten per fer,
però del que hem fet crec que és important.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 6901/19, presentada pel
diputat Sr. Sergio Rodrí guez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a adequació
de la Llei de memòria i reconeixements democràtics de
les Illes Balears.

Segona pregunta, RGE núm. 6901/19, relativa a adequació
de la Llei de memòria i reconeixements democràtics de les
Illes Balears, que formula el diputat Sr. Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la
paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sra.
Consellera de Administraciones Públicas, ¿está estudiando la
adecuación de la Ley de memoria y reconocimientos
democráticos de las Islas Baleares a la declaración del
Parlamento Europeo sobre totalitarismos?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula la consellera
d’Administracions Públiques i Modernització.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Gràcies, president, gràcies, Sr. Rodríguez, bon dia a
tothom. Nuevamente en esta sesión parlamentaria se me
pregunta por una cuestión que reconoce otra institución, en
este caso una declaración política del Parlamento Europeo
sobre los totalitarismos, y sé perfectamente por qué lo hace
y lo hace porque en su ideario  está la confrontación y la
crispación, pero aquí no nos va a encontrar.

Si quiere saber cuál es la posición de este govern respecto
a un tema tan importante como la memoria histórica no hace
falta acudir al Parlamento Europeo, mire en esta cámara la
unanimidad de todos los partidos con los que se aprobó la Ley

de memoria democrática, que dice textualmente: “Con esta ley
el Parlamento de las Islas Baleares condena, por primera vez,
la dictadura franquista y rechaza cualquier totalitarismo y
régimen antidemocrático. Solo desde esta premisa
democrática podemos restablecer la memoria de las
víctimas.”

Entiendo que para usted rechazar un régimen
antidemocrático sea un problema, para el resto de los
demócratas no lo es.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Consellera. Como siempre, veo que no
contestan ustedes a lo que les preguntamos, pero, bueno, eso
para nosotros no es ninguna novedad.

Verá, algunas veces la unanimidad es la paz de los
cementerios, esto es lo que a veces sucede cuando uno se deja
imponer sus criterios ideológicos y no da la batalla de las
ideas, pero nosotros estamos aquí para hablar de otras cosas.

El Parlamento Europeo creo que es una institución
reconocida por todos ustedes, que siempre se tildan de
europeístas y, por primera vez, y de una manera absolutamente
explícita, ha condenado el comunismo como uno de los
totalitarismos. A día de hoy, afortunadamente, ningún país vive
bajo un régimen fascista, sin embargo hay millones de
personas que viven bajo el totalitarismo y el yugo de estados
comunistas.

Yo creo que sería muy adecuado que esa Ley de memoria
histórica, que no tiene memoria, es sectaria y es revanchista,
empezase a abrirse y a ser un poco más ecuánime para que,
entre otras cosas, los niños en las escuelas estudiasen cuál es
el verdadero riesgo de caer bajo el yugo del comunismo, del
que, como insisto, millones de personas todavía no han
conseguido salir. Ese es un peligro real y no ese imaginario
del fascismo que, afortunadamente, en este país hace cuarenta
años que dejó de existir.

Ustedes se empeñan una y otra vez en reabrir las viejas
heridas y luego nos acusan a nosotros de ser los que lo hacen;
no, son ustedes, Sra. Consellera, los que están saltándose el
magnífico trabajo que hicieron los fundadores de nuestra
democracia y los padres de la Constitución, cerrando las
heridas, entre ellos algunos insignes comunistas como el Sr.
Santiago Carrillo, pero que tuvieron la grandeza de miras de
mirar hacia el futuro y hacia la reconciliación.

Ustedes no están intentando dar un reconocimiento a las
víctimas, ustedes lo que están intentando es volver a
enfrentarnos a los españoles y reabrir viejas heridas, como van
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a demostrar esta misma semana con el tema del Valle de los
Caídos.

Muchas gracias, señora.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula la consellera
d’Administracions Públiques i Modernització.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Sr. Rodríguez, yo sí he leído la declaración del Parlamento
Europeo, no sé si usted la ha leído y no sé si comparte cada
uno de sus puntos, le puedo decir que este  gobierno sí
comparte toda la declaración.

El punto 1 dice que se rinda tributo a aquellos que lucharon
contra la tiranía y la opresión. ¿Puede decir usted que está de
acuerdo con esta afirmación cuando critica cualquier acción
de defensa y de memoria de las víctimas del franquismo y de
la dictadura?

El punto 2 reafirma su compromiso en favor de los
derechos humanos, y ustedes, mientras tanto, quieren que las
personas sean abandonadas sin más sin respetar ninguno de sus
derechos.

El punto 3 reafirma su oposición decidida a todo régimen
totalitario, sea cual sea la ideología en la que se base. Todavía
es hora de ver que ustedes renieguen de la dictadura franquista,
y es triste ver como condenan el estalinismo y no condenan el
franquismo, a pesar de que la declaración dice textualmente
que “España, Grecia y Portugal sufrieron dictaduras fascistas
prolongadas”. ¿Reafirma usted esta afirmación del Parlamento
Europeo?

El punto 10 dice que... se insta a hacer una preservación
adecuada de la memoria histórica, ustedes en sede
parlamentaria lo califican de memoria histérica.

El punto 14 dice que se refuercen los instrumentos
financieros en materia de memoria democrática. Si usted está
de acuerdo con la declaración, supongo que estará de acuerdo
con nuestro plan de fosas y con el resto de medidas que
vayamos a hacer en materia de memoria histórica.

Mire, Sr. Rodríguez, en la historia reciente de Baleares y
de España se ha sufrido una dictadura y es nuestra obligación
reparar moralmente a las víctimas, ustedes son libres de
ponerse al lado de las víctimas o de los verdugos, nosotros
nos ponemos al lado de las víctimas.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 6903/19, presentada per la
di putada Sra. Virginia Marí i  Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a finançament de la planta
de Ca Na Putxa a Eivissa.

Tercera pregunta, RGE núm. 6903/19, relativa a
finançament de la planta de Ca Na Putxa a Eivissa, que formula
la diputada Sra. Virginia Marí, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gràcies, Sr. President, bon dia diputats, diputades, públic,
premsa, tots en general. Encara que crec que ja sé la resposta,
vaig a fer la pregunta igual: té intenció el Govern d’acomplir
el protocol d’intencions signat el 2007 amb el Consell Insular
d’Eivissa, segons el qual el Govern es comprometia a finançar
el 30% dels 40 milions d’aquell moment que costa la planta de
Ca Na Putxa a Eivissa?

És aquesta, eh. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. 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. Sra. Marí,
aquest govern té la voluntat de cercar les fórmules per ajudar
Eivissa i qualsevol illa que no hagi rebut cap ajut públic quant
a poder construir les seves plantes de tractament.

Dit això, vostè em parla d’un protocol firmat a l’any 2007,
a finals de legislatura, tot sigui dit. I com diu un protocol, un
protocol és una declaració d’intencions firmada entre dues
administracions a un determinat moment.

És curiós i em permetrà dir-li que el Partit Popular només
parla d’aquest protocol quan és a l’oposició, entre l’any 2011
i l’any 2015 vostès varen governar, el Sr. Company era el
conseller de la matèria i crec que a cap moment no va treure
aquest protocol a la llum. Per tant, m’ha de permetre
reconèixer-li que aquest és un tema curiós.

Ara bé, també és important que si per al Consell d’Eivissa,
i aquí hi ha el seu president, és un tema cabdal, estaria prou bé
asseure’s a una taula i parlar del tema d’una manera honesta i
responsable i no haver-nos d’assabentar per titulars de diaris,
que és el que ha fet el Partit Popular d’Eivissa aquesta
setmana. Perquè el Govern fins al dia d’avui, almanco en
aquesta legislatura, no ha tengut absolutament cap petició
formal per part del Consell Insular d’Eivissa.
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Dit això, aquest conseller es compromet que, si hi ha una
petició formal, asseure’s a una taula i poder parlar d’aquest
tema com cal.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gràcies, Sr. President. A veure, m’ha sorprès la resposta,
almenys té intenció de parlar.

Jo el que li diria és que la situació, i no em digui que no
s’ha sol·licitat, jo no he dit que a aquest govern actual no
s’hagi sol·licitat, però a altres governs, en altres mandats sí
que s’ha sol·licitat l’ajuda i han parlat, ja li dic clar. Jo el que
crec és que lo que está ocurriendo con el Consell d’Eivissa
realmente es una vergüenza, ¡eh! Las obras de las nuevas
instalaciones de la planta de triaje y tratamiento de
materia orgánica cumplen -y usted lo sabe- con la previsión
que se tenía.

Los que no la cumplen ahora son ustedes, según este
protocolo que se había intentado hacer.

Estas obras lo que permitirán es alargar la vida útil del
vertedero, de hecho en Baleares estamos lejos de cumplir
con la directiva marco, y usted lo sabe, UE/2008, que
obliga a reciclar al menos el 50% de los residuos
domésticos en 2020. Es por ello y por la amenaza de graves
sanciones al Govern que es urgente su puesta en marcha.

Es verdad que fue en 2017 cuando el Govern firmó el
protocolo de intenciones en el cual se establecía que se
comprometían a financiar el 30% del coste de esta
ampliación y es verdad que en ese momento no gobernaban
ustedes, pero ese compromiso está y deberían cumplirlo.

Ibiza, Eivissa, no se merece menos. Lo que más llama la
atención es que somos la única isla realmente que no hemos
recibido ayuda por parte del Govern, tanto Mallorca,
Menorca y Formentera, de una manera o de otra, han sido
financiadas por parte del Govern en temas de residuos,
nosotros no.

Yo en esto coincido con el señor de Ciudadanos, a veces
pensamos que somos una isla de segunda o de tercera, yo
creo que los ibicencos no nos merecemos este trato por
parte del Gobierno balear. Usted sabe perfectamente que,
además, el compromiso era pagar el 30% y somos
conscientes del incremento del coste  que ha tenido, pero
también lo tienen que ser ustedes, y de que así también ser
conscientes de que esto está en el Plan director sectorial de
residuos, si no mírelo.

La verdad es que no hacerse cargo ahora mismo de este
incremento y ayudar el Govern al consell, creo que sería un
fuerte agravio comparativo.

Mire, yo les pediría que se lo miraran con mucho cariño
y cuando se miren en el espejo por la mañana piensen en
que a gusto uno se queda cuando cumple con los
compromisos.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí, el seu temps s’ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient.

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

Sra. Marí, que fàcil és fer un discurs pessimista i
victimista, quan vostès també han tengut moltes ocasions per
poder solucionar-ho i no varen moure absolutament ni un
paper.

Em parlava vostè de Ca Na Putxa, ha de recordar vostè quan
es varen començar les obres a Ca Na Putxa, no m’ha
d’il·lustrar a mi com estava Ca Na Putxa quan vostès ho
deixaren a l’any 2015, no m’ho ha d’il·lustrar a mi.

(Remor de veus)

M’oferesc a poder fer una visita a Ca Na Putxa i poder
comparar la seva situació d’ara en com estava a l’any 2015.
Per tant, Sra. Marí, com a mínim assumeixin la seva part de
responsabilitat, que és una cosa que obliden amb una facilitat
atòmica. I això no els permet fer una oposició ni seriosa ni
responsable.

Em parla vostè del Pla director sectorial, efectivament, el
Pla director sectorial va ser aprovat a l’any 2001 i deia que un
any després s’havia de firmar un conveni, i aquest conveni no
s’ha firmat, l’únic que es va fer va ser el protocol, firmat a
finals de la legislatura a l’any 2007, que l’únic que feia era una
declaració d’intencions que, com li he dit, aquest conseller
està totalment disposat a poder-ne parlar d’una manera
responsable i assossegada amb el Consell Insular d’Eivissa.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.
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I.4) Pregunta RGE núm. 6906/19, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències de la
ràdio i televisió públiques.

Quarta pregunta, RGE núm. 6906/19, relativa a audiències
de la ràdio i televisió públiques, que formula el diputat Sr.
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, em podria
dir com valora el Govern de les Illes Balears les baixes
audiències que té la nostra ràdio i televisió públiques.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula la consellera
d’Administracions Públiques i Modernització.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Gràcies, president, gràcies, Sr. Fuster. Bueno, en primer
lugar, le quiero decir que la gestión de IB3 se lleva a cabo por
equipos profesionales. Los contenidos de IB3 no los
determina este gobierno, a diferencia de lo que pasaba en otras
épocas.

Respecto a las audiencias, le comentaré que, como sabe,
tiene una serie de limitaciones, hay 200 audímetros para
medir las audiencias de 1 millón de habitantes en Baleares.
Pero aún así, le diré que la cuota de pantalla de IB3 ha ido
mejorando progresivamente, en marzo de 2018 hemos pasado
de un 2,4% a tener un 3,7 en el mes de septiembre. Además,
debemos ser capaces de ir más allá de la televisión tradicional,
ya que IB3 es una multiplataforma, con un público amplio y
variado.

Por este motivo, por este gobierno es importante sobre
todo la rentabilidad social de IB3.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Ja sé que vostès no
dirigeixen, teòricament, IB3.

Sra. Consellera, està clar que la ràdio i televisió públiques
de les Illes Balears han d’acomplir una funció social i
cohesionadora, però com a mitjà de comunicació que són no

podem oblidar que també han de tenir un seguiment, unes
audiències dignes, especialment quan s’hi destina una
important quantitat de recursos públics, uns doblers que, com
vostès saben, surten de les butxaques dels ciutadans de les
Illes Balears mitjançant els seus imposts.

Sra. Consellera, des que vostès governen les audiències
d’IB3 han caigut de forma considerable i han arribat a mínims
històrics, IB3 es troba a la cua de les audiències de les ràdios
i televisions públiques de tota Espanya, i tot això passa mentre
vostès destinen i augmenten cada any el pressupost a IB3.

Li vull recordar, Sra. Consellera, titulars de diverses
editorials de premsa important d’aquesta terra: “IB3 en la UCI
de las audiencias”; “Los partidos progresistas están
logrando que sea una cadena inútil porque nadie la ve”.
Sra. Consellera, les audiències no són importants només pel
que li  acab de dir, sinó també perquè tenir unes bones
audiències fa que sigui atractiu per a les empreses que vulguin
publicitar. Per tant, és molt important per aconseguir
ingressos publicitaris, és a dir, doblers dels ciutadans.

Especialment ara que, després de l’herència de la Sra.
Armengol, vostès sí o sí hauran de fer retallades en el pròxim
pressupost.

Miri, ja sabem que vostès s’omplen la boca sempre de ser
els grans defensors d’IB3 i de tota la cosa pública, però tenir-
la així com la tenen poc favor li fan a la cadena.

Sra. Consellera, li dic en positiu, li deman que facin
qualque cosa, reaccionin en aquest tema, perquè si seguim
aquest ritme ningú no veurà IB3 quan acabi aquesta legislatura.

I, per cert, després de la notícia d’avui, jo em deman:
internalització del personal, sí o no? El director general d’IB3
diu que és una qüestió política. O serà aquesta una altra
promesa incomplerta?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Sr. Fuster, en septiembre IB3 registró la mejor cuota de
pantalla desde el año 2016; usted dice que no la ve nadie, pero
la vieron 600.000 personas, y es la mayor subida de todas las
televisiones públicas autonómicas.

En radio, a la que no ha hecho referencia pero también
forma parte de IB3, según las cifras del IBES, son igualmente
positivas, tenemos una audiencia de media diaria que supera
las 54.000 personas.
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Las diferentes plataformas de IB3 alcanzan mensualmente
300.000 usuarios y las webs de IB3 tienen más de 1 millón de
conexiones mensuales.

Con todo esto, creo sinceramente que nuestra televisión
y radio públicas se encuentran en un buen momento, porque,
además, IB3 está siendo reconocida. Este mismo fin de
semana, en el Festival Fil Infest en Nueva York, ha sido
galardonado el documental Ciudad de los muertos,
coproducido por el ente público. Como le digo, no todo es
rentabilidad económica, lo que nos importa a nosotros en IB3
es que los contenidos sean de máxima calidad, que se dé
información veraz y de proximidad y que IB3 dé el reto en lo
social que creo que esta tierra se merece.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.5) Pregunta RGE núm. 6908/19, presentada per la
diputada Sra. Maria Antònia García i Sastre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a impuls de les
exportaci ons dels productes de l es di ferents
denominacions d’origen.

Cinquena pregunta, RGE núm. 6908/19, relativa a impuls
de les exportacions dels productes de les diferents
denominacions d’origen, que formula la diputada Sra. Maria
Antònia García i Sastre, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president, bon dia, senyores i senyors
diputats. El nostre grup vol traslladar a aquesta cambra la
preocupació del sector agroalimentari; en les seves polítiques
de comercialització es troben importants traves i nosaltres
volíem demanar a la consellera quines mesures té previstes
per ajudar aquestes empreses, sobretot les que es troben
emparades per una marca col·lectiva, com la denominació
d’origen, per pal·liar aquestes circumstàncies.

La política de Trump, que incrementarà en un 25% els
nostres productes, la incertesa del Brexit i to tes aquestes
circumstàncies dificulten aquesta comercialització. Quines
mesures té pensades la consellera per pal·liar aquests efectes
negatius?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. García. Té la paraula la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pia de la Concha
García-Mauriño ):

Gràcies, president, bon dia a tothom. Pues en nuestra
conselleria lo que estamos haciendo ahora, desde que
llegamos, es reunirnos constantemente con el sector, ayer
mismo estuve, por ejemplo, con el colectivo del porc negre,
(...) el día anterior, y lo que estamos viendo es que, a pesar de
que es verdad que hay un panorama, como usted bien dice,
complicado con el tema de los aranceles de Estados Unidos,
con el Brexit, con la crisis en Europa, a pesar de eso el sector
está muy confiado y muy animado, cada vez más.

Y la verdad es que en Baleares y, en este caso, Mallorca,
hay dos caminos para la agricultura: uno, que lleva
prácticamente a su desaparición, y el caso de la pesca es
similar, y otro que lleva a un gran crecimiento exponencial, y
yo creo en este segundo y empiezo a ver que el sector también
empieza a creérselo, porque lo que tenemos que garantizar en
las islas es que la comida crece aquí, la comida está aquí, la
comida no hay que traerla de lejanos países.

En el caso de las exportaciones, que usted me preguntaba,
el tema de los aranceles americanos afecta sobre todo al
queso Maó, Menorca, estuvimos reunidas con el ministro para
tratar este tema, que lo va a llevar, bueno, ya lo está llevando
a Bruselas y se está tratando como un conjunto con todos los
otros productos españoles que están en el mismo caso. Pero
si se incentiva el producto interior, la compra interior por
parte de hoteles, por parte de restaurantes, estos peligros
externos tendrán menos incidencia.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Gracias, consellera. No dudamos de sus buenas
intenciones y de esta facilidad que tiene para reunirse con el
sector, pero yo le pediría, mi grupo le pediría que fuéramos un
poco más ambiciosos, no basta basarnos en buenas
expectativas y creencias. Déle herramientas al sector, ayude
a estas DO para explorar nuevos mercados, déles esta
investigación de mercados, detecte cuáles son las
motivaciones de los clientes para comprar estos productos,
busque la creación de plataformas digitales potentes que sean
un escaparate internacional para comercializar nuestros
productos y utilice a estos 15 millones de turistas que vienen
cada año a Baleares, o que venían cada año a Baleares, a que
prueben a través de experiencias gastronómicas el producto y
se conviertan en embajadores de estos productos en estos
mercados internacionales. Impulse, impulse, active,
despliegue políticas para ayudar, para acompañar a este sector
que es fundamental dentro de nuestro modelo económico. Si
tenemos una altísima dependencia del sector turístico
tenemos que diversificar, y el sector agroalimentario es uno
de ellos, pero evidentemente es un sector deficitario y que
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necesita de las políticas, de los instrumentos y de las ayudas
de su conselleria.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. García. Té la paraula la consellera
d’Agricultura.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (Maria Asunción Jacoba Pia de la Concha
García-Mauriño):

Muchísimas gracias por sus palabras, vamos muy en línea
con todo lo que dice, pero en las cuestiones comerciales le
recuerdo que la palabra "confianza" es clave, y en eso estamos
trabajando.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.6) Pregunta RGE núm. 6912/19, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a cobrament
per part del Govern de les Illes Balears de 177 milions
d’euros pendents.

Sisena pregunta, RGE núm. 6912/19, relativa a cobrament
per part del Govern de les Illes Balears dels 177 milions
d’euros pendents, que formula el Sr. Diputat Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. El
pagament d’aquest deute pendent del Govern de l’Estat cap a
les Illes Balears, d’aquests 177 milions d’euros, s’ha convertit
en una espècie de culebrón, informes de l’Advocacia de
l’Estat a favor, informes de l’Advocació de l’Estat en contra,
via judicial sí, via judicial no.

Dia 11 d’octubre de 2019 en teoria, segons la premsa, el
Consell de Ministres va desbloquejar una part del pagament
d’aquest deute pendent, en teoria 101 milions d’euros. La
primera pregunta que li volem formular és si efectivament ja
hem ingressat als comptes de les Illes Balears aquests 101
milions d’euros; i, la segona pregunta que li volem formular,
si cobrarem la resta abans de dia 10 de novembre, que és el
compromís que tenia el Partit Socialista amb les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula la consellera d’Hisenda i
Relacions Exteriors.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau): 

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, molt bon dia. Aquest
govern, com bé sap, des del principi, des del primer moment
ha reclamat aquests doblers que corresponen a aquesta
comunitat autònoma i que estaven inclosos al pressupost
2019, i els hem reclamat malgrat la situació de bloqueig
polític a Espanya i malgrat la situació de vet del pressupost
2019, del pressupost general de l’Estat, gràcies al vot en
contra d’aquest pressupost del PP i de Ciutadans, que val la
pena recordar quina és la responsabilitat que té tothom en
aquest assumpte.

(Alguns aplaudiments)

El que ara tenim és un decret llei aprovat per Consell de
Ministres que s’ha de ratificar perquè es pagui l’actualització
de les bestretes del sistema de finançament. És la primera
vegada que es fa una actualització de bestreta del sistema de
finançament sense tenir un pressupost general de l’Estat, i
això marcarà un precedent, i tenim una actualització de
bestreta del sistema de finançament hi hagi o no hi hagi
pressupost general de l’Estat. Pensam que això és un avanç
molt important.

Referent als 77 milions d’euros, que és una compensació
per un canvi del sistema d’informació d’IVA que va fer el Sr.
Montoro i que per lleialtat institucional la ministra Montero
es va comprometre compensar a aquesta comunitat autònoma
que estava també previst en el pressupost 2019, continuarem
fent feina per aquesta via, feina política, perquè s’ingressin a
aquesta comunitat autònoma.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, president. En altres paraules, no hem cobrat ni un
euro dels 177 milions, no?, això és el resum. Tenim un decret
llei que no sabem per què s’ha de convalidar perquè ens
paguin, perquè el decret llei té efectes des de la seva
aprovació, per tant, ens haurien d’haver ingressat ja aquests
100 milions d’euros de les bestretes. Quan es produirà? Hi ha
un calendari, perquè per ara veig que zero, Sánchez, i els 77
milions restants els pressuposts 2019 s’acaben, eh?, estam
entrant ja en el mes de novembre. Tenim la sensació que
aquests 77 milions no els cobrarem enguany, i per tant no els
cobrarem perquè no seran de l’exercici 2019. 

Com ja li vàrem dir i li volem reiterar, vostès haurien
d’haver utilitzat la via judicial, vostès s’haurien d'haver posat
més durs i vostè em torna a apel·lar a la via política; una via
política absolutament incerta perquè depèn del resultat d’unes
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eleccions generals, de la conformació d’un govern, d’una
complexitat que tots som conscients que acabarà impedint que
les Illes Balears tenguin el que els pertoca per justícia, i això
ens pareix molt greu i pensam que el Govern de les Illes
Balears hauria d’alçar la veu i hauria de tenir unes accions
molt més contundents davant d’aquest incompliment i davant
de l’impagament del deute pendent per part de l’Estat.

Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula la consellera d’Hisenda. 

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau): 

Gràcies, Sr. President. Avui la Diputació Permanent
ratificarà el decret llei perquè s’ingressin aquests 101 milions
de l’actualització de les bestretes del sistema de finançament,
i jo vull recordar que és la primera vegada que es fa sense
pressupost general de l’Estat i que això crea un precedent i
que això és un avanç important; això és la primera part. 

La part dels 77 milions d’euros del canvi de sistema
d’informació d’IVA això moltes vegades aquí parlam de la Llei
d’estabilitat pressupostària, la Llei d’estabilitat pressupostària
estableix que per lleialtat institucional no es poden fer canvis
que afectin les comunitats autònomes o que afectin altra
institució a la seva estabilitat pressupostària i per aquesta via
nosaltres feim aquesta feina política perquè s’ingressin en
aquesta comunitat autònoma i es compensi el canvi que es va
fer al sistema d’informació d’IVA i aconseguirem que
s’ingressi aquest import, perquè no pot ser d’una altra manera
perquè són recursos innegociables i irrenunciables per a
aquesta comunitat autònoma.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.7) Pregunta RGE núm. 6904/19, presentada pel
diputat Sr. Sebasti à Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a concurs de concessió de
transport públic d’autobusos a Mallorca.

Setena pregunta, RGE núm. 6904/19, relativa a concurs de
concessió de transport públic d’autobusos a Mallorca, que
formula el diputat Sr. 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. Bon dia diputades,
diputats. Bon dia, conseller de Mobilitat i Transport, Sr. Marc
Pons. 

Fa aproximadament un any es va licitar el nou concurs de
concessió de transports d’autobús públic de Mallorca, aquest
concurs hauria de suposar uns canvis importants en els serveis
respecte de l’actualitat en diversos àmbits, sobretot per als
usuaris i per a la sostenibilitat. No esperàvem menys i així li
exigíem del Partit Popular perquè, la veritat, és que l’anterior
legislatura quant a mobilitat i transport va ser un autèntic caos;
embossos  cada dia, a l’estiu i a l’hivern, el matí i l’horabaixa,
sobretot per als usuaris que venim de la part forana a Palma.
Ara mateix hi ha milers de persones embossades a les entrades
de Palma.

Quant a transports va ser famós per la gran quantitat
d’autobusos públics del servei de les Illes Balears que es varen
incendiar durant l’anterior legislatura, la qual cosa suposava un
risc molt greu per als usuaris i per al medi ambient. 

Evidentment aquesta nova concessió hauria de suposar
millores per als ciutadans i també per a la sostenibilitat, no en
faltaria d’altra. Per això, jo  avui no li vull demanar per les
noves característiques, Sr. Pons, només faltaria que no fossin
per millorar els desastres arran de la gestió de l’anterior
legislatura; el que li vull demanar és en quina situació es troba
l’adjudicació d’aquest concurs de concessió del transport
públic d’autobusos de Mallorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. 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. Aquesta és una de les
licitacions més complexes que un govern ha impulsat,
almanco en aquest deu darrers anys, una licitació per valor de
479 milions d’euros a deu anys vista on s’han presentat vint-i-
cinc empreses que han lluitat molt fort, no només amb les
ofertes plantejades sinó que tampoc no han tengut cap
objecció a recórrer permanentment als tribunals, basta poder
guanyar qualsevol possibilitat. Açò sempre té conseqüències
i és que el temps ja no el controla el Govern, sinó que són els
tribunals els que acaben fixant aquest termini.

Hem anat fent passes molt importants. On som en aquests
moments? Dels tres lots que formen aquesta concessió el lot
número 2, que és el que fa referència a zona nord, està resolt,
adjudicat, amb el contracte signat, i els lots 1 i 3 ja estan
resolts pendents únicament que el tribunal de contractació
resolgui. En el moment en què ho faci, immediatament
després estarem en condicions de poder adjudicar
definitivament i poder signar el contracte.

Som ja en la darrera passa i esperem únicament que sí que
resolgui el tribunal  i per la informació que tenim esperam que
es produeixi en les properes setmanes. 

Moltes gràcies, Sr. President.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, conseller, per la sinceritat de la seva resposta,
cosa que no fa més que aclarir encara més la convicció que
tenim dels greus problemes que tenen vostès quant a
l’adjudicació d’aquest servei.

D’aquí aproximadament sis mesos, el segon semestre de
2020 la totalitat de la flota d’autobusos ha de passar de ser
diesel a funcionar amb gas natural. Això ens pareix
impossible, com quan... així com vostè deia només un dels
tres lots està adjudicat ara mateix. Pareix impossible que això
estigui resolt. Com ho farà, Sr. Pons?

I dos problemes més. El gas natural requereix d’unes
condicions de seguretat molt importants. L’Estació
Intermodal rep 14 milions d’usuaris a l’any, s’hi concentrarà
una activitat extraordinària de moviment amb un combustible
pel qual avui no està preparada. Vostè garanteix la seguretat
dels treballadors i dels usuaris? De ver instal·larà una gasinera
en l’Estació Intermodal amb el risc que té? I sigui com sigui
i si fa aquesta gasinera en cap cas no podrà estar acabada en el
segon semestre del 2020 quan comencin a funcionar en...

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sagreras, el seu temps ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

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

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

Moltes gràcies. Sr. Sagreras, el to del Partit Popular la
veritat és que ha canviat perquè en la legislatura passada la Sra.
Cabrer permanentment qüestionava totes aquestes mesures i
ara ja començam a reconèixer que això suposa millores
importants. Està molt bé, és una passa cap endavant.

Efectivament, l’any que ve tots els autobusos, 220
autobusos que donen servei al transport públic per carretera,
seran tots nous i tots funcionaran bé per gas bé elèctrics, el
99%. Això suposa tota una sèrie d’inversions d’aquestes noves
concessions.

Que han de construir gasineres? Sí, per suposat, i ho han de
fer donant resposta a la normativa existent, faltaria més, Sr.
Sagreras, faltaria més.

Per suposat que es dóna i es donarà garantia al compliment
de tota la normativa existent, però feim molt més perquè
incrementam més d’un 50% dels quilòmetres recorreguts a
l’illa de Mallorca, cada any, incrementarem més d’un 50% les
freqüències de recorregut, hi haurà un nou sistema tarifari que
suposarà molta més competitivitat i tot açò són passes molt
importants.

 A la legislatura anterior no vàrem veure res de tot açò. El
Sr. Company en un any va ser capaç de perdre 600.000
passatgers. Nosaltres a la passada legislatura vàrem guanyar 1
milió i mig de passatgers només en transport públic per
carretera.

Per tant, sí que hi va haver millores. N’hem de fer més?
Per suposat. Sí que hi va haver millores i vàrem veure resultats
evidents. Gràcies, Sr President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 6907/19, presentada pel
diputat Sr. José Luís Camps i Pons, del  G rup
Parlamentari Popular, relativa a destinació de la caserna
Comte Cifuentes a Menorca.

Vuitena pregunta, RGE núm. 6907/19, relativa a destinació
de la caserna Comte Cifuentes a Menorca, que formula el
diputat Sr. José Luís Camps i Pons del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputats, Sr. Pons, esper avui tenir més sort que en la resposta
que vaig tenir quan em vaig interessar per les oficines d’Inca
i de Maó, ja que vostè va dir que a Inca no hi havia oficina, i jo,
permeti’m que el corregeixi aquí davant, on va ser la pregunta
que li vaig formular, perquè a Inca on hi havia l’antic quarter de
la Guardia Civil al carrer General Luque 223, el dilluns... el
primer i el tercer dijous de cada mes està obert de les 9 a les
14 l’oficina d’Inca.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Per tant, Sr. Conseller, m’agradaria saber si ja tenen
decidit conjuntament amb el Consell Insular de Menorca quin
ús o quins usos faran al quarter Comte de Cifuentes com a
propietaris i si tenen previst habilitar una partida per a la seva
rehabilitació de la coberta o de la totalitat de l’immoble.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.
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EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. L’IBAVI a Inca no té oficina,
l’Ajuntament pot decidir en tot cas obrir algunes dependències
per atendre amb els seus treballadors en matèria d’habitatge...

(Remor de veus)

... l’IBAVI no té oficines, faci aquesta pregunta a l’Ajuntament
d’Inca en tot cas i a nivell municipal li ho podran resoldre.

En qualsevol cas, Sr. Camps, què crec que és important i
veig que hi ha passat per damunt, és que els quarters d’Es
Castell són públics...

(Petit aldarull)

... i d’això ens hauríem d’alegrar tots perquè la legislatura
passada hi va haver gent que va fer molta feina perquè fossin
públics, no tothom hi estava d’acord, i crec que sí, que podem
dir que si els quarters d’Es Castell són públics és gràcies a
aquest govern, és gràcies al compromís de tots per fer-ho
possible.

(Alguns aplaudiments)

A partir d’aquí ara s’obre un segon debat. Efectivament, un
debat que és complex. que és acabar de definir bé els usos, i
aquests usos, si els volem fer bé, els hem de plantejar crec que
amb una anàlisi molt rigorosa, amb ambició en les propostes
que facem, amb una visió de llarg termini.

El que sí li puc dir és que des de l’inici d’aquesta
legislatura, des del Govern de manera coordinada s’ha obert
tota una anàlisi de debat per veure quines poden ser les
millores, els millors usos que hi pugui haver, que a la vegada
ho hem fet en coordinació amb el Consell de Menorca,
faltaria més, i que també entenem que l’Ajuntament d’Es
Castell ha de jugar un paper fonamental. 

Ara, açò sí, hem d’endevinar bé, hem d’encertar en la
decisió final i per açò necessitam rigor, fa falta capacitat
d’anàlisi. Jo li puc dir que la feina va a bon ritme, anam per bon
camí i en poc temps esper poder donar una resposta de manera
conjunta. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Veig que al Sr. Conseller
Pons li duren poc les promeses. Dia 5 de maig de 2019: “El
PSOE planea un nuevo instituto y geriátrico en los
cuarteles de Es Castell. El PSOE ya ha decidido de los usos
que quiere dar a los cuarteles de Es Castell adquiridos

recientemente y cuya titularidad se reparte entre el Govern
y el Consell, Conde Cifuentes, y el Ayuntamiento, el Duque
de Crillón”.

Vostè també afirmava, vostè que surt aquí a la fotografia de
la premsa de dia 5 de maig, vostè afirmava aquí: “Esta
operación a tres bandas para revitalizar el pueblo y
descongestionar los tres institutos de Maó fue presentada
ayer por la candidata socialista a la presidencia”, que avui
en dia es la presidenta, la Sra. Mora, vostè en representació de
la llista al Parlament i l’alcaldessa, la Sra. Escandell,
“finalmente propone trasladar la parte de la vivienda que
se había pactado con el Conde Cifuentes al solar de Santa
Ana donde se estudia la construcción de una rotonda que
mejore el acceso”.

Per tant, Sr. Pons, pel que veim dia 5 de maig varen fer
aquestes afirmacions, avui en dia que se suposa que ja sent
titulars d’aquests immobles ha haurien d’haver fet aquestes
reunions i aquests acords per poder decidir les partides
corresponents per poder tirar-ho endavant a l’exercici 2020,
aquesta realitat i  aquesta necessitat que té el poble d’Es
Castell. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. 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. Aquests són efectivament
els compromisos electorals. Sr. Camps, no ens desdeim de
cap, però com en totes les coses s’ha de continuar treballant,
en profunditat, i ho hem d’acabar de definir bé, perquè hem
d’arribar a acords entre tots, per fer-ho possible, però
continuam treballant. Volem que Es Castell tengui els millors
equipaments possibles, amb els millors usos possibles. Els
volem donar un canvi de tendència fonamental. I no només
açò, també hi ha altres qüestions que l’ajuntament planteja amb
tota la raó del món, tenim mancança de dependències
municipals perquè durant vuit anys l’anterior grup de govern
no es va esforçar per res per donar una resposta.

(...) de donar també una resposta definitiva a les entitats
ciutadanes que cerquen espais per poder estar de manera
definitiva, perquè l’anterior govern en la legislatura passada
tampoc no va donar cap resposta. Tot açò són qüestions que
estan damunt la taula en aquests moments, Sr. Camps, i les
volem fer compatibles?, sí, amb els compromisos que tenim,
tots,...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, el seu temps ha acabat.
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(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 6909/19, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a vessament d’aigües fecals a la Badia
de Palma i al Port d’Eivissa.

Novena pregunta, RGE núm. 6909/19, relativa a vessament
d’aigües fecals a la Badia de Palma i al Port d’Eivissa, que
formula el diputat Sr. Antonio Costa i Costa del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
molt bon dia. Només en el darrer any, “El vertido fecal obliga
a cerrar playa del Caló Real al menos dos días”. “La
contaminación fecal en el mar obliga a restringir el baño
en la playa de Albertcutx en Pollença”. Vertido de aguas
residuals en Bendinat”. “Sanidad cataloga como
insuficiente para el baño la playa de Sant Josep por
presencia de bacterias”. “El 40% del agua fecal de Ibiza se
vierte sin depurar”. “Denuncias de vertido de fecales por
rotura de emisarios de Can Bossa”. “El Port d’Andratx
sufre vertidos fecales durante más de 10 días”. “Nuevo
vertido de aguas fecales en Can Pere Antoni, Ciudad
Jardín”, li sonarà. “Nuevo vertido de aguas fecales en
Ciutadella, Cala Blanca permanecerá cerrada”. “Verter
aguas fecales al mar el delito ambiental que menos se
persigue”. 

Darrera setmana. “Denuncian la grave degradación de la
bahía de Alcúdia, depuradora de Son Bosc”. “Las playas de
Can Pere Antoni cerradas”. “Can Pere Antoni 100 días ya
cerrados”. “Nuevo vertido de fecales en el puerto de Ibiza”.
“El emisario de La Savina degrada la posidonia a un ritmo
del 24%, exigencia de solución”. Avui, ara mateix, Can Pere
Antoni i Ciudad Jardín tancades.

Com valora vostè, el Govern, el vessament d’aigües fecals
a la badia de Palma, Port d’Eivissa i a totes les Illes Balears?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. 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. Costa, per a mi qualsevol
vessament que tengui afectació sobre el medi és una situació
que em preocupa. Igual que em preocupaven els vessaments

que es produïren entre 2011 i 2015, per posar-li un període
aleatori de temps, eh, Sr. Costa?

Miri, Sr. Costa, la depuradora de Palma, com bé vostè sap,
és una depuradora de competència municipal i ho sap i li
record, perquè quan vostè era director general no va destinar
ni un sol euro de cànon de sanejament a aquesta depuradora.
Per tant, la seva preocupació...

(Alguns aplaudiments)

...no existia en aquell moment. I, de fet, gràcies a aquest
govern i ja des de la passada legislatura, gràcies als 22 milions
pagats pel cànon de sanejament, actualment l’Ajuntament de
Palma està fent tres obres que podran ajudar a pal·liar aquests
problemes, que són un col·lector, un tanc de tempesta i una
estació de bombeig.

Quant a Vila i quant a l’episodi a què vostè fa referència.
Des d’ABAQUA es va comprovar la capacitat de depuració de
la depuradora després d’aquest esdeveniment i es va
comprovar que aquesta havia funcionat d’una manera òptima,
la qual cosa posa de manifest un altra problemàtica que vostè
no ha dit, que és la problemàtica de xarxes unitàries i que, per
tant, aquí hem de parlar de coresponsabilitat i benvinguda sigui
la seva preocupació, perquè com li dic, zero preocupació va
tenir quan vostès governaven, perquè em dirà vostè que no hi
havia vessaments quan el Sr. Company era conseller?

Per tant, Sr. Costa, sigui responsable, no faci demagògia.
Si de ver el seu grup parlamentari té preocupació per aquest
tema, ajudi a aquest govern d'una manera conjunta a arreglar i
pal·liar conjuntament amb les altres administracions
responsables i competents aquesta problemàtica.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Sr. Conseller, desperti, desperti d’una vegada, és avui que
ens interessa solucionar els problemes de les Illes Balears, els
vessaments de fecals d’avui. A la gent de les Illes Balears li és
igual el que hagi passat, tenim el problema avui, i vostè és el
responsable d’arreglar el problema. Sr. Mir, prepari un pla
anual, un pla plurianual d’inversions, faci-ho ja si no ho ha fet,
faci'l ja. Sr. Conseller, prepari el Pla director sectorial de
sanejament, faci-ho, per favor, faci-ho, digui-ho a la Sra.
Consellera d’Hisenda, que pressuposti tot el cànon de
sanejament d’aigües, tot, en sanejament i depuració. Vostè ens
va votar en contra?, és igual, faci el favor de dir-li, que ens ho
pressuposti a veure si ho podem invertir.

Sr. Conseller, el vessament de fecals és el principal
problema ambiental que tenim ara mateix a les Illes Balears,
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i vostè ens parla del Pla hidrològic, està molt bé, vostè ens
parla de l’Atles de la posidònia, està molt bé. Miri, l’únic que
detectarà és el deteriorament que es produirà a la posidònia si
continuen els vessaments de fecals. Faci el favor, faci el favor,
eh?, de començar a preparar aquest pla plurianual d’inversions
i si no és capaç de preparar-lo faci un pensament.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. Costa, li he de dir que les intervencions sobre aquest
tema vessen de demagògia. Em demana vostè que desperti,
quan just ara estant a l’oposició vostè es desperta. Ben adormit
estava quan vostè  governava. Per tant, no demani que es
desperti, quan un fa anys que dorm...

(Alguns aplaudiments)

I vostè em demana plurianuals, inversions plurianuals en
depuració, que el Sr. Company i vostè com a director general
varen eliminar el cànon de sanejament. Sr. Costa, no faci més
demagògia i no digui mentides en aquesta seu parlamentària,
perquè l’únic que fa és el ridícul i apel·la una oposició amb
una manca de responsabilitat brutal. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

Senyors diputats, senyors diputats, no facin debats.

I.10) Pregunta RGE núm. 6915/19, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i  Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures contra
l’escletxa salarial i  la precarietat laboral femenina.

Desena pregunta, RGE núm. 6915/19, relativa a mesures
contra l’escletxa salarial i la precarietat laboral femenina, que
formula la diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero. Té la paraula
la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, muy
buenos días. Aunque muchos lo niegan, la brecha salarial
existe, la brecha significa que las mujeres cobramos menos y
tenemos peores trabajos por la desigualdad estructural que
existe en nuestra sociedad y en el mercado laboral...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci per favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Parece que a la bancada de la izquierda no les interesa lo
más mínimo la brecha salarial.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats...

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Miren, en Baleares una mujer gana al año el 15% menos
que un hombre, una brecha salarial que es casi de 4.000 euros
anuales. En Baleares las mujeres tendrían que trabajar 7 años
más que los hombres para ganar lo mismo que ellos. Es a
partir de los 30 años cuando las desigualdades entre mujeres
y hombres se hacen más evidentes, es en el momento de tener
hijos cuando la carrera profesional de la mujer se ve truncada.
Las mujeres somos las que no cogemos el 93% de las
excedencias o reducciones por hijos. Esta es la realidad,
lamentablemente la maternidad es el foco de la desigualdad en
ámbito laboral.

Las mujeres ganamos menos porque trabajamos menos
debido a estas reducciones y excedencias para el cuidado de
nuestros hijos. Necesitamos medidas concretas y políticas
que incentiven una verdadera conciliación y fomenten la
corresponsabilidad, para desterrar los techos de cristal y
acabar con la brecha salarial, una brecha completamente
injusta. 

¿Qué medidas concretas está llevando a cabo el Govern
para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres?
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. 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. Presidente. Gracias, Sra. Guasp. Como
conoce, se aprobó durante la pasada legislatura la Ley
11/2016 en materia de igualdad, que establece que hay que
hacer un plan estratégico en materia de igualdad y establece
también actuaciones en materia laboral. A eso se le suma el
Real Decreto Ley 6/2019, aprobado este año, que establece
medidas concretas para favorecerlo. Entre otras, para poder
actuar contra discriminación salarial directa e indirecta, a
través de actuaciones, bien a través de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, bien a través de otras entidades. Permite
el registro de los salarios a través del artículo 28 del Estatuto
de los Trabajadores, recientemente modificado durante este
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año, no durante otros años. Y establece también mecanismos
para favorecer la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

A eso, por tanto, ahora tendremos instrumentos más
eficaces para poder combatirlo y para eso destinamos más
actuaciones en la lucha contra la precariedad. Pero usted
también sabe que los contratos temporales, en su mayor parte
son firmados por mujeres, que los contratos a tiempo parcial
en su mayor parte son firmados por mujeres. Y a eso también
vamos actuando desde el año 2015 con un plan de lucha contra
la precariedad, que está haciendo que los contratos temporales
y tiempos parciales desciendan en nuestra comunidad
autónoma, favoreciendo fundamentalmente a las mujeres en
ese caso concreto. Y a eso usted y su partido desde luego
nunca han dado respuesta, porque los contratos temporales y
los contratos a tiempo parcial, la propuesta de su partido va a
perpetuarlos, hacerlos cada vez más precarios y eso desde
luego incidirá de una forma cada vez más rotunda en la mujer
al acceder al mercado laboral.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Mire, Sr. Conseller, tres años después de aprobar en este
parlamento esta Ley de igualdad a la que usted se refería, no
se ha corregido ni la brecha salarial, ni la precarización. Se
necesita un plan de choque para mejorar las condiciones de
trabajo  de las mujeres, disminuir las abultadas tasas de
temporalidad, de parcialidad y de precarización. Y por eso
nosotros desde Ciudadanos, presentamos en el Congreso de
Diputados la Ley de precariedad que ustedes no votaron.

Sr. Conseller, les pedimos medidas reales para mejorar la
vida de las mujeres y de las familias, impulsar la igualdad de
oportunidades y de remuneraciones. La brecha sólo puede
corregirse con una mayor implicación de todos los agentes de
la sociedad, tanto  de las empresas como de las
administraciones, y es nuestra gran asignatura pendiente,
porque ustedes hablan de corresponsabilidad pero luego no
son coherentes y no quieren la custodia compartida, por
ejemplo. Las políticas públicas no existen y son insuficientes,
y se lo digo hoy como diputada, pero se lo digo como mujer,
como madre y como trabajadora. Medidas concretas, Sr.
Conseller, ya no valen...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, el seu temps s’ha acabat. Gràcies, Sra. Guasp. 

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. Presidente. Medidas concretas es combatir la
temporalidad y la parcialidad, es que son medidas concretas.
Usted habla de medidas de Ciudadanos para luchar contra la
precariedad, usted habla de un contrato único para hacerlos
precarios a todos, ese es el modelo de Ciudadanos, ¡un
contrato único para hacerlos precarios a todos!

(Alguns aplaudiments)

¡Es por lo que abogan, es por lo que abogan! Y a quién más
atacará es a las mujeres. Pero hablemos de brecha salarial,
hablemos de salarios, con Ciudadanos hablemos de salarios.
¿Quiénes son las que menos cobran?, las mujeres. ¿Quiénes
están menos protegidas por convenios colectivos sectoriales,
industriales o de todo tipo?, las mujeres. ¿Quiénes tiene los
salarios más altos de según qué convenios colectivos más
ligados a actividades industriales?, los hombres. ¿Cómo había
que combatir eso?, ¿cómo hay que hacer para que aquellas
mujeres que no están cubiertas por convenio colectivo en su
mayor parte mejorasen sus salarios?, subiendo el salario
mínimo interprofesional a 900 euros. ¿Sabe qué dijo su líder
de su partido?

(Alguns aplaudiments)

¿Sabe qué dijo el Sr. Rivera?, que esto causará un grave
perjuicio para la economía. Así es como tilda el líder de su
partido la subida del salario mínimo interprofesional que
beneficiará a las mujeres, un grave perjuicio para la economía.

(Més aplaudiments)

Esa es la realidad de este país, esa es la realidad,
lamentablemente, de su partido en materia de igualdad.

(Més aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 6902/19, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a creixement a les Illes
Balears per a 2020.

Onzena pregunta, RGE núm. 6902/19, relativa a
creixement a les Illes Balears per a 2020, que formula la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Negueruela, buenos días. Veo
que hoy se sienta casi en la vicepresidencia; enhorabuena, de
momento. Mire, el crecimiento en Baleares en el segundo
trimestre del año fue del 0,2% del PIB; la media en España,
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del 0,5. El crecimiento interanual, también por debajo de la
media de las comunidades. Baleares creció un 2% en este
periodo, cuando el crecimiento medio ha sido...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... del 2,5. 

Pero mientras nuestra economía se frena, Sr. Conseller,
usted siga haciendo previsiones ilusorias en contra de todos
los datos. En el primer trimestre usted dijo que creceríamos
un 2,7; la realidad fue un 2,2. Sus propios técnicos de la
conselleria le desmintieron en el informe Momento
económico. En el segundo trimestre usted continuaba
anunciando buenas cifras, un 2,5, cuando la realidad fue seguir
bajando hasta tener el dato más bajo de España, hasta un 2%.
¿Y qué pasa de cara al 2020? Ahora los analistas anuncian un
1,6 para 2020 -la AIReF, el Observatorio del BBVA-, pero
usted ahora va y anuncia un 2,1, que no es que no sea un freno
sino que es un repunte, vamos para arriba con una remontada
que no se cree nadie.

¿Me quiere decir, Sr. Negueruela, si no debería reconocer
que se equivoca en sus brotes verdes y hacer previsiones de
crecimiento económico para 2020 más realistas? Gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Desde luego... Gracias, Sr. Presidente. Desde luego, Sra.
Riera, más que preocuparse de por donde nos tenemos que
sentar nosotros, preocuparse de donde tienen que sentarse
vosotros, que van a estar en la oposición muchos años, aunque
sean muy felicites por estar en ella.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

En todo caso... el FMI, no son los técnicos de la
conselleria, cambiaron las previsiones durante todo el año. El
Banco Central Europeo cambió las previsiones durante todo
el año. La OCDE cambió las previsiones durante todo el año.
¿Sabe por qué?, porque estamos en un entorno de
incertidumbre. Por tanto las previsiones económicas se han
ido acomodando, no por parte de la Dirección General de
Economía, créame, no nos haga tan importantes. El FMI, el
Banco Central Europea, la OCDE, todos los institutos han ido
cambiando las previsiones. ¿Sabe por qué?, porque la situación
se ha inestabilizado a nivel mundial. Y yo no sé si ustedes
quieren hacer ver al conjunto de la ciudadanía que nosotros

somos los responsables, este gobierno, de la guerra comercial
entre USA y China; hombre, no tenemos tampoco tanta
penetración en los servicios de inteligencia chinos para
intentar fomentar una guerra comercial; no somos capaces de
hacer un estancamiento de la economía alemana porque no
incidimos en ella a nivel industrial; no somos capaces de
afectar a la situación del Reino Unido en el Brexit, no somos
responsables por tanto del Brexit, aunque usted crea que sí lo
podemos ser; ni somos responsables de que Trump haga
aranceles a la Unión Europea y nos afecte a distintos sectores
a nivel europeo. Por tanto si de todo eso no somos
responsables, lo que vamos haciendo es acomodar nuestras
previsiones a lo que van haciendo el resto de institutos
internacionales. 

Por supuesto que estamos en un contexto internacional
complicado y complejo, por eso vamos actualizando las
distintas previsiones y lo seguiremos haciendo. Lo importante
es que de momento nuestra economía sigue creciendo, y eso
lo dicen todos los entornos, sigue creciendo por encima del
1,5 al cual Toni Costa la pasada legislatura, cuando gobernaba,
hacía desde luego unos alegatos muy importantes de lo que
ello significaba en materia de creación de empleo, pero
nosotros seguiremos haciéndolo en función de cómo vayan las
distintas perspectivas internacionales que, como saben, son las
que están condicionando el conjunto de nuestra economía en
estos momentos, Sra. Riera.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, todos cambian las
previsiones menos usted, que sólo cambia la silla -veo que le
ha molestado-, y yo entiendo que esté nervioso esta semana;
está nervioso porque además ha empezado con mal pie. Ha
empezado usted, en primer lugar, peleándose con el
vicepresidente, el de verdad, por el reparto de funcionarios;
luego con los nacionalistas, metió un poquito la pata con la
ecotasa; hoy salen sus contratos temporales, los que usted
llamaba en precario cuando eran de los demás, y ahora no le
hace gracia que le pregunte por sus errores económicos.

Mire, conseller, el freno económico no es una
normalización, como decía usted no hace mucho, sino que es
una desaceleración, lo dice hasta su ministra. Y además si hay
incertidumbre es porque no hay presupuestos; si no hay
presupuestos es porque su presidente, el de Madrid, no se fía
de gente como su vicepresidente, el de aquí. Y mire, cuando
todo va bien no es beneficio o no es resultado de usted, y
cuando todo va mal no es culpa de los demás; la culpa es de su
modelo de gestión pública. Está usted actuando como el
gobierno de Antich, que no quiso ver la crisis económica que
le venía y acabó recortando con el Sr. Manera, como quizás
tendrá que hacer usted, un 5% de media a los empleados
públicos en su sueldo. 2010, no sé si se acuerda.
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Adopte medidas serias, Sr. Negueruela, adopte medidas
serias antes de que esto sea más grave, porque a usted lo
devolverán al final de la cola, o por lo menos al final de la
bancada, y habrá perdido su tiempo y el de todos los demás.

Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sra. Riera, nosotros hemos cambiado las previsiones a la
baja cuando hemos tenido que hacerlo. Hemos dicho que
estamos en desaceleración, es que no escuchan las ruedas de
prensa. Ustedes no escuchan, hacen críticas y creen que
nosotros venimos aquí a hablar... No, por supuesto que
estamos en un entorno de desaceleración, por supuesto; pero
es que lo hemos dicho en la última rueda de prensa. Mirela y
verá..., no, y en las anteriores. Mirela porque cuando va
bajando uno significa desacelerar. En todo caso creo que lo
importante es que se tienen que articular medidas para poder
dar respuesta a las principales necesidades que tiene esta
comunidad autónoma.

Y en segundo lugar, ¿qué hizo el Partido Popular cuando
había una crisis económica? Acabar con los sistemas de
protección...

(Remor de veus)

... acabar con los subsidios para mayores de 52 años, acabar
con las prestaciones de desempleo, recortarlas, y acabar con
la gente que más lo necesitaba. Este gobierno tiene una renta
social, tiene políticas activas, tiene toda una serie de medidas
para efectivamente, si estamos en un entorno...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 6905/19, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions del Govern
de les Illes Balears contra la plaga de la processionària
que afecta els pinars de Menorca.

La dotzena pregunta, la RGE núm. 6905/19, que havia de
formular la Sra. Maria Assumpció Pons i Fullana, decau per la
seva absència.

I.13) Pregunta RGE núm. 7338/19, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a facilitar un acord que afavoreixi la
recapitalització de Quesería Menorquina.

Tretzena pregunta, RGE núm. 7338/19, presentada en
substitució de la RGE núm. 6900/19, relativa a facilitar un
acord que afavoreixi la recapitalització de Quesería
Menorquina, que formula el diputat Sr. 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 tothom. Bon dia,
Sr. Conseller. Aquests dies ha estat notícia la possibilitat que
hi hagi una nova inversió a l’empresa Quesería Menorquina, la
qual cosa evidentment és una notícia positiva. Aquesta notícia
ha tengut un emperò, i és que de la forma que s’ha plantejat, o
almenys de la forma en què ha transcendit, ha semblat que
tingués com a condició una renúncia dels treballadors als seus
drets, la qual cosa és preocupant perquè podria frustrar aquesta
recapitalització.

Això l’interpel·la a vostè per un doble motiu: com a
responsable de les polítiques d’indústria i com a responsable
de les polítiques de treball, i és per això que li deman com
pensa intervenir en aquesta qüestió per afavorir que aquesta
possibilitat d’inversió arribi a bon port.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. 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. Gracias, Sr. Castells, gracias por la pregunta.
Como sabe durante la legislatura pasada, a través de la
Dirección General de Trabajo y de Economía Social que
llevaba la directora Isabel Castro, actual consellera, sabe que
trabajamos mucho y trabajamos mucho con ustedes para poder
responder ante la situación en la que se encontraba Quesería
Menorquina como se hizo también hace prácticamente hace
diez años, un poco menos, para poder desde luego garantizar
la viabilidad de la empresa, de sus puestos de trabajo y de la
continuidad de una empresa trascendental para el conjunto de
la economía en Menorca y por tanto adoptamos medidas de
intervención, adoptamos medidas de protección para una
empresa que creíamos que era necesario mantener.

Es cierto que durante todo este tiempo, durante este
último año ha habido distintos contactos, distintos rumores y
yo creo que para intentar buscar todo tipo de inversiones, ha
habido una actuación del ministerio al respecto, ha actuado
también a través de distintos fondos para poder buscar
capitalización y al final se ha podido plantear por parte de la
empresa que un conjunto de empresarios estarían dispuestos
a invertir. 
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Ha trascendido y ayer nos reunimos en Madrid, en el
ministerio, representantes de Comisiones Obreras,
representantes de UGT, representantes de la empresa y de
los... de los asesores de los empresarios que estarían
dispuestos a invertir, el propio ministerio y yo mismo para
poder establecer un periodo de diálogo muy rápido, concreto,
para poder llevar a cabo la operación, dar viabilidad a la
empresa y sobre todo un plan de acompañamiento social que
permita mantener el mayor... que permita mantener toda la
plantilla y todos los puestos de trabajo para los próximos
años.

Por tanto, ahora lo que se ha abierto es un periodo de
negociación, espero que desde luego será de forma discreta,
se buscará una solución lo antes posible para poder garantizar
esa continuidad de Quesería Menorquina a pesar de lo que
haya podido salir en los medios la semana pasada, de las
declaraciones que se hayan podido efectuar. 

Ahora se abre un periodo de negociación, urgente, rápido
y esperemos que llegue a un buen fruto porque al final es muy
importante no solo para Quesería Menorquina sino para el
conjunto de la economía de Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. Conseller, per la seva resposta i esperem que
totes aquestes gestions arribin a bon port i que l’actitud del
Govern sigui la d’afavorir aquest acord que faci possible
aquesta recapitalització.

Si em permet la meva opinió, ja que vostè ha fet referència
a l’actuació que va tenir el Govern fa un any, crec que el
Govern hauria de fer esforços per passar d’una actitud més
reactiva a una actitud més proactiva. És a dir, està bé
reaccionar quan passa alguna cosa i es necessita que el Govern
intervingui, fa un any es va fer, em sembla bé, però també
recordarà que el nostre  grup va presentar una proposta de
resolució que es va aprovar per unanimitat, que demanava que
es fes un pla estratègic industrial del sector lleter menorquí.

La meva opinió és que si aquest pla s’hagués fet tal vegada
les condicions de l’entorn serien més favorables perquè
aquesta inversió no només arribés a bon port, sinó que es
trobés en un entorn més favorable per poder tenir un retorn
més important per part dels inversors. A això em refereixo
quan parlo d’unes polítiques proactives. Està bé fer les
polítiques reactives, el Govern ho ha de fer, però també és
important fer polítiques proactives.

Tal vegada vostè pensa que no és la millor solució fer
aquest projecte industrial estratègic, jo estic disposat a
debatre-ho amb vostè, però d’alguna manera voldria saber: a
banda de les mesures reactives, les mesures proactives, què
farà el Goven per fer... perquè aquesta llavor que ara es posarà
en aquesta empresa pugui donar el seu fruit gràcies a un entorn

més favorable per la competitivitat d’aquesta empresa?
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. 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. Presidente. No le diré que no tiene razón en
que hay que hacer un plan estratégico y, por tanto, no creo que
tengamos que debatir algo que es obvio. 

Durante la pasada legislatura se hacía con la Conselleria de
Medio Ambiente y Agricultura, con Vicenç Vidal que eran las
dos consellerías que tenían que aplicarlo. Durante esta
legislatura con la consellera Mae de la Concha con la cual se
tendrá que trabajar en ese plan con el sector lácteo que tiene
desde luego una especial incidencia en la isla de Menorca,
pero déjeme que sí le diga que el Gobierno no solo ha sido
reactivo, ha sido proactivo. Ha sido proactivo a la hora de
buscar operaciones, de ayudar con operaciones, de inyectar
liquidez a la empresa y por tanto no sólo ser reactivo, sino ser
propositivivo, buscar acuerdos y sentarse en mesas para
intentar que entre todos consigamos una salida.

Para nosotros lo más urgente ahora mismo es dar
continuidad, viabilidad a la empresa y a ese plan de
acompañamiento social que mantenga las condiciones de los
trabajadores y trabajadoras. Eso para nosotros ahora...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, el seu temps ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 6896/19, presentada per la
diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a seguretat aèria dels trasllats sanitaris.

La catorzena pregunta, RGE núm. 6896/19, també decau,
ja que la diputada Sra. Sílvia Tur no és present.

I.15) Pregunta RGE núm. 6914/19, presentada pel
diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a mesures
del Govern de les Illes Balears per lluitar contra
l’exclusió social.

Quinzena pregunta, RGE núm. 6914/19, relativa a mesures
del Govern de les Illes Balears per lluitar contra l’exclusió
social, que formula el diputat Sr. Jaume Font i  Barceló del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la
paraula el Sr. Font.
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
Sra. Presidenta, és difícil en la situació política en què es
troba l’Estat espanyol a vegades posar el focus damunt les
coses que realment passen cada dia dins una societat que no
viu penjada com nosaltres a la informació mediàtica o al
coneixement dels partits polítics envers al que defensen.

Aquests dies ens ha sobtat a tots quan hem vist que es
presentava per la Fundació FOESSA, adscrita a Càritas, una
informació que parlava que 243.000 persones a les Illes
Balears viuen sobre l’exclusió de pobresa en aquesta terra,
quan hem vist molt bé aquests darrers cinc anys com realment
l’economia millorava, es generaven llocs de feina i tots
estàvem contents, a la vegada ens creixia a l’altre costat més
que en cap altra comunitat, som la tercera de tot l’Estat, però
la que més ha crescut i és on nosaltres també econòmicament
hem crescut més, ens creixia la pobresa.

Més de 38.000 persones estan ja totalment expulsades del
que és el nostre dia a dia, el nostre viure dins la nostra
societat. Sabem que tancarem un any amb menys de 300
milions d’euros del que havíem pressupostat, o 280, i sabem
que tendrem molt menys doblers l’any que ve per tirar
endavant.

Davant aquesta situació  si podem oblidar un poquet el
renou que realment no ajuda aquesta terra, em pot dir vostè
com pensa evitar o com pensa impulsar mesures per aquestes
més de 200.000 persones que estan en exclusió de pobresa?

Gràcies.

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 Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font, per aquesta
pregunta que sens dubte afecta de ple la nostra societat i que
sens dubte és la nostra preocupació més important. 

Tots visquérem una crisi econòmica duríssima, som ben
conscients que es va fer pagar sobretot a les persones més
dèbils de tota la societat i això va crear fortes desigualtats que
evidentment encara avui estam arrossegant. Per tant, fins que
hi hagi una persona que estigui en risc d’exclusió social vol dir
que hi ha d’haver el Govern de les Illes Balears sempre al seu
costat.

També li voldria fer una altra afirmació que crec que és
important. Nosaltres com a govern tenim molt clara aquesta
situació i ja a partir del 2015 començàrem a treballar
intensament per rompre aquestes desigualtats socials entre els
ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat autònoma i les
coses han funcionat millor. Per tant, seguirem en la mateixa
línia política que començàrem a aplicar a l’any 2015.

Per què dic això? A l’informe a què vostè feia referència,
de FOESSA, precisament, efectivament hi ha aquesta xifra de
243.000 persones en risc d’exclusió social a les Illes Balears,
però la data, que també és important, que crec que s’ha de
posar de relleu, és que als darrers anys hem disminuït un
22,4% les persones en risc d’exclusió social. Hem passat de
312.000 a 243.000. 

Què vol dir, Sr. Font? Que 70.000 persones a la nostra
comunitat autònoma han deixat d’estar en risc d’exclusió
social. Per això dic que les polítiques que hem anat aplicant
serveixen.

I quines polítiques són aquestes? Òbviament les polítiques
actives d’ocupació, intentant garantir millors salaris a la
ciutadania d’aquestes illes, amb els convenis col·lectius
també, una aposta decidida per la política social. La renda
social garantida a les nostres illes ja arriba a 12.546 persones
i als pressuposts 2019 a més complementam les pensions no
contributives que sap vostè que són molt baixes en aquesta
comunitat autònoma. Hem augmentat tota la política social al
pressupost de les Illes Balears, la passada legislatura hem
arribat a més d’un 70% de despesa social si comptam
educació, sanitat, serveis socials, polítiques actives
d’ocupació i habitatge. Per tant, aquesta línia és la que
continuarem treballant en aquestes illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. Si avui anàssim pel carrer i
demanàssim a gent jove o no tan joves quines són les seves
preocupacions ens dirien segurament la primera el canvi
climàtic i el medi ambient, els joves; i si anàssim a gent que
fos més major molta gent et diria viure dignament, viure
dignament. Aquesta hauria de ser la nostra preocupació,
aquesta qüestió mediambiental i aquesta qüestió social.

Jo no li negaré que hi ha 70.000 persones menys, però en
continuam tenint 235.000 i en canvi aquesta qüestió no és la
que ocupa el 80% de la feina d’aquest parlament, no, aquí
passam un guster de parlar de Madrid i de Catalunya i de tot,
però ens tocam els nassos del que ens han enviat aquí, que és
perquè la gent no sofreixi en aquesta terra.

Jo el que li deman, a vostè, Sra. Presidenta, que en aquest
pròxim pressupost per a aquests més necessitats posi l’accent,
posi els doblers, cerqui solucions, faci el que hagi de fer, no...

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

Sr. Font, el seu temps s’ha acabat. 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. Em fa mal valorar el que preocupa
als grups parlamentaris i el que plantegen tant en el torn de
control al Govern com a les seves iniciatives. Li puc dir que
el cent per cent del temps que ocupa el Govern de les Illes
Balears, els consellers i els seus directors generals és
precisament resoldre la problemàtica que pateixen molts de
ciutadans d’aquestes illes; d’això n’estic totalment
convençuda.

L’informe de FOESSA també apunta una altra qüestió, que
el risc d’exclusió social ve moltes vegades per la dificultat de
l’accés a l’habitatge, que és una de les polítiques importants
que, com sap vostè, prioritzam des del Govern de les Illes
Balears. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

I.16) Pregunta RGE núm. 7337/19, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a pacte de
govern.

Setzena pregunta, RGE núm. 7337/19, presentada en
substitució de la RGE núm. 6916/19 , relativa a pacte de
govern, que formula el diputat Sr. 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,
prensa, invitados. Sra. Armengol, mientras el presidente Pedro
Sánchez afirma que la actuación policial es ejemplar y el
ministro de Interior denuncia la violencia separatista, sus
socios de Gobierno de MÉS consideran que existe represión
del Estado y brutalidad policial. Usted, que me respondió hace
dos semanas que presidía un gobierno de ley y orden, ¿con
quién está, con el Gobierno de España, de su partido, que al
menos de palabra dice defender la legalidad o con sus socios
separatistas de MÉS?

Gracias.

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 Socias):

Gràcies, Sr. President. Sr. Campos, una setmana més vostè
ens il·lustra amb preguntes que sincerament aporten molt poc
en aquests moments que vivim, no?, des del punt de vista que
vostè...

(Alguns aplaudiments)

... que vostè l’està plantejant. Jo entenc que el seu partit
polític, la seva ideologia i on són i què pensen, estant molt
lluny de mi, Sr. Campos; per tant, segurament no ens
entendrem mai.

Jo tornaré a explicar el que he explicat sempre, miri, crec
que en moments de dificultat i de complexitat enorme, com el
que es viu ara a Catalunya i a Espanya, el que es necessita és
responsabilitat, és seny, és tranquil·litat, és diàleg, és capacitat
d’entesa; i una vegada més li diré, Sr. Campos, jo sempre com
a persona demòcrata convençuda estaré devora la llei i mai,
mai, mai a favor de cap tipus de violència.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Es curioso, Sra. Presidenta, usted está gobernando con
partidos que públicamente dicen que su partido es lo peor, ¿en
qué lugar está quedando, Sra. Armengol?

Al igual que MÉS y Podemos que no rompen su pacto de
gobierno porque los cargos que usted les proporciona bien le
valen la pena quedar en evidencia ante sus votantes, por cierto,
el diputado Rufián sabe bastante de eso. 

Sra. Armengol, no cuela su apoyo a la legalidad, sus hechos
demuestran justo lo contrario, usted sigue con un gobierno
que comparte manifestaciones donde se afirma que la policía
nacional y la guardia civil son fuerzas de ocupación o que el
Estado es terrorista, su consejero de Educación sigue con un
asesor, Sr. Marcel Pich, al que los ciudadanos le pagan 48.000
euros y que esta semana sigue insultando a la policía nacional
y también a su secretario  general Pedro Sánchez, eso sí, al
igual que sus socios de MÉS y de Podemos no dimite, sigue
cobrando del estado opresor.

Sra. Armengol, se lo vuelvo a preguntar, respóndame, es
muy sencillo, ¿va a mantener su pacto de gobierno con quienes
no respectan el estado de derecho, justifican los actos
violentos, insultan a nuestra policía y quieren celebrar
referéndums ilegales? 
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Y antes de que se me olvide, ya lo ha dicho en su primera
respuesta, le agradezco sus respuestas de siempre tipo
extremistas, crispadores, ultras y demás; nos favorecen las
encuestas, gracias, siga así, pero además de eso sólo necesito
que me diga si va a seguir de la mano de los que la quieren
convertir en Quim Torra o en el fugado Puigdemont.
Dígamelo, respóndame si está con la legalidad de verdad o
quiere seguir de la mano de unos señores que quieren romper
nuestro estado constitucional, que a usted le parece algo pues
que no viene a cuento y tal, pero ¡hombre!, si hablamos de
unos partidos que quieren acabar con la unidad de España, con
nuestro régimen constitucional e incluso aquí en Baleares
quieren trasladar esa violencia que se está viviendo allí, pues
comprenderá que hay muchos ciudadanos de Baleares a los
que sí que les interesa esta cuestión.

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 Socias):

Gràcies, Sr. President. Sr. Campos, jo li deia abans que
vostè i jo estam molt lluny, efectivament. Li explicaré una
cosa, miri, hi ha molta gent, molts de ciutadans d’Espanya i
també d’aquestes illes que varen lluitar molt per tenir una
democràcia després de quaranta anys de dictadura i molta de
gent va lluitar per poder viure en un estat democràtic; un estat
democràtic significa que hi ha d’haver respecte a la pluralitat
d’idees, que hi ha d’haver dret a la manifestació pacífica, que
hi ha d’haver, sens dubte, respecte a la llei, que no totes les
opinions són compartides entre les diferents forces
polítiques, només faltaria, jo no les compartesc totes, sense
cap mena de dubte. Ara, pos molt en valor la capacitat de
diàleg, la capacitat de consens, la capacitat de viure en un país
on tothom es pugui expressar des de la llibertat d’allò que
pensa i d’allò que no pensa.

Què no compartesc jo, Sr. Campos? Idees com les seves
d’exaltació d’un dictador, això no ho compartiré mai jo, ni
compartiré mai jo la instigació al racisme, a la xenofòbia, a
tantes i tantes coses que vostès plantegen, Sr. Campos. Li diré
una vegada més, i crec que ho he demostrat amb els meus fets,
ho he demostrat durant la meva trajectòria política, òbviament
som una persona demòcrata, òbviament estaré  devora de la
llei, òbviament també estaré devora del diàleg, òbviament
estaré devora de la pluralitat democràtica, òbviament estaré en
el respecte als partits polítics democràtics pensin o no pensin
com jo, òbviament estaré devora de les manifestacions lliures
i pacífiques i òbviament estaré devora que les crisis polítiques
es resolen des de la política.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.17) Pregunta RGE núm. 6917/19, presentada pel
di putat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a llista d’espera per
a l’accés als habitatges de protecci ó oficial a les Illes
Balears.

Dissetena pregunta, RGE núm. 6917/19, relativa a llista
d’espera per a l’accés als habitatges de protecció oficial a les
Illes Balears, que formula el diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el
Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Diputades i diputats, bon dia. Habitatge
social per a ciutadans desfavorits, a la passada campanya
electoral de les autonòmiques l’habitatge va ser el tema
imprescindible en tots els debats electorals, recriminàvem a
la Sra. Armengol les 3.500 famílies en llista d’espera per
trobar un pis de lloguer a l’IBAVI, recriminàvem que el
Govern no havia construït cap habitatge de l’IBAVI. Vostè ens
responia que hi havia una construcció imminent de 500
habitatges, que rebaixaria el nivell d’aquestes llistes d’espera;
i ara ja ha passat mig any.

Sra. Armengol, en quina situació es troba la llista d’espera
per a l’accés als habitatges socials a les Illes Balears?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. 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, Sr. Pérez-Ribas. A veure,
jo abans a la pregunta al Sr. Font en feia referència, una de les
qüestions que planteja l’informe de FOESSA precisament és
que hi ha una situació de desavantatge important a la nostra
comunitat autònoma respecte de molts de ciutadans en l’accés
a l’habitatge, perquè tots sabem que és un accés massa car per
a molts de ciutadans d’aquestes illes. Per això, des de l’any
2015 es fa política d’habitatge públic a aquestes illes; hem de
recordar que els seus socis de govern a la passada legislatura
no feren res, absolutament, ens quedàrem amb un balanç de
menys zero.

Bé, malgrat és veritat que en campanya electoral vàrem
parlar d’aquesta i d’altres problemàtiques, vostè en va parlar,
jo me n’he ocupat. Nosaltres fa quatre anys que feim feina en
tema d’habitatge públic, Sr. Marc Pérez-Ribas, per això hi ha
sòl ara que està en disposició de poder construir habitatges de
protecció oficial, en aquest moment n'hi ha 118 en
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construcció, per això hi ha una llei d’habitatge fet a aquesta
comunitat autònoma, per això hi ha política d’habitatge que
permet que els grans tenidors donin l’habitatge al Govern de
les Illes Balears per poder-lo donar en règim de lloguer social
i per això hi ha aquesta política d’habitatge. Hi ha el Pla
d’habitatge que són aquests 511 que, li repetesc, en aquest
moment estan en fase de construcció una part molt important. 

A més, no hem d’oblidar, Sr. Marc Pérez-Ribas, que
mentre hi ha gent que efectivament està en llista d’espera per
tenir aquest habitatge a l’IBAVI, aquesta gent té suport per part
del Govern de les Illes Balears i li vull referència a les
polítiques de suport al lloguer que feim des del Govern de les
Illes Balears, que pagam entre un 40 i un 50% del lloguer de
les persones que així el reclamen i estam arribant a més de
3.000 famílies a la nostra comunitat autònoma.

Per tant, efectivament, falta encara habitatge, estam en
aquesta línia de fer aquesta política, però també hem avançat
durant aquests quatre anys bastant més del que teníem.

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sra. Armengol, s’ha avançat, però segurament les llistes
s'hauran incrementat perquè no s’ha construït. Com a oposició
farem el control al Govern, sobretot en el tema d’habitatge,
com ja vam dir en el ple dia de legislatura. Tot d’una va
començar la legislatura i vàrem demanar documentació sobre
la situació dels 511 habitatges, que vostè ha citat actualment
i que deia que estaven en construcció. Bé, idò han passat
mesos i mesos i no tenim resposta a la nostra sol·licitud de
documentació, la qual cosa demostra una falta de transparència
sorprenent i realment no sabem si és que estan amagant alguna
cosa amb aquest retard.

Per tant, la poden creure els ciutadans amb aquests 500
habitatges en construcció?, rebaixaran les llistes d’espera?,
perquè ha passat mig any i estem exactament igual que fa mig
anys i quatre anys, o sigui zero habitatges socials construïdes.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula la Sra. Presidenta.

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

Gràcies, Sr. President. Per molt que vostè digui una cosa
que és mentida, no es converteix en veritat. Per tant, no és ver
que no s’hagi construït cap habitatge social, no és ver que en

aquests moments no estiguin en execució i en construcció els
habitatges. Aquesta és una realitat bastant objectiva, basta anar
al solar, jo si vol l’acompanyaré, veurà vostè com s’estan
construint i veurà com s’estan fent realitat habitatges.

Són suficients?, encara no, jo li he explicat moltes
vegades. Tenim un parc d’habitatge públic de 1.800 habitatges,
amb la quantitat de demanda de la població, que a més
augmenta a la nostra comunitat autònoma, no és suficient. Per
això feim política d’habitatge i efectivament, està traient els
seus fruits, que hem de seguir incrementant. Hi ha el Pla
d’habitatge, hi ha la Llei d’habitatge, hi ha les polítiques de
suport al lloguer de l’habitatge, hi ha la política de grans
tenidors. I, Sr. Marc Pérez- Ribas, una qüestió que vostè hauria
d’entendre, per poder fer un habitatge, per poder-lo construir
has de tenir el sòl, has de tenir el projecte , has de fer la
llicència i l’has de construir. En aquest moment estam en la
fase de construcció i seguirem amb aquesta línia de treball.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.18) Pregunta RGE núm. 6910/19, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pagament del deute a la
nostra comunitat autònoma.

Divuitena pregunta, RGE núm. 6910/19, relativa a
pagament del deute a la nostra comunitat autònoma, 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, el xantatge
protagonitzat pel Govern central de Pedro Sánchez, en relació
amb la liquidació del sistema de finançament autonòmic causa
vergonya i sorprèn molt. No existeixen precedents d’una
utilització com aquesta, d’un oportunisme polític  d’aquest
calibre i , com li dic, d’una reprovable utilització de
l’Advocacia de l’Estat.

Abans de les eleccions no hi havia manera de poder pagar
això, segons deia la ministra Montero, perquè tenia un
informe de l’Advocacia de l’Estat. Convoquen les eleccions i
després ja va ser totalment possible poder pagar la liquidació,
però només una part. Durant tot aquest procés, vostè ha acotat
el cap i ha estat desapareguda, com sol fer darrerament. Per
això jo avui li  vull demanar a veure quin és el seu
posicionament en relació a la forma de fer la liquidació de la
finançació autonòmica.
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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. Sr. Company, qui està normalment
desaparegut és vostè, perquè quan vostè se’n va tèmer del tema
de les bestretes, jo ja havia tengut una reunió amb el President
del Govern d’Espanya i li havia sol·licitat la reclamació dels
101 milions d’euros que haurien de venir a les Illes Balears...

(Alguns aplaudiments)

Vostès els mesos d’estiu devien estar de vacances,
nosaltres no, nosaltres estàvem fent feina, jo em vaig reunir
amb el President Pedro Sánchez i li vaig reclamar la situació
de les bestretes de la nostra comunitat autònoma i, per tant, la
necessitat que es fes aquest pagament efectiu durant l’any
2019. Després vàrem tenir reunions amb la ministra Montero,
jo vaig donar comptes aquí, vaig fer una compareixença per
explicar la realitat de com estaven les coses i els vaig dir,
tenim el compromís que les bestretes es pagaran abans
d’acabar l’any. Avui s’aprova per Diputació Permanent el reial
decret llei que ha aprovat el Consell de Ministres, que com bé
explicava la consellera d’Hisenda, és la primera vegada en la
història que s’aprova una actualització de les bestretes sense
tenir pressupost general de l’Estat aprovat i no el tenim
gràcies a vostès, Sr. Company, també s’ha de recordar...

(Alguns aplaudiments)

No el tenim gràcies a vostès.

Per tant, se’ns ha comunicat que rebrem 101,6 milions
d’euros, que és l’actualització de les bestretes i, com vostè
sap, perquè és públic i notori, la ministra ha comunicat que els
pagarà en dos pagaments, un el novembre i un en el desembre.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

D’haver fet tanta feina, Sra. Armengol, li ha fet molt poc
cas el seu cap, de fet no n’hi ha fet gens ni mica i a vostè se la
veu baixa de to , molt baixa des que governa el seu cap del
PSOE a Madrid.

Miri, l’únic que ha canviat és que ara hi ha eleccions i per
això Pedro Sánchez, utilitzant La Moncloa una vegada més per
fer campanya i els doblers de tots els espanyols, ha fet
possible que una part, només una part del sistema de

finançament vengués. Per tant, això no pot ser i  no pot ser
perquè és un tema molt greu, perquè estam parlant de recursos
que es destinen a educació, a sanitat, a serveis bàsics, a serveis
socials. Són doblers que són de les comunitats autònomes i
vostè acota el cap i no els defensa així com els hauria de
defensar.

Miri, la ministra Montero ara ha trobat una escletxa per
pagar, però només una escletxa per pagar una part, la qual cosa
és totalment incomprensible i vostè callada, com sempre,
callada. Du una temporada muda. Tampoc no s’entén per què
vostè no reclama amb contundència tot això i no s’entén per
què ara no és igual de reivindicativa amb Pedro Sánchez, com
ho era amb Mariano Rajoy.

La setmana passada ens va dir que vostè duria els 20
milions, o reclamaria els 20 milions d’euros de l’IVA. Res, li
va durar 24 hores, va venir Bel Oliver i li va dir que res de res
i vostè callada. Aquest ímpetu reivindicatiu li ha fugit. 

Miri, Sra. Armengol, vostè ens va dir que amb Sánchez ens
aniria millor i resulta que ens vol limitar el 75% de
descompte, que no hi haurà règim especial de les Illes Balears,
que no hi haurà l’IVA de les empreses i avui podem veure a
més a la premsa, que aquell famós conveni de 360 milions
d’euros en inversions en aigua, tampoc no hi és. Vostè s’ha fet
200 fotos i ha duit 360 milions d’euros de fum, com fa
sempre amb les coses que vostè toca, fum i fum.

Miri, Sra. Armengol, el millor que li pot passar a vostè, a
les Illes Balears i a Espanya és que Pedro Sánchez se’n vagi de
La Moncloa, vostè serà molt més reivindicativa i Balears
tornarà estar així com toca a nivell d’Espanya.

Gràcies.

(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. Aquesta forma de fer campanya
electoral és una mica surrealista, Sr. Company. A veure, què
era important, que s’actualitzessin les bestretes i que el
sistema de finançament es cobrés el 2019, sí o no? Es cobra,
sí o no?, sí tot, sí tot...

(Remor de veus)

Sí, tot. Escolti, escolti, que està molt embullat. La bestreta
del sistema de finançament es cobra sencera, els 101,6
milions d’euros i es cobra abans de desembre. Aquest és el
nostre compromís i aquest és el que està garantint per part del
Govern d’Espanya, malgrat estigui en funcions. Allò a què
vostè fa referència de l’IVA, no és allò de l’avançament de les
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bestretes de finançament autonòmic, és el canvi d’informació
d’IVA que va fer el Sr. Montoro l’any 2017 i que ens deu una
mensualitat a totes les comunitats autònomes, que aquesta no
es pot pagar de moment en funcions i s’ha de pagar en el
pròxim pressupost de l’any 2020.

Però, Sr. Company, la seva boqueta és la que va estar
tancada quan el Sr. Montoro va llevar 2.500 milions d’euros a
totes les comunitats autònomes d’Espanya.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

Això va succeir l’any 2017, no ha succeït ara, va succeir
l’any 2017. La meva reivindicació va ser sempre la mateixa al
Sr. Montoro, que a la Sra. Montero, perquè a mi m’és igual un
que l’altre, m’és igual qui governi a Espanya. La meva feina és
defensar els interessos de la comunitat autònoma i si vostès
haguessin aprovat el pressupost general del 2019, Sr.
Company, tendríem els 100 de les bestretes i tendríem els 78
d’IVA perquè anaven en el pressuposts generals de l’Estat de
l’any 2019.

Llàstima que mai no pensin en Balears. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

II. Interpel·lació RGE núm. 4066/19, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a pol ítica del
Govern en relació amb l’inici del curs escolar.

Passam al segon punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat de la interpel·lació RGE núm. 4066/19, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en
relació amb l’inici del curs escolar. Intervenció del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bé, bon dia a tothom, bon dia, Sr.
March, avui li tornam fer una interpel·lació d’aquestes que ja
són costum en aquest parlament i que li fa el Partit Popular en
la seva funció de control, la feim cada any a principi de curs
escolar i és que voldríem que ens donés informació més
concreta d’allò que ha funcionat i d’allò que no ha funcionat a
l’inici d’aquest curs.

Enguany li he de reconèixer que no hi ha hagut caos de
planificació com l’any passat, no hi ha hagut nins als patis, ni
tantes obres, per ventura és que l’any passat era any electoral
i vostès varen córrer a fer obres, intentant llevar aquells
barracons que en definitiva han quedat més o manco similars.
I el que sí ha hagut és qualque actuació inadmissible que no
ens ha explicat, que és el que ha passat per exemple en el pati
en el Col·legi de Portocristo i qualque actuació de goteres a
qualque escola. 

Però en general el que continuen són els problemes
recurrents de cada curs, matriculacions fora de termini,
increment de matrícules, perquè resulta que hi ha saturació de
nins cada any, això deu fer..., no deu anys, ja deu fer devers
dotze anys que van incrementar progressivament les
matriculacions dels nouvinguts, les infraestructures estan
pràcticament iguals, Sr. Conseller, d’aquests darrers quatre
anys, la veritat. Avui fins i tot supòs que sortiran les goteres,
perquè ha plogut i tornarem a tenir les goteres al diari demà
matí. Però, en general, vostè no ens ha aclarit gaire cosa en
aquests mesos de principi de curs i, per això, li agrairíem que
fes una interpel·lació, amb unes respostes prou concretes.

A la seva compareixença va reconèixer que la situació
econòmica de Balears era complicada, i nosaltres voldríem
saber com afectarà això al curs escolar que acabam de
començar. Jo supòs que vostès estan intentant allargar ara
sense donar cap notícia dolenta fins al dia 10 de novembre,
però més prest o més tard haurà de reconèixer que es faran
retalls, que hi haurà qualque tipus de bloqueig, que hi haurà
problemes evidentment en l’educació, i que això revertirà
lògicament en una pitjor qualitat educativa a les Balears.

Nosaltres voldríem saber si vostè té previst actualitzar dins
aquest curs escolar els mòduls econòmics, per exemple, de la
concertada, donada la situació econòmica que té; si cobrirà o
no les baixes, o aviat hi haurà qualque tipus de suspensió en
matèria de baixes dels docents; com seguirà el nomenament
d’interins quan siguin necessaris, en quina situació es troba el
personal de suport, i realment que ens digui quines dades
tenim a dia d’avui, a l’inici d’aquest curs, tenint en compte que
si incrementa les matriculacions i no incrementa
progressivament el personal de suport o els ATE, idò realment
hi ha un bloqueig i una retallada en relació amb els nins que
tenim a les escoles.

Unes dades que ens preocupen bastant són les xifres de
fracàs, abandonament escolar prematur i absentisme. Sap vostè
que li ho demanam contínuament amb preguntes orals, i també
li ho vàrem demanar a la compareixença, i ja li ho vàrem
demanar i no ens va poder donar les xifres, va dir que no tenia
en aquell moment les dades oficials, que ens les faria arribar.
La veritat és que a dia d’avui no hem rebut cap document extra
a part dels que sol·licitam, i amb comptagotes ens van arribant
amb enllaços al Portal de Transparència per part de la seva
companya Costa, no hem rebut aquella informació que va dir
que no tenia cap problema a enviar-nos. Per tant voldríem
saber quines dades oficials tenim ara a principi de curs. Crec
que des dels diputats es va assenyalar que l’any 2018 hi havia
un 24,5% d’abandonament quan la mitjana d’Espanya és de
17,9%; la veritat és que ens preocupa, perquè això són unes
xifres totalment estancades durant tota la passada legislatura.
Tenint en compte que venim de l’any 2008, amb un
abandonament del 40% -pacte de progrés de vostès-, que es va
millorar fins al 26, 25,9, la passada legislatura amb el Partit
Popular i és la realitat, i de llavors està estancat, si vostè les
té a un 24,5%. Volíem saber si té mesures concretes
previstes, perquè a la compareixença no va dir res, per
disminuir aquestes xifres i quines són en concret.
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Respecte de l’aprenentatge dels nins, ens preocupen les
competències en les matèries troncals, tant lingüístiques, per
exemple, de català i castellà, com les no lingüístiques, de
matemàtiques. Tenim les competències amb unes xifres molt
baixes a l’àmbit nacional, volem saber si vostè aquest inici de
curs ha fet qualque cosa perquè millorin o si ens continuarà
dient que estam beníssim i que està fent plans i estudis. I en
l’aprenentatge de llengües estrangeres; a part del seu decret de
llengües, que l’únic que feia era incrementar l’autonomia dels
centres, que ja ens va bé que els centres tenguin autonomia,
però han de tenir una mínima direcció des de la conselleria; si
no de què ens serveix que hi hagi una conselleria d’Educació
i uns directors generals que han d’encarrilar o han d’encaminar
cap on va l’educació dels nins? Per tant voldríem saber quines
mesures té vostè posades aquest curs 2019-2020 per millorar
les competències i l’aprenentatge de llengües estrangeres,
tenint en compte que a la seva compareixença, a més, vostè va
dir que es necessitaven persones especialitzades; idò voldríem
saber si ha fet qualque pensament i ha posat persones
especialitzades o si pensa fer inversions al llarg d’aquest curs.

Ens preocupa també l’educació infantil 0-3. Vostès tenen
un mandat parlamentari que és la seva herència, és a així, Sr.
Conseller, és el que té continuar governant, té coses bones i
coses dolentes, i una de les coses que té -no sé si per a vostè
seran bones o dolentes- és la seva herència, i dins la seva
herència hi ha un mandat parlamentari d’aquest parlament
aprovat per unanimitat, amb una sèrie de missatges, de mandats
en matèria d’educació infantil 0-3 anys, i un d’ells per
exemple era que tots els nins i les nines de Balears poguessin
anar a escoletes infantils, que les famílies s’ho poguessin
permetre, i resulta que hi havia -li ho vàrem dir l’any passat-
devers 400 places buides a centres privats autoritzats, és a dir
aquelles escoletes que són privades, i que no s’estaven
ocupant, i se li va fer un mandat que vostè concertàs aquestes
places, i nosaltres voldríem saber quantes places ha conveniat
amb aquests centres autoritzats per a aquest curs 2019, perquè
no tenim informació que no ha fet res. Tant de bo ens digui
que sí, però voldríem saber realment com està aquest tema, si
ha conveniat qualque plaça, ens bastaria almenys qualque plaça.

També per què no s’han posat en marxa les beques
menjador de 0 a 3 anys en centres privats. Nosaltres tenim
queixes del fet que no s’han posat, si no l’estic interpel·lant
perquè ens digui que ens equivocam, tant de bo ens digués que
ens equivocam, i si no ens equivocam i no les ha posat en
marxa digui’ns quan les posarà, quan les publicarà i quan les
resoldrà, perquè a més no tenim només el problema que
vostès publiquin ordres o publiquin decrets o publiquin
normativa per poder posar en marxa unes beques menjador o
qualsevol altre tipus de decisió, sinó que tenim el problema
que després no es resolen i encara hi ha gent, per exemple,
pendent de la publicació de les beques menjador a l’educació
obligatòria, aproximadament 2.400 famílies li vàrem dir fa
poc a una pregunta oral. També voldríem saber si quan les
publiqui tendran caràcter retroactiu totes al setembre de 2019,
les d’infantil, les de primària..., és a dir, no només les
obligatòries sinó també les que té mandat parlamentari.

Del tema d’infantil 3 a 6 i de primària voldríem saber en
quina situació estan les ràtios, però no la ràtio  mitjana que
vostè ve aquí i ens diu: “idò està en un 22,3, o està en un...”;
molt bé, però quina és la ràtio màxima?, perquè vostès, vostès,
es varen fer una foto a principi de la passada legislatura en què
signaven un pacte educatiu. Nosaltres els varen dir que
revisassin les xifres que signaven perquè després les haurien
de complir. Resulta que varen passar quatre anys i no han
complit aquelles ràtios màximes, no hi ha aquells 20 nins per
aula ni aquells 25 nins per aula que havien de tenir a infantil o
a primària, de màxima; jo voldria saber quina és la màxima,
perquè jo sí sé que hi ha aules de 27 i 28 nins a primària, li ho
puc dir perquè els veig cada dia quan duc els nins a escola; o
sé que hi ha aules d’infantil de més de 20 nins, basta escoltar
els sindicats el que diuen. Per tant digui’ns quina és la màxima
i quan complirà aquest pacte educatiu que va fer vostè amb la
comunitat educativa.

Dels temes dels projectes educatius també li ho vaig
demana a la compareixença i em va dir que no tenia les dades,
que es pensava que hi havia publicats... em va dir devers 200.
Voldríem saber exactament quants n’hi ha de publicats, perquè,
vostè no sé si ho sap, fa poc vàrem debatre una proposició no
de llei a instàncies del Partit Popular en què instàvem el
Govern a demanar la publicació de tots els projectes i que es
pengin per a coneixement de la ciutadania, i el partit que li
dóna suport quasi se’n va riure, i hi va votar en contra dient que
com que hi havia un decret que ja obligava a publicar els
projectes per què havíem de fer un mandat parlamentari. Idò
miri, perquè fins i tot havent-hi mandats, fins i tot havent-hi
decrets, no es publiquen, i no només no es publiquen sinó que
el conseller d’Educació no sap quants de projectes educatius
hi ha publicats perquè les famílies els coneguin. Per tant si
avui ja té les dades o en aquest temps que dura la interpel·lació
algun dels seus directors generals, o els milers d’assessors
que varen venir per exemple a la compareixença, que hi havia
més assessors que diputats, li poden passar les dades, ens
podria dir quants n’hi ha i quan estaran publicats tots aquests
projectes educatius.

I finalment el tema de les infraestructures. És un tema
recurrent, del qual farem una interpel·lació específica, però és
important destacar-ho, perquè a principi de curs seguim sense
complir el seu compromís d’eliminar barracons per davall...,
bé, n’havia de reduir un 70%; tenim prop del centenar de
barracons. Vostè ha començat el curs 2019-2020 sense haver
fet aquesta passada legislatura, no l’any passat, aquesta passada
legislatura, cap escola nova a iniciativa seva, a iniciativa seva,
únicament Son Macià i Santa Maria; Santa Maria estava amb
l’estructura de quan hi havia el conseller Bosch, i Son Macià
li vaig deixar jo la tramitació administrativa en marxa i ho sap
vostè; no en digui que no perquè jo la firmava i vostè la va
acabar. Per tant no ens ho ha de contar cap d’aquests que li fan
en cantet des de la seva bancada esquerra.

I vostè va dir a la compareixença que tornava a modificar
el P la estratègic. És lògic, si l’està incomplint
sistemàticament és que l’haurà de continuar modificant cada
un dels cursos escolars a principi de curs per justificar davant
les famílies que continuam tenint aquests barracons que tenen
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tanta qualitat i que vostè va dir que ens convidava a visitar i a
fer-los una ruta, va dir..., no sé si qualcú ho recorda, com si
fessin la ruta del bakalao. Li va fer moltíssima gràcia, perquè
aquestes varen ser les seves paraules.

I ja vaig acabant, Sr. Conseller. Crec que li  he fet una
interpel·lació bastant concreta, amb preocupacions concretes,
perquè m’estim més que en doni dades concretes i em doni...,
faci promeses, promeses, no compliments, promeses, però
que siguin concretes i que siguin reals, i que després nosaltres
puguem comprovar que s’han fet i no haguem de tornar a
demanar a l’inici del curs que ve les mateixes coses un any
rere any, que això ja pareix l’any de la marmota. Per tant...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Riera, tiene que ir terminando, por favor.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, Sra. Vicepresidenta, un segonet. Així que, per favor,
sigui també concret en les respostes per respecte a aquest
grup, per respecte a aquest parlament, i sobretot per respecte
a tots els nins i  les nines que han començat aquest curs
escolar.

Gràcies, Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el representant del
Govern, el conseller d’Educació, Universitat i Recerca.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Vicepresidenta, diputats, diputades, Sra. Riera, gràcies
per aquesta interpel·lació, una primera qüestió: lliçons sobre
respecte a la dignitat de professors i estudiants, de vostès ni
una.

(Alguns aplaudiments)

Al seu mandat tan catastròfic del qual vostè se sent tan
orgullosa, no només hi va haver retallades, retallades de tots
tipus, sobretot de diàleg i sobretot de respecte als docents i a
les famílies i als estudiants.

Miri, jo evidentment com pot suposar no puc compartir
aquesta anàlisi sempre negativa que vostè fa, a més, sempre
utilitza les coses mitges mentides, mitges veritats, però miri,
hi ha una cosa que sempre em crida l’atenció de vostè, diu que
la qüestió d’infraestructures està igual i que les coses que hem
fet és que vostès les varen deixar preparades.

Jo, la veritat, no vaig trobar res preparat, devia estar en
algun caixó o no sé si... invertir 70 milions durant la passada

legislatura és tenir les infraestructures igual. No sé
exactament vostès que varen fer una gran inversió en
infraestructures educatives..., resulta que nosaltres no hem fet
res.

No li donaré tota la relació de totes les obres fetes,
evidentment, no som aquí per això, som aquí per fer un debat
de política educativa i això és el que vull fer.

Miri, vostè sempre planteja les coses d’una forma... jo
diria en negatiu, i ho he dit moltes vegades, crec que els
polítics en tots els sentits hauríem de fer alguna... de donar
missatges en positiu sobre la situació de l’educació.

Miri, li llegiré una frase d’un senyor que no és sospitós
d’esquerres ni socialista, però és una persona a la qual tenc un
gran respecte professional, que és el Sr. José Antonio Marina,
diu: “Nuestro sistema educativo no es tan bueno como el
que necesitamos, pero nunca estuvo tan bien como hoy”, i
aquesta per a mi és una frase que realment la podem aplicar a
les Illes Balears, perquè no només hem millorat des del punt
de vista quantitatiu, qualitatiu i d’equitat, sinó que ho fem entre
tots i sobretot ho fem gràcies a la comunitat educativa.

No som a terra de meravelles, ja ho sé que no som a terra
de meravelles, Sra. Riera, i ho sé perquè ho he tocat des de fa
molts d’anys, quina és la situació de l’educació.  No som
triomfalismes en temes d’educació, no ho he estat mai,
triomfalista, no ho he estat mai, ni abans ni ara ni després,
perquè pens que el que falta per fer és molt encara en tots els
aspectes.

I tenim una realitat que cada vegada vostès desconeixen,
tenim cada any 2.600 alumnes més a les nostres Illes Balears,
2.600 alumnes més a les Illes Balears que hem d’escolaritzar,
perquè hi tenen dret en qualitat i en equitat, i ho estam fent. I
ho estam fent, Sra. Riera, faltaria més que no ho féssim, i això
suposa un esforç important.

Nosaltres evidentment tenim un sistema educatiu que
funciona i sí que funciona el nostre sistema educatiu. Que
tenim problemes? Evidentment que tenim problemes, Sra.
Riera, en tots els aspectes, jo mai no he amagat el cap davall
l’ala, som conscient de tots els problemes d’infraestructures,
de ràtios, etc., i realment aquesta és la nostra feina.

Li començaré contestant coses concretes. Primer de tot,
tots els centres educatius, tots, tenen el seu projecte educatiu
i lingüístic als centres, tots, tots els centres educatius el
tenen, Sra. Riera, tots el tenen, i aquesta és la... -perdoni, és
que vostè ho dubta, vostè ho dubta-, tots els centres tenen
projecte educatiu i lingüístic.

Evidentment que hi ha hagut millora de resultats, les dades
de l’IAQSE així ho diuen.

Abandonament escolar, l’abandonament escolar de les Illes
Balears ja sé que és dels més grossos d’Espanya, ja sé que
realment a mi m’agradaria ser com el País Basc que té un 7%,
però això, hem de fer una anàlisi del per què. Nosaltres en
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aquest temps hem fet una baixada de 2 punts. Que és suficient?
No, però hi ha una sèrie de mesures que realment incideixen
en aquesta qüestió. No les hi diré totes perquè no tenc temps,
però una cosa clara, i ho he dit moltes vegades, és tot el que
significa l’oferta professional de formació professional. 

Tenim enguany... des que hem començat fa... a l’any 2015
gairebé més de 1.600 alumnes nous en l’àmbit de l’FP i és una
línia concreta; hem posat en marxa l’institut d’ensenyament a
distància que en pot temps arribarà a 1.500 alumnes i que és
una forma també d’intentar dur a terme que l’abandonament
escolar sigui menor.

Per tant, aquesta és una realitat que d’alguna manera hem
de treballar entre tots i hem tengut reunions amb hotelers, amb
empresaris, amb la PIMEM, amb Comissions Obreres, amb
UGT, amb la Cambra de Comerç, amb la Conselleria de
Treball... perquè això és una feina de tots i nosaltres, la
Conselleria d’Educació, assumeix la seva responsabilitat,
faltaria més.

Som la comunitat educativa... autonòmica d’Espanya que
menys segrega. Sap quina és la comunitat educativa que més
segrega? La de Madrid, ho diu Save the Children, no ho diem
nosaltres.

Tenim més titulació d’ESO que mai i aquesta és una línia
també important de cara a treballar contra l’abandonament
escolar.

Hem fet un procés d’escolarització jo diria equilibrada
com mai no s’havia fet. Volem evitar els guetos escolars.

Avui el Ministeri d’Educació -fixi's- dóna unes dades que
diu que al 2017, i això sé cert que es constatarà també a 2018
i 2019, hi ha hagut un increment... les comunitats autònomes
que més han incrementat són Navarra, País Valencià i les Illes
Balears amb un 5,3%, són les tres comunitats autònomes
espanyoles que a l’any 2017 més varen incrementar la inversió
en educació.

Diu de retallades, vostè quan parla de retallades es posa
contenta, només frissa de veure el pressupost de l’any 2020
per veure quantes retallades... per intentar tirar-nos les
retallades a la cara. Miri, nosaltres en aquest curs, aquest curs
2019-2020, hi ha 359 professors més, hi ha 13 ATE més, hem
posat més orientadors, hem posat més equips especialistes i
això..., també hem incrementat el nombre de professors a
l’escola concertada, Sra. Riera, no hi ha hagut retallades. Que
realment hem de fer una reflexió sobre quin serà el pressupost
de 2019?, ja el discutirem el pressupost de 2019, ara no.

L’inici de curs, ha estat un inici de curs realment jo diria
seriós i responsable. Ja els hagués agradat a vostès tenir l’inici
de curs que nosaltres hem tengut, ja els agradaria haver-los
tengut quan vostès governaven. Ha estat un inici de curs amb
problemes? És clar que tenim problemes, tenim 180.000
alumnes, tenim 16.000 professors, tenim més de 400 centres
i evidentment sempre hi ha problemes que intentam resoldre.

Els ajuts de menjador estan a punt d’adjudicar-se (...) i sí,
els al·lots, les famílies de 0  a 3 anys, públics i privats, han
pogut accedir a aquesta convocatòria que hem fet nosaltres, hi
han pogut accedir. I en aquests moments el nombre de nins
que realment tenen possibilitat de rebre-les és molt superior
al que varen tenir vostès. Nosaltres hem donat i donam ajuts de
menjador als al·lots de la concertada, cosa que vostès no varen
fer. Vostè sempre em defensa la concertada, no, la concertada
l’hem tractada, hem dialogat amb ella, hem incrementat e l
nombre d’aules concertades, el nombre de professors,
orientadors. És veritat que no hem incrementat el mòdul i hem
treballat aquesta qüestió i en aquests moments..., els dic que
en aquest moment no podem incrementar els mòduls que
consideram que s’han d’incrementar.

Les ràtios, Sr. Riera, sí que baixen les ràtios. Diu “jo sé
d’algun centre que no”, escolti, ja ho sabem, però nosaltres
quan hi ha un increment d’una ràtio posam un professor de
suport. Aquesta és la realitat, Sra. Riera, és així, és que vostè
sempre acota el cap, però és aquesta la realitat.

Professorat, vostès ens varen deixar una taxa d’interins del
37%, ara està al 28%; enguany hi haurà oposicions de (...)
places, seguirem baixant perquè l’estabilitat és clau per
aconseguir bons resultats sobretot en una comunitat autònoma
com la nostra on hi ha tanta inestabilitat per part de l’alumnat.

Els professors de suport, és clar que hem incrementat els
professors de suport, però tenim la gestió a la diversitat és
molt complexa i la gestió a la diversitat exigeix recursos,
exigeix model d’organització diferent, exigeix una formació
que estam donant i exigeix una feina on estan implicat els
centres, les famílies, etc., i aquesta és una altra realitat. Les
ràtios, ho torn repetir, les hem baixar i les continuarem
baixant.

0-3. Escolti, on es notarà aquest canvi serà al pressupost
del 2020, és a dir, hem hagut de modificar un decret i el
decret s’ha de reglamentar, Sr. Riera, vostè ho sap, però li diré
dues coses: ja s’ha posat en marxa els ajuts de menjadors a
famílies de 0-3 anys tant públiques com privades, han pogut
accedir a aquestes ajudes.

Hem posat en marxa un centre que ningú no havia posat en
marxa, que és Can Nebot a Eivissa. Escolti, vostès no el varen
posar en marxa, ningú no l’ha posat en marxa, nosaltres l’hem
posat en marxa amb 55 places i amb una dotació de personal
adequada on la qualitat és clau.

Menjadors, sap quants de menjadors escolars hi ha més des
que vàrem començar? 25. Vostè fa PNL, que hem de posar
l’IPC, etc., 25 menjadors nous, hem donat ajudes a pública i a
concertada i ara a 0-3. Vostès el  nombre de nins als quals
varen ajudar és mínim devora el que nosaltres ajudam i això sí
que és fer política d’equitat social.

Fons de llibres, se’n beneficien més de 30.000, Sra. Riera.
Escoles matineres, n’hi ha més que mai. Enguany hem posat en
marxa una figura per a nosaltres clau, 200 mentors. Hem llevat
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aules modulars, sí que tenim... hem llevat aules modulars i les
seguirem llevant, Sra. Riera.

I realment estam fent..., torn repetir, quan vostè diu que no
hem fet res és que jo  crec que dic, en quin món viu vostè.
Evidentment que ens falta molt per realitzar en temes
d’infraestructures educatives, però estam en això.

Jo, Sra. Riera, vostè sempre planteja les coses en negatiu,
nosaltres pensam que realment l’educació de les Illes Balears
té recorregut de millora; jo li reconeixeré, té recorregut de
millora, però aquest recorregut de millora el farem d’acord
una mica amb la comunitat educativa. 

Nosaltres, vostè diu que vàrem fer un pacte d’educació, sí,
i estam treballant per una llei d’educació, una llei d’educació
que volem que sigui consensuada, serà la primera llei
d’educació integral que hi haurà a les Illes Balears i la volem
consensuada amb vostès i volem veure si la seva actitud de
pacte d’acord és la que realment vostès diuen.

Miri, l’educació a les Illes Balears té un gran recorregut de
millora, ho sabem, en nombre de places, en qualitat, en equitat,
necessitam donar resposta a molts dels problemes que tenim,
tenim molts d’eixos i moltes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, su tiempo se acaba.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

... propostes concretes a realitzar, però li puc assegurar que la
situació de l’educació ara és molt millor que l’educació de
vostès que ens varen deixar en molts de sentits.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. És el torn de rèplica de la
Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gracias, Sra. Vicepresidenta.  Bé, Sr. Conseller, com
sempre que li fem una interpel·lació, jo li havia demanat que
almanco em donàs alguna de les dades que li demanava, però
bé, com sempre vostè ens conta el seu discurs de sempre, ens
llegeix les quatre frases demagògiques de sempre i no ens
contesta la informació que li demanam.

Digui’m, Sr. Conseller, que no hi haurà retallades aquest
curs 2019-2020, digui-m'ho; quan s’aprovi el pressupost 2020
digui'm que no hi haurà retallades; digui’m quan complirà les
ràtios que vostè  va signar l’any 2015 que va anar la Sra.
Armengol a signar al conservatori i va signar unes dades de

ràtios, digui’m quan les complirà, si les complirà aquest curs
o no; digui’m quan milloraran les xifres de fracàs, Sr.
Conseller, digui-m'ho; digui’m què ha fet o quin projectes té
en marxa aquest curs dins les aules, què estan fent per millorar
aquestes ràtios de fracàs; digui’ns qualque cosa.

Temes d’infraestructures, miri, si vostè amb 1.000 milions
d’euros ha invertit en quatre anys 70 milions, jo li puc dir que
nosaltres amb menys de 700 milions que teníem a la
Conselleria d’Educació, ho sap tan bé com jo, vàrem invertir
54 milions d’euros, i li puc dir perquè tenc les xifres, no
perquè me les hagi donat vostè que no és signe realment de
transparència, no, les xifres perquè les tenc jo de quan
gestionava. Miri, i algun d’aquests 54 milions com un
plurianual de Formentera ha desaparegut en aquests quatre
anys i algun altre com els préstecs que hi havia pendent del
BEI han desaparegut també en aquests quatre anys. Digui’m
quins centres nous ha fet amb aquests doblers a iniciativa
seva? Cap ni un, cero como Zapatero, ni un centre nou.

Sr. Conseller, miri, fa dotze anys que tenim increment de
nins nouvinguts a les escoles, és que fa dotze anys, cada any
em diu, és que n'hi ha 1.800, és que n'hi ha 1.700, idò, ara ja ho
sap, l’any que ve tendrà 2.000 nins més, ara li dic jo, li faré de
pitonissa, posi les mesures ara!, posi les mesures ja que no les
ha posades aquest curs, perquè si no m’ho hagués dit, per al
pròxim curs 2020-2021 i almanco ja no em podrà dir, és que
m’han arribat 2.000 nins nouvinguts. Sr. Conseller, que fa
dotze anys que tenim nins nouvinguts a les escoles.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Devers dotze anys que tenim nins nouvinguts, no sé si
volen..., idò, jo he dit dotze. Bé, si el Sr. Casanova troba que
n’hi ha més, idò més, encara em dóna més la raó, fa més
anys..., si ara encara que vostè té 1.000 milions d’euros no pot
adoptar cap mesura perquè aquests nouvinguts arribin de forma
normal a les escoles, és que qualque cosa li falla. Crec que
també hauria de reconèixer això perquè jo li he dit que en
altres qüestions, tema de planificació, ha començat millor, no
hi ha tantes obres com n’hi havia l’any passat per intentar
arreglar un parell de patis i arrebossar un parell de parets, però
bé.

Després, una altra cosa, tots els centres tenen projecte
d’educatiu al centre, home clar!, és que si no tenguessin
projecte educatiu no podrien fer escola. Vegem, tots els
centres tenen projecte educatiu al centre, però el tenen penjat?
No, quants el tenen? Devers 200, quants n’hi ha? Més de 400.
Més de la meitat dels centres educatius incompleixen el
decret que els obliga a penjar el projecte educatiu perquè les
famílies el coneguin. Aquest pot ser el titular que li faria jo a
la propera moció que li presentarem en aquest parlament, ja ho
pot tenir en compte, si vol adoptar qualque mesura
mentrestant. 

Tema de segregació; miri, Sr. Conseller, és que clar el seu
posicionament o la seva ideologia educativa és totalment
diferent a la nostra, és que nosaltres pensam que l’equitat
parteix de la igualtat d’oportunitats, a les persones no les hem
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de rasurar cap a baix, les persones han de tenir igualtat
d’oportunitats per arribar tan alt com puguin cada una d’elles.
Clar que tenim tots els nins iguals i els aprovam tots a la baixa,
bum!, tots aproven, però els nins que podrien estar aquí,
quedaran aquí, perquè els d’aquí no suspenguin i quedin igual.
Això és el seu model educatiu.

Segregació. Nosaltres creiem en la llibertat educativa, els
pares són els que saben l’educació que volen per als seus fills,
si quieren escolarizarlos en castellano, si los quieren
escolarizar en catalán, si és que a mi realment m’és igual si
quan acabin la seva formació obligatòria coneixen
perfectament les dues llengües oficials, és que és una riquesa,
és que és una riquesa, és que crec que amb això no hauríem de
tenir problema; per què té problema vostè a segregar els nins?
Que segregar ni segregar, escola diferenciada que està
reconeguda judicialment, que les sentències diuen que els
pares poden dur a les escoles de nins o de nines per separat o
junts, com vulguin, i que vostè els ha de donar els concerts ben
igual, per molt que insisteixi a intentar llevar els concerts a
aquestes escoles que vostè diu segregades, que diu que
segrega Madrid, idò, Madrid per començar té millors xifres
educatives que nosaltres, tal vegada hauríem de mirar a Madrid
qualque cosa per millorar.

Beques menjador. Que em parli de beques menjador quan
nosaltres sense tenir 1.000 milions d’euros les vàrem fer
trimestrals, perquè sap vostè que són ajudes que la gent les
cobra després que els nins hi vagin..., -sí, bé, no sé si aquesta
senyora vol intervenir després- són ajudes que els nins cobren,
les famílies, quan ja han anat a menjar perquè sinó les famílies
moltes vegades no la destinen als menjadors perquè tenen
necessitats, i vostè les ha tornades a posar anuals, que la gent
es tira tot un any fora cobrar per facilitar la seva gestió, que
em digui que dóna beques menjador a la concertada quan es va
aprovar per mandat parlamentari amb una proposta del Partit
Popular i una proposta de la Sra. Camargo que vàrem fer,
vàrem aconseguir unanimitat entre els dos partits, i amb
consens dels altres grups, per ajudar a aquestes escoles; i que
vostè ara es pengi les medalles.

Que em digui vostè que està donant beques a tothom quan
encara no ha solucionat el tema de quins són els beneficiaris?
Per l’amor de Déu, Sr. Conseller!, reconegui que està fallant
almanco en la gestió amb tants de mils de milions que té vostè
a la seva conselleria. De moment dia 11 de novembre ja
veurem com queden aquestes promeses. 

Després...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Riera, tiene que ir terminando, por favor.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, Sra. Vicepresidenta. Només demanar-li que, per favor,
ens digui quants de barracons tenim a dia d’avui, no els que va
anunciar el dia que va anunciar a principi de curs, quants hi ha

a dia d’avui?, aquests que vostè vol que facem la ruta del
bakalao ens va dir. 

Finalment, vostè continua amb el retrovisor mirant l’any
2011, és una llàstima perquè això realment li lleva credibilitat,
jo li dic ara, l’herència era la mateixa herència seva, hauria de
parlar ja a dia d’avui. Va estar quatre anys fent plans, estudis,
donant la culpa al Partit  Popular i ara estarà quatre anys
modificant els plans i estudis perquè no saben gestionar, no
saben gestionar fent gestió pública i menys... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Riera, por favor, tiene que ir terminando ya.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... en gestió educativa i és una llàstima perquè ara ja no té
1.000 milions d’euros, ara ha perdut el temps, ara tendrà
menys doblers i sortiran perjudicats els nins de les Balears.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. El turno de réplica del conseller de
Educació, Universitat i Recerca.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Bé, moltes gràcies, Sra. Riera. Jo quan la sent a vostè ...
quan sigui gran vull ser consellera d’Educació com vostè va
ser, la veritat, com que en sap tant, va deixar tants de projectes,
va fer tantes infraestructures educatives, va deixar tot tan
preparat que realment nosaltres ens hem quedat a l’alçada del
betum.

Sra. Riera, diu coses que no responen ni coneixen la
realitat. El canvi del que vàrem fer quant als ajuts de menjador
ho vàrem pactar amb les FAPA, varen ser les AMIPA que ens
varen demanar aquest model, varen ser les AMIPA que ens
varen demanar aquest model que, a més, s’havien de fer a
principi de trimestre; Sra. Riera, és així, és així, no, el seu
model no era el que realment volien les AMIPA, no era aquest
model que volien les AMIPA, al contrari, va ser un model que
vàrem pactar perquè realment s’aplicàs la passada legislatura
i nosaltres el continuam aplicant. Aquesta és la realitat, vostè
fa estona que no trepitja escoles, que no sap quina és la
realitat, que no sap què demana la comunitat educativa; aquesta
és la realitat.

Vostè parla del seu model educatiu que és totalment
diferent al nostre, efectivament que ho és, totalment diferent,
sobretot del que varen fer vostès el bienni o quadrienni negre,
aquest sí que realment va ser totalment diferent en tots e ls
aspectes.

Miri, nosaltres creim en la llibertat d’ensenyament,
efectivament que hi creim, nosaltres creiem en la Constitució
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i l’aplicam. Un 95 o 96% de pares i mares han triat el centre
que volien per als seus fills, un 96%, on és el problema? 95,
96% han triat el centre que volien per als seus fills. Nosaltres
no discriminam, la segregació és un altre tema, quan parlam
que la comunitat autònoma de Madrid és la que més segrega
no ens referim al tema de nins i nines, la cosa va molt més...,
la cosa és molt més complexa, clar que sí, Sra. Riera!,
nosaltres estam en contra dels centres que segreguen per sexe,
però nosaltres hem acatat la sentència i mai no hem utilitzat
aquest argument per intentar llevar cap concert, hem utilitzat
necessitats educatives i nosaltres la LOMCE és un punt que no
ens agrada; no m’agrada cap tipus de segregació. Hem acceptat
les sentències? Faltaria més que no haguéssim acceptat les
sentències, però no és el nostre model. 

Projectes educatius, clar que hi ha projectes educatius,
Sra. Riera, i són a disposició de totes les famílies. Hi ha
projecte lingüístic. Nosaltres evidentment... a les Illes Balears
hi ha diversitat de projectes lingüístics, des de centres que fan
immersió lingüística a centres que no en fan. I quin és el
nostre objectiu?, que quan acabin l’escolaritat obligatòria
tothom tengui competències en català, castellà i un tercer
idioma. Aquesta és la nostra realitat. Nosaltres sí que creim un
tercer idioma, evidentment, i hi hem treballat de forma ferma,
no el seu trilingüisme, que al final anava contra el català. Hem
treballat posant gairebé més de 320 auxiliars de conversa; hem
desdoblat els estudiants de secundària, efectivament; tenim
pressupostats 320 auxiliars de conversa, dels quals 20 els paga
el ministeri i la resta la pagam nosaltres; hem desdoblat a
secundària les classes que tenen més de 16 alumnes en relació
amb la impartició d’ensenyament d’idiomes. Això ho hem fet,
Sra. Riera, per intentar millorar la competència en anglès.
Nosaltres volem nins competents del segle XXI en català,
castellà i anglès, Sra. Riera, aquesta és la realitat, no volem
monolingües; ho he dit moltes vegades, monolingües ni un,
volem bilingües, trilingües, tot allò que en definitiva els faci
ciutadans competents del segle XXI, i aquest ha estat el nostre
model.

Evidentment vostè tendrà una gran oportunitat quan
realment..., ja l’ha tenguda, l’oportunitat, quan realment ha
presentat esmenes a pressuposts. Vostès són molt interessants
quan diuen “abaixam imposts, abaixam ingressos” i després
resulta que incrementen despeses; no sé com ho fan, nosaltres
no ho sabem fer, aquest tipus de cosa. Evidentment jo no som
economista, vostè ja sé que parla d’economia, d’educació, de
funció pública, de tot; evidentment jo estic aprenent molt de
vostè, però realment abaixar ingressos i intentar tenir més
despeses, això nosaltres no ho sabem fer, no ho sabem fer, i
curiosament vostès quan governen, a mi m’agradaria que
analitzàs vostè el que fa el govern d’Andalusia, el govern de
Ciudadanos i Partit Popular amb el suport de VOX; el que fan
en temes d’educació és flagrant. Han tancat quantitat d’unitats
de centres rurals; l’altre dia a Granada, no sé quants de centres
sense ATE; a Jaén 34 centres s’han quedat sense menjadors
escolars... Li podria dir moltes coses. 

Per tant vostès quan..., aquí tenim 25 menjadors escolars
més que vostès; tenim més nins que tenen ajuda e menjador
escolar que vostès, Sra. Riera; tenim més escoles matineres

que vostès. Sap quants d’educadors socials varen tenir vostès?
Zero, zero...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, retrovisor no; en tenim ara 25. Ara és la realitat.
Vostès, amb el segon pacte de progrés hi havia educadors
socials, els varen llevar tots. Nosaltres en tenim 25, no és
retrovisor, és la realitat actual.

Per tant si comparam quantitat, qualitat i equitat la millora
de l’educació és important, a les Illes Balears. Però el que ens
queda per fer encara és molt, jo tenc clar que ens falta molt
per realitzar, però aquesta conselleria, seriosa, rigorosa,
dialogant, evidentment, que té gent competent, està fent una
feina amb un full de ruta clar, un full de ruta que voldrem
compartir amb vostès amb la Llei d’educació, perquè volem,
amb la Llei d’educació, que pactin amb nosaltres, volem una
llei d’educació pactada, i jo els estenc la mà. Li he estès
sempre la mà, a vostè, i realment si vostès tenen ganes de
millorar l’educació, pactin un pacte educatiu que en definitiva
ens agrairan els ciutadans de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

III. Moció RGE núm. 6768/19, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general en
matèria d’emergències, derivada de la Interpel·lació
RGE núm. 4625/19.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia, que consisteix en
el debat i votació de la Moció RGE núm. 6768/19, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general en matèria
d’emergències, derivada del debat de la Interpel·lació RGE
núm. 4625/19.

Correspon ara la intervenció del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
el Grup Popular es proposa avui debatre aquesta moció, fruit
de la interpel·lació del passat 8 d’octubre en matèria
d’emergències, que per a nosaltres és essencial per poder anar
avançant en la protecció civil com el servei públic de diferents
tipus d’emergències que assumeixi l’autoritat única i la
responsabilitat de la resposta com a garant de la seguretat, per
tal de prioritzar la prevenció de la vida i la integritat de les
persones, els béns i els medi ambient davant qualsevol altre
interès o consideració.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201906768
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201904625
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L’article 31 del nostre Estatut d’Autonomia regula aquesta
competència, entre d’altres, que dins el marc de la legislació
bàsica de l’Estat correspon a la comunitat autònoma de les
Illes Balears el seu desenvolupament legislatiu i l’execució,
concretament al punt 11, protecció civil i emergències. Hem
de tenir present que aquesta no figura entre les transferibles
als consells insulars. Però no és l’única regla del nostre
Estatut que fa referència al tema, també s’ha de recordar que
l’article 20 del títol segon diu: “Els poders públics han de
vetllar pels drets i les necessitats de les persones que hagin
patit danys causats per catàstrofes”. El dret a la vida i la
seguretat i integritat de les persones és el primer dret regulat
com a bàsic i fonamental de la Declaració Universal dels
Drets Humans de l’ONU, i el de la Carta de Drets Fonamentals
de la Unió Europea, de manera que si aquest no és assegurat
pels poders públics la resta de drets no tenen sentit.

Aquesta llei estatal, que és normativa bàsica, regula tot el
cicle  de l’estratègia de la protecció civil, que va des de
l’anticipació fins a la recuperació, passant per la prevenció, la
planificació i la resposta immediata a l’emergència, que inclou
l’organització de resposta a l’emergència, autèntica
administració única extraordinària encarregada de la resolució
de la crisi. Dins l’articulat de la llei estatal cal destacar
l’artic le 15, que classifica els tipus de plans en territorials,
que han d’elaborar i implementar les comunitats autònomes i
els municipis per fer front als riscos genèrics; e ls  plans
especials, que han d’elaborar i implementar l’Administració
general de l’Estat o les comunitats autònomes segons el tipus
de risc que enumera la llei; i els plans d’autoprotecció, que
estableixen el marc funcional i orgànic previst per als indrets,
els centres, els establiments, les instal·lacions, etc.

Com a darrera norma bàsica estatal relacionada amb el
tipus d’emergència, la directiva bàsica de planificació de
protecció civil en riscos d’inundacions des de l’any 95, que té
per objecte establir requisits mínims que han de complir els
responsables dels plans especials de protecció civil pel que fa
a fonaments, estructura, organització i criteris operatius i de
resposta, per ser homologats i  implantats en el seu
corresponent àmbit territorial, amb la finalitat de preveure un
disseny o model nacional mínim que faci possible, si escau,
una coordinació i actuació dels diferents serveis i
administracions implicats.

Aquesta moció que debatrem deriva sobre la seva política
en matèria d’emergències, sempre supeditats sota uns criteris
tècnics i emparats per responsables tècnics, persones que
assumeixen una responsabilitat major i han de vetllar i garantir
la seva seguretat dels intervinents i la seguretat del conjunt
dels ciutadans. La Sra. García, del Grup Popular, en Comissió
d’Assumptes Institucionals, ja va avançar la nostra voluntat de
col·laborar i donar suport en tots els temes relacionats amb
emergències a la Sra. Castro, en la seva compareixença, i
recordaré els quatre punts més destacats: reforços humans i
de mitjans materials, millora de fons i seguretat pública,
actualització de plans i protocols, implementació de sistemes
de comunicació amb les màximes garanties en qualsevol
escenari advers. Per tant dins els nostres compromisos
d’aquesta moció presentam una bateria d’actuacions a millorar

i per assumir el més prest possible, que l’informe del passat
14 de gener recull les principals febleses de seguretat que
tenim a dia d’avui. Hi ha d’haver un abans i un després
d’aquesta tragèdia; les administracions i la mateixa societat
hem de canviar, hem d’avançar en la concepció sobre la
importància de la seguretat pública com a dret fonamental.

En referència a la protecció de les persones mitjançant la
protecció civil i la gestió de les emergències, aprofit l’ocasió
per recordar al Govern que ja disposa d’un mandat
parlamentari del proppassat 4 de desembre de 2018. Ha de ser
prioritària la creació d’un ens públic tipus agència que sigui la
responsable de tot el cicle de l’emergència -la previsió, la
prevenció, la planificació, l’organització de la resposta i la
recuperació-, que aglutini tots els serveis de la CAIB de
prevenció, gestió i resposta d’emergències dins l’àmbit de la
seguretat pública, eliminant duplicitats, dispersió en la gestió,
zones buides per indefinició, que planifiqui de forma integral
les necessitats dels ciutadans i que doni sentit comú i lògica
a les costoses despeses que representa haver de fer front a
l’emergència diària ordinària i a l’extraordinària subjecta a
plans de protecció civil. D’aquesta manera la resposta serà
més eficaç i facilitarà la implementació.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Intervenció del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears per defensar les esmenes
RGE núm. 7346 i 7347/19. Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Cinc minuts i no estic en contra del
Reglament, però cinc minuts per parlar d’un tema tan
important com aquest és impossible, és impossible i un tema
de tanta responsabilitat. 

“Desig que no torni passar una situació com la del passat
9 d’octubre i deman als responsables polítics que facin tot el
que estigui a les seves mans, per millorar la gestió d’aquestes
emergències. Ningú no s’ha de tornar trobar en una situació
d’imprevisió i indefensió tan gran com la que vàrem viure. El
millor consol que podem tenir és que s’hagi après de la
situació viscuda. Que la mort de Rafel i de les altres 12
persones suposi un abans i un després en la previsió i la
coordinació de les emergències, que no quedi tot dins un
calaix”. Catalina Nadal Tous, vídua de Rafel Gili, que morí a
Artà aquell dia.

Ja aquí s’ha dit que dia 4 de desembre hi va haver un
mandat, què punyetes hem d’anar a fer una altra proposició no
de llei, on hi ha un mandat clar i que vostè quan ha fet la seva,
ha afusellat 3 acords dels que El Pi va presentar en aquella
proposició no de llei. No podem intentar, per Catalina, tots els
altres afectats, tots els que realment varen viure la por i es
varen poder salvar, deixar de fer política baratera i en tot cas,
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vostè faci una PNL, on digui que en un termini tal, es presenti
allò que el seu partit i tots els partits varen votar. No, s’ha de
fer política perquè hi ha eleccions i és allò que jo parlava amb
la Presidenta del tema de la pobresa, que convendria dur en
aquest debat, en aquesta sala, el que realment li preocupa a la
societat. Ja està bé de jugar amb la gent que ha patit! Ja està bé,
a una part i a l’altra!

Davant aquesta qüestió, nosaltres li hem presentat en
coherència, perquè ara hem de parlar d’un nou cost..., no, això
està aprovat ja, Sr. Portaveu del Partit Popular, Sr. Camps. Puc
entendre la seva il·lusió de fer-ho bé, però, fill meu, si vostè
mateix quan fa la seva proposició no de llei, afusella tres punts
dels que va presentar El Pi a la seva dia 4 de desembre,
almanco endevini i aquí no ens posam deures. Clar, ja en
farem, del disbarat aquest en faré una virtut i és que li hem fet
una esmena perquè realment diu -la primera-, diu exactament
allò que vostè ha posat, però en un termini de 6 mesos, perquè
què volem?, tornar venir aquí després de 6 mesos? No era més
fàcil que el seu portaveu faci una pregunta a la presidenta i li
demani, com així no compleix els acords que afecten en
aquest cas el tema d’emergències? Per què hem de tornar
escriure tot això i gastar tota aquesta paperassa i aquest temps
que ara gastarem, quan realment ja ens hem posat d’acord.
Com li podem dir a la societat que quan ens posem d’acord,
després hem de fer un rotet un altre dia i ho hem de tornar dir,
perquè ho acabam de passar a l’estómac. 

Vergonya cavallers! Vergonya!, vergonya de parlar d’un
assumpte que fa molts pocs dies varen segellar, fins i  tot
vostès amb Casado, varen segellar per recordar les víctimes i
som capaços de malmenar aquí una qüestió de tornar parlar,
quan ja hem acordat que és què volem fer i ho hem fet tots els
partits polítics. Irresponsabilitat, total i absoluta! Tal vegada
els sap greu que El Pi fos aquell que va dur la proposició no de
llei en el seu moment que va aconseguir que tots estiguéssim
d’acord. A lai primera esmena li pos deures, que en 6 mesos
estigui totalment arreglat.

I pel que fa referència a la segona esmena, en el seu text,
vostè  diu “creació d’un cos integrat d’actuació
d’emergències”, això ja està aprovat. Idò si ho sap, per què
punyetes ho posa? És que m’emprenya que encara em digui, i
m’emprenya, maldament no sigui guapa la paraula, em digui sí,
ho sé, idò per què ho poses si ho saps? Digués que es
compleixi allò que es va acordar dia 4 de la creació del cos
d’emergència. Un poc més de nivell, un poquet més de nivell,
perquè nosaltres ens ho agafam seriosament, no ho feim per
cobrir l’expedient. I si a vostès els sobren les intervencions
que tenen, no en facin tantes, ens en donin qualcuna a nosaltres
i crearem alguna cosa més. Així de clar, així de clar, Sr.
Camps, és que és ridícul el que vostè ha fet. I parla d’això,
“d’acord amb el mandat parlamentari de dia 4 de desembre...”...

(Remor de veus)

No, no, no, nosaltres li  posam “per tal de facilitar la
coordinació de manera més eficaç dels cossos d’emergència
que han d’intervenir, prenent com a referència l’experiència i
crida des del 2005 amb la gestió d’emergències com a

funcionament de despatxos automàtics i l’operatiu d’extinció
d’incendis forestals, sempre d’acord amb les conclusions de
la comissió i l’estudi de disseny del model autonòmic
d’emergències, creada pel Consell de Govern dia 23 de
novembre del 2018", perquè dia 23 de novembre i jo no som
del Govern, però el Govern també som tots nosaltres, tots,
varen passar coses importants en el Consell de Govern, on es
varen prendre unes decisions que tenen molt a veure en com
ha de ser el disseny final. I aquí en aquesta moció tornam
pintar, com que ara no governam, i aquest és el problema que
jo veig en vostès, la incapacitat de crear quan són a l’oposició. 

Hem intentar millorar això, però estic empegueït,
empegueït, que damunt la gent que ha patit, la gent que ha
hagut de perdre família, d'una cosa amb què ens hem posat
d’acord, només perquè estam en eleccions en tornem parlar.

Vergonya cavallers! Vergonya!

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Intervenció del Grup Parlamentari
Socialista per defensar les esmenes RGE núm. 7348, 7349,
7350, 7351, 7352, 7353, 7355, 7356, 7357, 7358, 7359 i
7360/19, té la paraula la Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Fa uns dies es va fer públic
un informe que ens adverteix que la Mar Mediterrània patirà
amb més severitat els efectes del canvi climàtic que la resta
del món, amb un increment de 2,2 graus de la temperatura per
al 2040 i amb una pujada el metre del nivell de la mar d’aquí
80 anys. És a dir, que les situacions catastròfiques com les
que hem viscut aquests darrers temps, es donaran cada vegada
amb més freqüència i també es donaran amb més freqüència
incendis més destructius per mor de la sequera i de les altes
temperatures. Per tant, s’ha de lluitar contra el canvi climàtic
amb mesures ambientals, però també ens hem de preparar per
poder fer front amb majors garanties a aquestes situacions
catastròfiques.

Per això entenem que és important el debat sobre com
afrontar aquestes situacions d’emergència i sobre com dotar
els cossos d’emergència de major coordinació, de major
eficàcia, de millor tecnologia, de majors recursos materials
i humans i a més el desitjable seria fer-ho amb un tarannà serè
i positiu.

Des de l’any passat està obert el debat sobre la necessitat
de revisar i actualitzar els protocols d’actuació dels cossos
d’emergències, i aquest debat és imprescindible. Però també
hem de dir que el Govern de les Illes Balears des de la passada
legislatura ha posta fil a l’agulla per garantir  els màxims
nivells d’excel·lència a través de la millora i optimització de
tots els recursos dels quals disposen, fent grans inversions per
dotar de majors recursos materials i personals i fent el
possible per tal de minimitzar els efectes i les conseqüències
a què es pot veure exposada la població. També hem de ser
conscients que els serveis d’emergència impliquen en major
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o menor mesura, totes les administracions públiques, des dels
municipis a l’Estat, passant pels consells insulars i també pel
Govern autonòmic. 

Per aquest motiu és important assumir que sols des del
diàleg i la voluntat d’acord entre totes les forces polítiques i
totes les parts, serà possible assolir un nou marc d’acció per
avançar cap un nou sistema que respongui abans i de manera
més efectiva a les situacions de risc.

Sr. Camps, repassada la seva intervenció a la interpel·lació
de fa dues setmanes, vostè plantejava un debat sobre política
d’emergències, però després es va dedicar a parlar i a dir
mitges veritats en segons quins assumptes i després a les
seves propostes ha replicat un informe d’emergència, damunt
una emergència concreta, la del Llevant de l’octubre de l’any
passat. Sr. Camps, si el Sr. Pol no hagués fet el seu informe
sobre la torrentada al Llevant, no sé molt bé quines propostes
ens hauria fet vostè avui aquí. Vostè planteja una moció amb
l’objectiu d’erosionar el Govern i no amb l’objectiu que ens
exposava fa una estona, que té un tarannà negatiu i que oblida
que la política d’emergències ha de ser una qüestió que entre
tots i cada un de nosaltres, de tots els partits polítics presents
en aquest parlament ens posem d’acord. Ha de ser una qüestió
d’estat i vostè ho deia a la seva intervenció, però després les
seves propostes no ho reflecteixen.

Malgrat aquestes propostes, des del Grup Socialista
intentam donar-li un caire positiu a aquesta moció. Per això
hem presentat un total de 13 esmenes, que cerquen millorar el
text i sobretot adaptar-lo a la realitat, i cerquen allò que els he
plantejat a l’inici d’aquesta legislatura, d’aquesta intervenció:
unitat d’acció i coordinació. Això és precisament el que no fa
la seva proposta, Sr. Camps. Vostè  continua ancorat en la
culpabilitat dels fets ocorreguts a Mallorca i a Menorca
l’octubre del 18. Una recomanació: avanci, avanci una mica
perquè els ciutadans de les Illes li ho agrairan; crec que el Sr.
Font més vehementment li ho deia fa una estona.

No li repetiré les mesures que la consellera Castro li va
enumerar a la intervenció de fa dues setmanes, mesures quant
a la millora de les plantilles, millora de les inversions en
telecomunicacions i en tecnologia, o millora en els protocols
i la coordinació de tots els cossos, mesures que vostè no ha
tengut en compte a l’hora de redactar les seves propostes en
aquesta moció. Però sí em detendré un segon a fer-li una
reflexió, entenem que és el que volen reflectir les nostres
esmenes. Incrementar la feina conjunta i la coordinació, però
també una major informació a la població i als visitants, i nova
tecnologia per poder fer una detecció precoç dels possibles
riscos. Per això proposam l’addició de tres punts, dirigits
precisament a això, a informar i a fer detecció.

Pel que fa a les esmenes de la resta de grups, entenem que
les esmenes que proposa El Pi tant al punt 1 com al punt 2
aquest grup ja ha fet esmenes en aquest sentit, per tant en
principi no els donaríem suport. Pel que fa a l’esmena de
Ciudadanos 7362 entenem que no hi podem donar suport
perquè no es pot fer un únic protocol d’actuació, hi ha sis
protocols establerts per a cada situació de risc  distint, i un

únic protocol d’actuació entenem que no seria efectiu per fer
front a les catàstrofes. Pel que fa a l’esmena al punt 4
nosaltres també hi hem fet una esmena. I pel que fa a les
esmenes que fan tant Ciudadanos com VOX quant a la UME i
en relació amb la proposta que vostè em feia de transacció, pel
nostre grup estaríem d’acord a acceptar la transacció que
proposa en el sentit que es va votar fa tres, quatre setmanes, a
la Comissió d’Assumptes Institucionals.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Garrido. Intervenció del Grup Parlamentari
Unidas Podemos per defensar les esmenes RGE núm. 7348,
7349, 7350, 7351, 7352, 7353, 7354, 7355, 7356, 7357,
7358, 7359 i 7360/19. Té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Fa temps que s’anava advertint que a
escala mundial s’estaven sofrint canvis climàtics, però molts
eren incrèduls; fins i tot avui mateix aquí dintre hi ha partits
que neguem el canvi climàtic i l’emergència climàtica. Només
la negació farà que es produeixin les passes errònies.

Està clar que les emergències no sols són les catàstrofes
naturals; n’hi pot haver d’altres causes, com incendis forestals,
accidents d’aviació o accidents de transport de mercaderies
perilloses, entre d’altres. Però aquí a les Illes hem
experimentat en el darrer any una sèrie de fets meteorològics
que tot i ser comuns al clima mediterrani s’estan agreujant i
fent cada cop més seguits. Segurament la majoria de partits
d’aquesta cambra, des de fa un any varen començar a veure la
necessitat imperiosa d’estar preparats pel que pugui venir, i
des de llavors ençà les institucions s’han preocupat de
treballar per prevenir i millorar en cas d’actuació. Com a
manacorina posaré l’exemple de treball realitzat al municipi;
fa una setmana aproximadament l’equip de govern presentava
un SAPI, un sistema d’alertes primerenques d’inundacions. És
un programa informàtic que realitza el seguiment dels
episodis de pluja en base a les imatges ofertes cada 10 minuts
per l’AEMET, de manera que permet anticipar, prevenir i
informar la població. Mesures com aquesta són les que fan
falta desenvolupar a totes les nostres illes, i en aquest sentit
va una de les esmenes presentades.

La prevenció i la informació han de ser claus, ara i en el
futur. Una ciutadania ben informada en cas d’emergència farà
que els danys siguin menors. Les vides humanes són les que
han de primar. Hem de ser conscients que la majoria de nuclis
de població estan construïts sobre torrents o zones
inundables. No podem traslladar els pobles, però sí que podem
i tenim l’obligació com a representants de la ciutadania
d’oferir tots els  recursos necessaris per saber com actuar i
prevenir. En aquest sentit van algunes de les esmenes
d’addició. Els col·lectius més vulnerables, com poden ser
escolars i gent grans, són en els que s’ha de posar més esment.
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A més no falta recordar-ho, però el volum de turisme que
tenim també fa que aquests visitants hagin de tenir a mà tota la
informació en cas d’emergència i actuació.

De la moció en general he de comentar que el Govern no
ha estat inactiu o passiu, com pareix que es desglossa de cada
punt. S’ha treballat i es continua treballant per millorar i oferir
els serveis, les actuacions, els plans, etc., d’emergència i
prevenció. A més molt d’aquest treball que s’ha fet s’ha
realitzat en col·laboració amb les distintes institucions i
organismes. Moltes de les nostres esmenes fan menció a
aquest aspecte i van en la línia de continuar treballant. Aquest
govern no està mans plegades, treballa en la prevenció de riscs
mitjançant la vigilància i la planificació de respostes, en
millora de la comunicació en casos d’emergència, i a més amb
més dotació de personal i recursos tècnics als serveis
implicats en l’actuació davant d’emergències. No sols està
dotant de més recursos humans, sinó que s’està incidint en la
seva formació. No cal dir-ho, però davant les situacions
d’emergència que posen en risc les vides humanes, les
mascotes i altres animals, els béns personals o les llars de les
persones, no es pot vacil·lar.

Tenim l’experiència, desgraciadament, i tenim les eines.
Tenim l’informe que a la moció s’anomena diverses vegades,
i és de sentit  comú escoltar les recomanacions que s’hi
reflecteixen, i és el que ha fet i continuarà fent aquest govern.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Ara correspon la intervenció del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca per defensar les esmenes
RGE núm. 7348, 7349, 7350, 7351, 7352, 7353, 7354, 7355,
7356, 7357, 7358, 7359 i 7360/19. Té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Diputades i diputats, estam davant
una moció, una moció presentada pel Partit Popular, molt
extensa, de la qual ja s’ha parlat molt. És una moció molt
global, a la qual nosaltres, evidentment amb altres grups
parlamentaris, amb el PSIB i amb Podem, hem presentat tot un
paquet d’esmenes que esperam que siguin preses en
consideració. 

No gastaré molt de temps a defensar aquestes esmenes, ja
crec que les han defensades molt bé els diputats que m’han
precedit, però sí que voldria posar damunt la taula una sèrie de
reflexions. La primera és que aquesta moció es basa en unes
conclusions fetes a l’informe del Sr. Joan Pol, un informe que
des de MÉS per Mallorca no compartim al cent per cent, un
informe on hi havia valoracions que no compartim, on hi havia
inconcrecions i qualque pilota fora. També és una moció a la
qual hi ha molts de punts que, com ha dit el Sr. Font, ja es
varen aprovar en aquesta cambra.

Però permetin-me que vagi a temes concretes que s’han
discutit i que se seguiran discutint, perquè hi ha esmenes
d’altres grups també que hi fan esment. El primer de tot és el
cos integrat d’emergències. Per part de MÉS per Mallorca, ho
hem dit en nombroses ocasions, creim que és important que
es faci aquesta feina, que aquest estudi es dugui endavant per
si és viable o no aquest cos integrat, i quant a IBANAT, el
paper que han de tenir IBANAT i els agents de Medi Ambient,
que no els hem d’oblidar, i Recursos Hídrics sempre ha estat
a disposició de qualsevol emergència, sempre. Formarà part,
li direm ara dins un cos integrat o no, però sempre. És una
telefonada, és una presa de contacte i la reacció sempre ha
estat automàtica, sense cap vacil·lació. Per tant, no creim que
el problema real sigui aquí. Sí que pot millorar coses, però el
problema fort no és aquest.

Respecte del despatx automàtic que també se n’ha parlat,
tenim un precedent molt clar que és el d’IBANAT i els agents
de Medi Ambient. Prenguin nota, en prenem nota i... basta
copiar aquest despatx tal i com es du a terme per part
d’IBANAT i dels agents de Medi Ambient.

IBANAT ha de ser un cos d’intervenció prioritària, d’acord,
i això, ho vàrem discutir molt l’any passat, molt, amb el Sr.
Font ho discutirem molt. Hem d’anar alerta, però, a no vestir...
a no desvestir un sant per vestir-ne un altre. Si, però hem
d’anar alerta, és a dir, una cosa no ha de restar a l’altra, perquè
IBANAT té una funció prioritària en l’extinció, prevenció i
extinció d’incendis que no ha de quedar desatesa.

Quant a les referències que hi ha a la detecció i alertes
primerenques, creim que això és vital i és importantíssim. La
companya de Podem hi ha fet esment. 

Sistemes d’alerta a les zones de risc, les tenim detectades,
sabem quines són. I sobretot observació directa. L’observació
directa sol ser el millor sistema, ho és en la vigilància
d’incendis. L’observació directa sobre el terreny i amb una
implicació dels ajuntaments, dels municipis.

Quant a la referència de la UME, crec que nosaltres ja ens
hi he pronunciat moltes vegades. El debat de la UME
s’introdueix amb esmenes de Ciutadans i de VOX. Nosaltres
ja ho hem dit, prioritzam sempre el reforç dels cossos
d’intervenció immediata. Tots els plans d’emergència tenen
una priorització de cossos d’intervenció immediata, reforcem
aquests, tenim uns bombers, reforcem aquests, tenim una base
a Eivissa, una base a Eivissa per a la UME, existeix, hi és, i per
què no obrir un debat perquè la UME sigui un cos civil?, un
cos de protecció civil?, per què no?, per un tema econòmic? 

Jo crec que... els agents de la Unitat Militar d’Emergències
estarien molt contents de pertànyer a un... sí, sí, amb un
conveni laboral, amb uns drets, sí, sí... Sí, sí, jo  crec que
estarien molt contents de pertànyer a un cos de protecció civil
i  crec que hauríem d’obrir aquest debat també en aquesta
cambra.

(Remor de veus)
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Després una reflexió que voldria fer per acabar,
l’INUNBAL i altres plans, tenim en aquesta comunitat
autònoma plans generals  o  específics, INFOBAL,
METEOBAL, Pla TERBAL, GEOBAL, CAMBAL, etc., però
tenim clara una cosa: tenim dues situacions que constantment
ens succeeixen cada any i moltes vegades, una són els incendis
forestals, tenim un INFOBAL, tenim un IBANAT, un servei
d’extinció d’incendis que respon crec que d’una manera molt
satisfactòria, tenim... les inundacions. Les inundacions no les
podem... i no és per desmerèixer, un possible terratrèmol,
tenim un pla que és el GEOBAL, però l’INUNBAL, les
inundacions, les tenim any rere any -any rere any-, i totes les
administracions crec que ens hem de posar les piles en
aquesta qüestió perquè no estam davant una cosa que passi
ocasionalment.

I per últim, si m’ho permet, Sr. President, i ja vaig acabant,
aquest estiu crec que hem viscut el cas del Sr. Joan Pol, cap de
servei d’Emergències, que dedicava el seu temps a anar a la
platja i fer informes damunt temes de posidònia que després
veurem quins casos hi ha hagut, si era tan prioritari aquest
informe de posidònia sobre els danys que podia provocar a
persones o si era més necessari visitar les zones de risc
d’inundacions i posar en marxa ja tota una sèrie de bateries, de
mesures que no formen part de l’equip polític, sinó de l’equip
tècnic de la conselleria per tal que situacions com al de fa dos
anys no torni passar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Intervenció del Grup
Parlamentari Ciudadanos per defensar les esmenes RGE núm.
7361/19, 7362/19 i 7364/19. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Esta moción que debatimos hoy aquí
no es y no debería ser de carácter ideológico. Estamos
hablando hoy aquí de la seguridad de los ciudadanos de
nuestras islas ante situaciones adversas de emergencia o de
catástrofe.

Nadie puede poner en duda el papel fundamental que
juegan los servicios de emergencia, sanitarios y las fuerzas y
cuerpos de seguridad ante situaciones adversas o catástrofes
como las relacionadas con la gota fría que han afectado a
zonas como Campos, Santanyí, Ses Salines o la Tramuntana, o
el accidente aéreo de este verano en Inca con siete fallecidos,
o la trágica torrentada de hace un año en el Llevant.

Quiero aprovechar esta oportunidad que tengo hoy desde
esta tribuna para reconocer el magnífico trabajo que realizan
todos los cuerpos de seguridad y de emergencias de nuestras
islas.

Todos los grupos parlamentarios debemos apoyar y velar
por una política de emergencias más eficiente y mejor
coordinada en línea con la PNL ya aprobada con consenso en

esta cámara presentada por el Grupo Parlamentario El Pi, pero
debemos tener en cuenta ahora el informe técnico de 14 de
enero. Para ello desde Ciudadanos Baleares consideramos
vital promover una política única en materia de emergencias. 

Es fundamental poner en marcha un cuerpo único que
coordine todos los cuerpos de seguridad y de emergencias
ante situaciones adversas y ante una catástrofe, un órgano que
sea capaz de dar una respuesta rápida y coordinada de todos
los cuerpos de emergencias existentes. Debe ser prioritario
unificar protocolos de seguridad y emergencias capaz de
unificar base de datos con el objetivo de hacer frente de forma
más eficaz y más rápida creando y desarrollando un protocolo
de actuación único que pueda hacer frente, como digo de
forma más eficaz y rápida ante cualquier emergencia. Por ello
hemos introducido una enmienda de adición en este sentido.

Es preocupante ver la enmienda de los partidos del pacto
al punto 2, estudiar la viabilidad de creación de un cuerpo
integrado. ¿De verdad que este  gobierno no considera
necesario y no sabe aun si es viable o no un cuerpo único de
coordinación para garantizar la respuesta más rápida y
eficiente ante estas situaciones de catástrofe?

Y llama aun más la atención la intención de los partidos del
pacte de eliminar del punto 11 y del punto 12 de la moción las
alusiones al informe del director técnico de operaciones del
pasado 14 de enero en relación con la catástrofe del Llevant.

Y llama más la atención aun que el Sr. Ferrà, representante
de MÉS, haya cuestionado en esta cámara un informe de un
técnico del Govern. Espero, Sra. Consellera, que tome buena
nota de ello; un informe técnico que como saben constata una
serie de debilidades y propone una serie de mejoras, mejoras
para ser más eficientes ante catástrofes y emergencias futuras. 

No podemos ni debemos obviar hoy que hubo errores en
la previsión, en la planificación y en la respuesta. Por eso es
tan necesario un protocolo adecuado para el control y la
dirección ante este tipo de adversidades y es responsabilidad
de todos mejorar esa actuación y coordinación.

Asimismo consideramos fundamental poner en marcha
cursos para coordinar actuaciones en los primeros momentos
con los voluntarios de Protección Civil y por eso nuestra
enmienda al punto 4.

De igual modo desde mi grupo parlamentario
consideramos que es importante  introducir en esta moción
que el Govern de les Illes Balears inste al Gobierno central a
activar una base permanente en Baleares de una unidad de
intervención militar encuadrada en la UME, la Unidad Militar
de Emergencias, sería el mismo tipo de unidad permanente
con la que cuentan las Islas Canarias. Se trata de un personal
altamente cualificado y de medios técnicos avanzados para
garantizar una respuesta rápida y eficaz y así lo defendió
incluso el director general y nosotros firmamos y apostamos
en una PNL en este mismo sentido. Sin embargo, como ya
conocemos la habilidad de este PSIB para hacer equilibrios y
jugar a la equidistancia para contentar a sus socios de
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gobierno, desde mi grupo parlamentario no confiamos
demasiado en que se realicen estas gestiones desde el
Govern... desde este gobierno con el Gobierno central y por
eso ponemos nuestra enmienda hoy y aceptaremos la
transacción que nos ha propuesto el Partido Socialista. La
UME es un cuerpo especial y en absoluto pedimos que
suplante a ningún otro cuerpo de seguridad y de emergencia
existente.

Votaremos a favor de esta moción aunque pedimos al
grupo proponente que tenga en consideración nuestras
enmiendas.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Intervenció del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, per defensar l’esmena RGE núm.
7363/19, té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días, señoras y señores
diputados. Nuestro grupo político no formaba aún parte de
este Parlamento cuando vivimos consternados la tragedia que
azotó el Levante de Mallorca, hace ahora un año, y, por tanto,
no tuvimos oportunidad de participar en el debate
parlamentario que se originó a raíz de todo ello, si bien
observamos impotentes desde la sociedad civil, al igual que el
resto de ciudadanos, cómo la torrentada sufrida en Sant
Llorenç des Cardassar segaba 13 vidas humanas sin ser
capaces de hacer nada para impedirlo.

A raíz de aquel debate se aprobaron diversas medidas por
parte de este Parlamento y del Gobierno autonómico, si bien
comprobamos que un año después aún es necesario  adoptar
nuevas iniciativas para asegurar que las cosas se hacen bien, y
que se ponen todos los medios necesarios para evitar en lo
posible que vuelva a repetirse una desgracia como la que
vivimos entonces.

Y es que aún hoy no está actualizado el Plan INUNBAL, ya
sé que la ley que mencionan los grupos que sustentan al
equipo de gobierno, en su enmienda, establece que hay un año
de plazo, es decir, hasta el 13 de abril de 2020, para actualizar
el INUNBAL; pero que el plazo máximo sea de un año no
implica necesariamente tener que agotarlo. Como he
comentado, nosotros no participamos en la votación de dicha
ley, pero, en cualquier caso, teniendo en cuenta que volvemos
a estar en temporada de lluvias y que inundaciones lleva
habiendo desde tiempo inmemorables, no estaría demás instar
al Gobierno balear a que acelere la revisión y que no nos
exponga de nuevo a una situación similar con los deberes sin
hacer.

En cuanto al apartado 2, la creación del cuerpo integrado
de actuación en caso de emergencias, también parece acertado

marcar un plazo para presentar ese estudio de viabilidad, ya
que instarle a estudiarlo es algo que ya se hizo en diciembre
del año pasado, por tanto, tampoco entiendo qué utilidad
tendrá este apartado, en caso de que la enmienda de estos
grupos políticos sea aceptada. Nosotros consideramos básico
que exista esa coordinación y, tal como aprobó este
parlamento por unanimidad, sería del todo aconsejable que
existiese ese cuerpo para coordinar a todos los agentes que
pueden actuar ante una emergencia: Guardia Civil, Policía
Nacional, policías locales, Emergencias de Baleares, el 112,
las emergencias sanitarias del 061, los bomberos del consejo
insular, los bomberos del municipio, los bomberos de AENA,
el IBANAT.

Pero echamos en falta aún un recurso que fue creado, por
cierto, por el general Fulgencio Coll, actual portavoz de VOX
en el Ayuntamiento de Palma, y que sí tienen otros territorios
de España y del que nosotros, en cambio, no disponemos, que
es la Unidad Militar de Emergencias de forma permanente.

Ya hemos comprobado que vienen cuando surge alguna
emergencia y hemos comprobado también la gran labor que
han realizado con eficacia, pero con la desventaja de que
siendo islas su desplazamiento hasta nuestra comunidad
autónoma es más dificultoso, por lo que no tiene ningún
sentido que a día de hoy aún no hayamos exigido al Gobierno
del Estado que destine aquí un destacamento permanente y
estable de la UNE.

Sé que en el paso se propuso en este parlamento, y así se
acordó, a pesar de que, bochornosamente, algunos votaron en
contra, concretamente los socios de la Sra. Armengol, que
entonces eran MÉS per Mallorca, igual que ahora, y MÉS per
Menorca, con la desfachatez de rechazar esta medida, diciendo
cosas como que “El ejército está cargado de estigmas y
rémoras autoritarias”, o que “La creación de la UME de
manera permanente contribuiría al españolismo y a la
militarización de las islas, lo que atemorizaría a la población”.
Y todo esto lo decían los grupos de MÉS per Mallorca y MÉS
per Menorca a tan solo seis meses de la desgracia que
viviríamos después, por no hablar de la abstención de los
diputados de Podemos, que consideraron que en las islas había
otras prioridades.

Pues bien, ante tal disparate no podemos más que reprobar,
desde nuestro grupo, las desafortunadas e irresponsables
declaraciones que en su día se vertieron en esta cámara, y
solicitar del grupo que presenta esta iniciativa que admita
nuestra enmienda, que es coincidente con otra enmienda en el
mismo sentido presentada por el Grupo de Ciudadanos, para
que estemos también protegidos por estos profesionales de
forma permanente, al igual que lo  están en otros puntos de
nuestra geografía española.

El resto de enmiendas de estos grupos, “seguir dotando
adecuadamente”, “continuar mejorando la formación”, “seguir
apostando por el TetraIB”, en fin, es disfrazar la moción para
no incorporar, no incomodar al Gobierno autonómico y, desde
luego, en caso de aceptarse esas enmiendas se desvirtúan
totalmente los apartados afectados, no tiene sentido instar a
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continuar haciendo lo mismo si se está haciendo tan
divinamente, no entiendo este tipo de enmiendas habituales
por parte de estos grupos, en todo caso, propongan ustedes la
supresión de los apartados si creen que el Gobierno ya está
dotando adecuadamente los recursos humanos y técnicos, o si
ya está mejorando la formación, o si ya invierte
adecuadamente en el TetraIB. Yo creo que no y por eso animo
al Grupo Popular a no incorporar este tipo de enmiendas, para
no desvirtuar la moción.

El apartado 5 es imprescindible para conocer de una vez
por todas lo que sucedió, dado que aún quedan muchos
interrogantes en cuanto a la gestión de la catástrofe, que es de
justicia saber y que debería haberse puesto a disposición de
este parlamento; luego se llenan la boca hablando de
transparencia.

Así que esperamos que esta iniciativa prospere y que el
Gobierno cumpla con su deber de información.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Per a fixació de posició, pel
Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. No sé a vostès,
però a mi se’m fa difícil parlar del Servei d’Emergències des
d’un vessant tècnic, perquè jo no som tècnica. I per què dic
açò? Perquè, llegint les propostes que es fan a la moció hi ha
qüestions que realment tenen, sota el nostre punt de vista,
consideracions tècniques. I té raó el Sr. Font quan ens recorda
la seva proposta, aprovada unànimement el desembre del
2019, plou sobre banyat.

He de dir també que llegint la moció i la interpel·lació
sembla com que el Govern no hagués fet gairebé res, i jo crec
que açò tampoc no és just. Tot és millorable, sempre, i és
evident que necessitam tenir un bon sistema d’emergències,
ben equipat, amb tots els recursos humans necessaris i amb
una coordinació excel·lent entre administracions, jo crec que
fins aquí tots hi podem estar d’acord.

I en general podríem venir d’acord amb les propostes de la
moció, però també he de dir que tal i com estan redactats
alguns punts fa la sensació com si volguessin que els grups
parlamentaris que donen suport al Govern hi votessin en
contra.

Per açò deman, tot i que som conscient del cas nul que em
faran, que miressin amb una mica de ganes les esmenes que
s’han presentat per tal que els matisos facilitessin la votació,
si és que el grup proposant vol realment que surti endavant.

Jo he de dir i he de confessar que no m’agraden les
propostes que comencen per un “constatar”, ni quan venen del
Govern ni quan venen de l’oposició. Esper que siguem capaços
de prioritzar les necessitats en emergències de la nostra
ciutadania per sobre dels criteris partidistes, així com totes
aquelles qüestions aprovades amb anterioritat. I atesa la
quantitat de punts sobre la proposta, així com les esmenes
presentades i també la proposició no de llei presentada per El
Pi l’any passat, no anunciarem el nostre sentit de votació,
perquè volem veure què farà el grup proposant amb les
esmenes presentades i, un cop escoltades, decidirem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Ara correspon la paraula al grup
proposant per fixar posició, comentar-nos si accepta o no
esmenes i votació separada. Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Faré un petit resum del que
he pogut escoltar a les diferents portaveus que han intervingut,
començaré pel Sr. Font.

Està clar que cinc minuts per tractar temes d’emergències
no dóna, però aquí som fent una bateria d’accions per poder
controlar aquesta situació. Duc quatre mesos, com bé saben
tots vostès, vostè ha estat batle, sap que dins un ajuntament les
coses són molt més àgils i són molt més fàcils d’aconseguir
i de controlar, en canvi a un parlament tots sabem que és molt
complicat.

El tema de la coherència, que també ha fet esment a temes
de coherència, la meva responsabilitat està clara, perquè ha de
ser la coherència i el seguiment de tots els acords que s’han
fet perquè es posin en marxa el més ràpid possible.

Quant al Partit Socialista, està clar que nosaltres el que
venim a fer aquí és aquest control, fer aquesta fiscalització i
tot, i tot, i tot sota un informe tècnic, perquè vostès sempre
ens diuen i ens remeten que hem de fer en base a criteris
tècnics, i nosaltres hi som aquí, nosaltres en identificam amb
els criteris tècnics, tots els criteris tècnics..., els 12 punts que
nosaltres hem presentat surten de l’informe. Per tant, si vostès
ens fan entrega dels dos informes que els reiteram que ens
facin, incomplirien la seva transparència i la seva obligació, tal
vegada seria molt més intens.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Quant a MÉS per Mallorca, en la seva línia, no?, tot el que
vengui de la UME, tot el que vengui de Madrid doncs no s’hi
identificaran mai, nosaltres sempre hem dit que agraïm i
entenem que tots els cossos civils d’aquesta comunitat
autònoma, de l’àrea que siguin, doncs són interessants, se’ls
ha de potenciar, se’ls ha donar-los... però vostè vindrà amb mi
que quan es generen segons tipus d’emergències que a nivell
de plans s’han d’activar els recursos estatals, doncs com més
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a prop siguin de nosaltres, com més coneguin el territori, com
més maniobres facem entre tots, doncs molta més soltesa
tindrem en aquest tema.

I no em vull entretenir molt en aquests temes. Els temes de
protecció civil, també Protecció Civil és un cos doncs format
per persones d’un caire voluntari, n’hi ha que tenen formació,
n’hi ha que no en tenen tanta, però mai no se’ls pot exigir amb
aquesta responsabilitat a un voluntari aquesta formació; la
formació és bàsica en qualsevol tipus de professió, nosaltres
reivindicam que els tècnics, els directors dels plans tenguin
una formació de forma permanent perquè són els que han de
prendre les decisions a moments de crisi, a moments de
nervis, a moments que no coneixem quina resposta pot
succeir, per tant, és important anar coordinats.

Quant a la Sra. Font, doncs també reiterar-li, no?, vostè
troba que aquesta bateria de punts doncs és un nombre molt
important, 12, nosaltres l’únic que fem és un poc resum dels
temes que entenem que són els més principals per posar en
marxa o per donar resposta o per incrementar la feina que es
fa i que sempre es troben emparats sota uns criteris tècnics.
Em preocupa que els socis de govern de la Sra. Armengol,
MÉS per Mallorca, que qüestionin la persona, el Sr. Pol, com
a director d’Emergències, i, per tant, és preocupant que els
mateixos socis qüestionin persones tècniques que venen a fer
la seva feina, i venen aquí a entrar en desqualificatius, de si és
un lloc o l’altre; jo entenc que és una persona professional,
una persona que té prou experiència, té prou bagatge, com va
dir la Sra. Castro, va fer un màster en Emergències, faltaria
més!, és una persona que té molts d’anys de responsabilitat i
aquesta responsabilitat doncs s’ha de reforçar amb diferents
cursos de formació específica per a les persones que han de
dirigir i coordinar les emergències.

Per tant, passaré un poc a desglossar l’allau d’esmenes que
d’alguna manera també agraesc l’interès que han pres totes les
formacions polítiques per intentar sumar i construir una
millor moció, i començaré amb el primer punt, a l’esmena
7346, que ha presentat El Pi, també, per coherència, li donam
suport, per tant la incorporam.

No fem el mateix amb la del Partit Socialista i Unides
Podem i MÉS per Mallorca, la 7348.

La del punt 2, la 7347, també donam suport a El Pi.

La 7349, no. A la 7350, tampoc no li donaríem suport. A
la 7351 tampoc no li donam suport. A la 7364, tampoc. A la
7352, tampoc.

A la 7353, del Partit Socialista, Unides Podem i MÉS per
Mallorca, sí.

A la 7354, no. A la 7355, no. A la 7356, no. A las 7357,
no. A la 7358, sí. A la 7359, sí. A la 7360, no.

I aquí, a la 7363, que hi ha diferents mocions, hem
plantejat fer una transacció la qual, per coherència, ja que dia
2 d’octubre es va tractar aquest tema a la Comissió

d’Institucionals i es va acordar un text, per tant el llegiré, seria
el text que passaria a substituir el que havíem presentat: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Ministeri de Defensa a dur a terme les actuacions
i gestions necessàries per tal que les Illes Balears comptin
amb una base permanent de la UME, ubicada a Mallorca, amb
delegacions d’aquesta i dotacions d’efectius permanents a les
illes de Menorca i Eivissa, sempre i quan els criteris tècnics
de seguretat i de coordinació entre les administracions
públiques així ho decideixin.”

I després, a la 7362, no. I a la 7361, tampoc.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, el que no ha dit és si acceptava la votació
separada.

EL SR. CAMPS I PONS:

Sí, Sr. President, separada.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a la votació, són molts de punts, moltes
esmenes, votam punt a punt. El primer punt du incorporada
l’esmena 3746 d’El Pi. Passam a votar. Votam.

23 vots, sí; 30, no; cap abstenció.

Passam a votar el punt número 2, amb la incorporació de
l’esmena 7347 d’El Pi. Votam.

23, sí; 30, no; cap abstenció.

Passam a votar el punt número 3, amb la redacció original.
Votam.

23, sí; 30, no; cap abstenció.

Punt número 4, amb la redacció original. Votam.

23, sí; 30, no; cap abstenció.

Ara votam el punt número 5. Votam.

23, sí; 30, no; cap abstenció.

Ara votam el punt número 6. Votam.

24, sí; 29, no; cap abstenció.

Passam a votar el punt número 7. Votam.

53, sí; cap no; cap abstenció.
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Passam a votar el punt número 8, amb la incorporació de
l’esmena 7353. Votam.

52 vots, sí; 1, no; cap abstenció.

Ara votam el punt número 9. Votam.

23, sí; 30, no; cap abstenció.

Passam a votar el punt número 10. Votam.

23, sí; 30, no; cap abstenció.

Passam a votar el punt número 11. Votam.

21, sí; 30, no; 2 abstencions.

Ara passam a votar el punt número 12. Votam.

53 sí; cap no; cap abstenció.

Ara passam a votar l’esmena 7358. Votam.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Perdó, president, a què fa referència aquesta? És la
transacció final?

EL SR. PRESIDENT:

És una esmena d’addició que ha presentat el Partit
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Perfecte. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

És una esmena d’addició. Tornarem fer la votació. Esmena
7358. Votam.

53 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.

Ara votam l’esmena d’addició 7359. Votam.

52 sí; un vot en contra i cap abstenció.

Ara hem de demanar si l’esmena 7363 que ha presentat el
Grup VOX, que ha estat transaccionada, si cap grup no
s’oposa. Donat que cap grup no s'hi oposa, procedirem a votar
la transacció. Votam.

43 vots sí; 6 no i 3 abstencions.

IV. Debat i votació sobre la validació o la derogació
del Decret Llei 2/2019, de 4 d’octubre, pel  qual
s’estableixen ajudes puntuals per pal·liar els impactes
econòmics produïts pel concurs de creditors de l’agència
de viatges majorista Thomas Cook sobre l’economia de

les Illes Balears (escrit RGE núm. 6540/19, del Govern
de les Illes Balears).

Passam al quart punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat i la votació sobre la validació o la derogació del Decret
Llei 2/2019, de 4 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes
puntuals per pal·liar els impactes econòmics produïts pel
concurs de creditors de l’agència de viatges majorista Thomas
Cook, sobre l’economia de les Illes Balears, escrit RGE núm.
6540/19 del Govern de les Illes Balears.

Correspon començar amb la intervenció per part d’un
membre del Govern per fer l’exposició de les raons per les
quals el decret llei ha estat promulgat. Té la paraula el
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball sense
limitació de temps.

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

Gracias, Sr. Presidente. Desde luego hoy presentamos este
Decreto Ley 2/2019, de medidas extraordinarias para paliar la
situación derivada de la quiebra de Thomas Cook. Queremos
agradecer la presencia de las organizaciones sindicales más
representativas que han pactado con el Gobierno el alcance de
este decreto ley y por supuesto, también un saludo a los
trabajadores directamente afectados y que hoy nos acompañan
en este pleno.

Yo creo que la situación derivada de la quiebra de Thomas
Cook ha obligado al Gobierno a adoptar medidas de urgencia,
como son estas medidas que hoy se van a aprobar, para paliar
la situación que afecta en un primer momento y de forma
directa a los trabajadores y trabajadoras que pertenecen a la
propia empresa y que tiene su sede social en nuestras islas. Y,
por tanto, un conjunto de medidas directamente a paliar la
situación en que se encuentran los trabajadores y las
trabajadoras afectados directamente. Pero también es cierto
que se produce en un entorno donde la importancia del sector
turístico en el conjunto de nuestra economía, el impacto de la
caída de Thomas Cook, nos ha obligado a todos a adoptar
determinadas medidas para el conjunto del sector y para el
conjunto de las actuaciones que se han presentado en los días
anteriores a este debate que estamos teniendo hoy. 

Y también queremos agradecer la altura de miras de las
organizaciones empresariales y sindicales, para poder hacer un
conjunto de medidas pactado y que hemos podido trabajar
durante un muy breve periodo de tiempo, pero que hoy nos
permite desde luego tener todas las medidas en marcha.
Conjuntamente con eso y en paralelo, hoy también se votan en
el Congreso de Diputados las medidas que aprueba el
Gobierno de España. Por tanto, las medidas que los dos
gobiernos de forma coordinada ponen en marcha a través de
sendos decretos ley para paliar las situaciones que afecta la
quiebra de Thomas Cook y que por tanto, demuestra que los
dos gobiernos de forma coordinada con los agentes
económicos y sociales, somos capaces ante situaciones
críticas de poner medidas que favorezcan la restitución lo
antes posible.
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En todo caso, como saben, la importancia de la quiebra de
Thomas Cook, la afectación que tiene a nuestras empresas, a
la deuda que genera, pues desde luego es muy importante en
nuestra comunidad autónoma, pero el contenido del decreto
ley que hoy presentamos tiene como objeto paliar la situación
en que se encuentran los trabajadores y las trabajadoras
directamente afectados. Para paliar la situación que yo creo
que no sólo no es obligación del Govern, que por supuesto lo
es y tiene marco competencial para hacerlo, pero desde luego
que pone de manifiesto una situación a la que los trabajadores
y las trabajadoras afectadas por concursos, como el que se
presenta hoy, tenemos que tener mecanismos de solución que
no sean simplemente estas medidas. Creo sinceramente que
las medidas que hoy aprobamos son unas medidas destinadas
a mejorar la situación en la que se encuentran sobre un
esquema y eso lo hablábamos la semana pasada en la sede con
los trabajadores y en las asambleas que se han tenido, que es
una situación que debe resolverse y que debe resolver el poder
legislativo. 

No es razonable que un trabajador o una trabajadora, tenga
que ir a su puesto de trabajo, sin tener garantizado un salario
al final de mes, sin poder percibir una prestación por
desempleo, sin poder abandonar el puesto de trabajo, porque
si lo abandona pierde el derecho a la indemnización generada
durante tantos años de trabajo, pierde el derecho a acceder a
una prestación por desempleo, pierde el derecho a acceder al
fondo de garantía salarial. Y, por tanto, está obligado a ir a su
puesto de trabajo, sin tener claro que tendrá garantizado su
sueldo a final de mes, como derecho fundamental de los
trabajadores y las trabajadoras, reconocido en el Estatuto de
los Trabajadores. Y, por tanto, una situación que yo creo que
obliga a reflexionar al legislativo estatal, de la necesidad de
dar una solución a estos problemas, permitiendo que en
situaciones como la que nos estamos encontrando, los
trabajadores puedan ir directamente, o bien a la prestación por
desempleo, o acudir directamente al fondo de garantía salarial,
para que vaya anticipando cantidades y que no se encuentren en
esta situación.

Nuestro Gobierno, el Gobierno de nuestras islas, lo que sí
hace es ante esta situación en la que se encuentran los
trabajadores y las trabajadoras afectados, establecer una ayuda
de 500 euros a los trabajadores y las trabajadoras afectados
durante 4 meses, para poder desde luego generar una ayuda
que permita, si no se cobran los salarios por parte de la
empresa, tener garantizada desde luego una mínima ayuda para
poder afrontar esa situación de necesidad; una ayuda vinculada
a un itinerario del Servicio Público de Empleo y me gustaría
agradecer el trabajo que ha hecho el Servicio Público de
Empleo y sus trabajadores públicos, prácticamente
desplegando una oficina de empleo en la sede de la propia
compañía; un Servicio Público de Empleo que ha demostrado
agilidad, que tiene una propia oficina prácticamente ya en
Thomas Cook y que nos ha permitido a día de hoy, pues
prácticamente que todas las personas trabajadoras afectadas,
hayan tenido ya el proceso de orientación, la inscripción en el
Servicio Público de Empleo, como paso previo y necesario
para poder percibir la ayuda. Y yo creo que ese trabajo
coordinado, y quiero agradecer también el esfuerzo a los

trabajadores y trabajadoras para a través de una organización
adecuada, poder prácticamente hoy que se aprueba el decreto
ley, pues ya estén hechos prácticamente todos los itinerarios,
toda la parte que el Servicio Público de Empleo ha puesto en
marcha. 

Esa ayuda debe servir para que los trabajadores y las
trabajadoras afectados tengan una garantía que mientras se
encuentren en esta situación de concurso y no se cobran los
salarios debidos, pues, desde luego tengan una perspectiva de
recibir una cantidad económica antes de poder acudir a otros
mecanismos cuando ya se apruebe o se lleve a cabo el
expediente de regulación de empleo dentro del procedimiento
concursal debidamente procedimentado.

En todo caso, lo que nos debe llevar..., lo que yo creo que
debe servir también es para de forma previa a la extinción ya
comenzar pues un trabajo de orientación, un trabajo de
intermediación que también ayude a los trabajadores y las
trabajadoras afectados a hacer de forma previa esa labor para
buscar un empleo cuando se finalice la relación contractual
una vez la administración concursal ya ha dicho que la empresa
no continuará, no tiene visos de continuar, y, por tanto, por lo
menos hacer todo el trabajo previo mientras está en una
situación de impás pues prácticamente sin actividad en sus
puestos de trabajo  y, por tanto, poder hacer ese trabajo de
forma previa sin tener que esperar a que estén en situación
legal de desempleo y poder hacerlo ya de forma anticipada, lo
cual es positivo para los trabajadores y las trabajadoras
afectados.

Esperamos, además, poner también en marcha no sólo las
líneas de intermediación necesarias sino los mecanismos que
establece la normativa para empresas en crisis y poder hacer
un acompañamiento fundamentalmente a las personas mayores
de 50 años y que tengan también un acompañamiento en una
situación complicada como la que nos encontramos hoy.

El segundo de los programas de ayuda, ayudar a empresas
que contraten a los trabajadores y las trabajadoras afectados
una vez finalice la relación contractual, una vez pasen a
situación legal de desempleo esas personas si son contratadas
por otra empresa esa empresa tendrá una ayuda directa por la
contratación. Es una medida que ya estaba en marcha en
nuestra comunidad autónoma, que ya se había desarrollado en
otras ocasiones y que volvemos a anticipar para dar una
garantía también a las personas, para dar también un estímulo
a las empresas que contraten a las personas provenientes de
expedientes de regulación de empleo, como en el que nos
encontramos.

Son las dos medidas que se incorporan en este decreto ley,
son las dos medidas destinadas a paliar la situación de los
trabajadores y las trabajadoras afectados y, por tanto, son las
ayudas que hemos aprobado en un primer momento por creer
y entender que la situación principal a la que tenemos que dar
una respuesta inmediata eran los trabajadores y las
trabajadoras afectados, más de 700 trabajadores afectados
directamente en uno de los expedientes de regulación de
empleo más importantes que se llevará a cabo en esta

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 10 / 22 d'octubre de 2019 515

comunidad autónoma en los últimos años y que creíamos que
teníamos que abordar de una forma previa y de una forma
sensible para desde luego poder ayudar a una situación en la
que creemos que no debería estar sometido ningún trabajador
ni trabajadora como es no tener garantizado un salario, pero
estar obligado a acudir a su puesto de trabajo. Es una situación
que debe replantearse, que se debe reformar para que no se
vuelva a dar; eso sí, mientras se dé el Govern responderá con
los mecanismos que le son propios de competencia en materia
de políticas activas de empleo y poder hacer ese
acompañamiento.

Medidas, además, acordadas y fruto del diálogo social,
trabajadas con las organizaciones sindicales, con Comisiones
Obreras y con UGT, a la hora de poder abordar las distintas
medidas que tenemos que llevar a cabo y que desde luego ésta
responde perfectamente a la razón de ser del diálogo social;
el diálogo social entre empresarios de organizaciones
empresariales, organizaciones sindicales y gobiernos a la hora
de buscar soluciones con la que abordar los problemas ante
los que nos encontramos. Hoy es una demostración de la
importancia de ese diálogo social, de ese trabajo entre las
distintas organizaciones para poder dar soluciones a
problemas reales y concretos.

En paralelo se han puesto en marcha otra serie de medidas,
en paralelo hoy se aprobará ese real decreto ley por parte del
Gobierno de España y por tanto se cerrará la aprobación de
distintos mecanismos, de distintas medidas para afrontar la
quiebra de Thomas Cook, además de ahora seguir trabajando
en el desarrollo de cada una de las líneas comprometidas en el
marco del diálogo social.

Nosotros lo que sí esperamos es que estas situaciones
desde luego nos ayuden, eviten volver a situar..., a
encontrarnos ante situaciones similares, que se modifique la
Ley concursal o el Estatuto de los Trabajadores en aquellos
puntos esenciales para no encontrarnos ante una situación de
desprotección como la que nos ha llevado a tener que aprobar
este decreto ley con medidas extraordinarias por parte del
Govern, pero también para poder afrontar soluciones a las que
se tienen que exponer los trabajadores y las trabajadoras
afectados.

Yo creo que con las medidas que hoy presentamos, son
medidas dirigidas directamente a ese primer momento al que
habíamos hecho referencia siempre, la necesidad de afrontar
directamente el problema de los trabajadores y las
trabajadoras afectados por la quiebra de Thomas Cook, por la
quiebra de su sede social que tiene la sede en Palma y las
medidas que por tanto articula el Govern para dar una solución
ante ese problema.

Ahora yo creo que nos toca a todos trabajar en una
reinserción laboral lo antes posible a través de los procesos
de intermediación, a través de contactos con otras compañías
que puedan adquirir una parte de la actividad empresarial que
se desarrollaba, una actividad empresarial en unas
instalaciones modernas, con unos servicios modernos, con
unos profesionales que han sabido llevarla a cabo durante

muchos años y, por tanto, ante unos magníficos profesionales
que esperemos que puedan reincorporarse lo antes posible al
mercado laboral, porque esa es la finalidad de toda política
activa de empleo; como política activa que es, su finalidad es
caminar hacia una reintroducción en el mercado laboral lo
antes posible. 

En tanto eso no suceda, el Govern establecerá mecanismos
para poder paliar dicha situación y poder trabajar pues ante una
situación tan crítica con la normalidad que se ha dado en la
empresa. Yo creo que la imagen de la semana pasada o de las
últimas semanas de una empresa ante una situación crítica
pues con unos trabajadores y trabajadoras en sus puestos de
trabajo, dialogando, intentando buscar soluciones con las
organizaciones sindicales y dando una demostración de
normalidad ante una situación excepcional. Yo creo que eso
también es una demostración del diálogo que se ha podido
llevar a cabo en estos días.

Esperamos que el conjunto de la cámara apruebe este
decreto ley que por tanto se afronte por la situación de una
forma directa a los trabajadores y las trabajadoras afectados y
por tanto nos permita seguir desarrollando todas las líneas y
todos los mecanismos que están contemplados para la
situación de los trabajadores y las trabajadoras afectados. 

Espero que todos los grupos lo apoyen y desde luego, para
finalizar, quiero agradecer fundamentalmente el trabajo
realizado durante estas semanas por sus representantes, por
los trabajadores electos en la asamblea..., en las elecciones
producidas hace escasas semanas y que con todo ese trabajo
pues lo antes posible se puedan reintroducir en el mercado
laboral, mientras tanto tendrán una ayuda del Govern que ha
demostrado, pues, ante esa necesidad quiere dar soluciones
dentro del marco de sus competencias, como ya he dicho, ante
situaciones que no se deberían dar en nuestro mercado laboral,
que se deberían afrontar de otra forma más rápida, con más
celeridad, pero en todo caso el Govern sí que ha actuado, pone
los instrumentos, pone los mecanismos y ahora esperemos
que sean revalidados por el conjunto de la cámara.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara procedeix demanar als
grups parlamentaris quins són els que volen parlar en torn a
favor, quins volen parlar en torn en contra o quins volen fixar
simplement posició. Grup Parlamentari Popular? Unidas
Podemos? Ciudadanos?

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

MÉS per Mallorca? VOX-Actua Baleares? El Pi?

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

El Grup Mixt? 
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

A favor. 

EL SR. PRESIDENT:

Partit Socialista? Doncs, molt bé. Farem de major a menor
i, com saben, el Grup Parlamentari Socialista tanca el debat.
Cada grup parlamentari té quinze minuts.

Correspon començar al Grup Parlamentari Popular, té la
paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Saludamos a los trabajadores que hoy nos
acompañan y a los representantes. 

Sr. Conseller, como ha dicho debatimos hoy la
convalidación del decreto ley aprobado por el Govern, en
fecha 4  de octubre, de ayudas puntuales ante la quiebra de
Thomas Cook. Durante estas semanas desde la quiebra el
Grupo Parlamentario Popular hemos manifestado nuestro
apoyo a los trabajadores afectados, al sector turístico, a las
empresas que de manera directa o indirecta se han visto
afectadas; también hemos manifestado nuestra preocupación
por el parón de las inversiones que las obras de mejora de los
establecimientos turísticos dejarán de hacer este invierno y
que afectarán negativamente al empleo y a la dinamización de
la economía, además del grave prejuicio de la conectividad en
las islas, con respecto a lo cual ha habido total unanimidad de
que era necesario llevar a cabo un plan de choque
precisamente para mantener las rutas perdidas y para ampliar
y diversificar las mismas de cara al futuro. Ya sabemos que
difícilmente se recuperará el 100% del agujero que ha dejado
Thomas Cook de cara al año que viene, pero bueno, creemos
que hay que seguir trabajando.

Y preocupación por el impacto que también ha producido
en nuestros turistas, ya sabemos que la repatriación ha
funcionado con total normalidad, pero creemos que hay que
dar las gracias a los trabajadores y a los empresarios de
Baleares que han hecho un esfuerzo de profesionalidad dando
seriedad a la situación y poniendo por encima el interés de los
turistas, en este caso, y la buena imagen del destino.

Como ya comenté durante su comparecencia, Sr.
Conseller, alguien decía que la quiebra de Thomas Cook es el
fin de un modelo de contratación de viajes, que la
globalización y la comercialización on line se había cobrado
otra víctima, nosotros no sabemos si esto va a ser así o no, en
cualquier caso lo que sí que está claro es que hace falta una
administración ágil y un marco normativo útil y seguro para
permitir que las empresas precisamente puedan reaccionar de
forma rápida y urgente ante  estas situaciones y puedan
adaptarse a los tiempos.

Lamentablemente, ya sabe que nosotros no estamos de
acuerdo con sus políticas turísticas porque creemos que no

dan respuesta a esas necesidades, en cualquier caso esperemos
que situaciones como esta le hagan reflexionar y puedan
cambiar la dirección de las políticas en beneficio de todos. En
cualquier caso, como le digo, y ya anunció nuestro presidente,
vaya por delante nuestro voto favorable, como no puede ser de
otra manera, puesto que lo que hoy se convalida es una ayuda
para los trabajadores por esta situación adversa e indeseada y
ante eso todo nuestro apoyo absoluto.

De acuerdo con el conseller cuando dice que hay que
tomar medidas de cara al futuro en la modificación de las
situaciones en las que quedan los trabajadores en situaciones
como esta, por tanto, importante este trabajo que
supuestamente va a iniciar o que ha anunciado que está en ello.

Por otro lado, resulta curioso que mientras nos han pedido
ustedes el voto, permítanme que diga que hablan de diálogo y
hablan de consenso, pero claro, hubiera estado bien, hubiera
estado muy bien que el conseller hubiera contactado
directamente con el Grupo Parlamentario Popular o con el
resto de portavoces de los grupos de esta cámara, porque,
siendo un tema tan importante como es, probablemente
hubiéramos intentado ayudar y hacer aportaciones en positivo.
Nos hemos tenido que enterar en prensa de las medidas que
usted tenía previstas llevar a cabo, lo cual, pues sinceramente,
no nos ha dejado en una situación de poder ayudar, como
quizás hubiera sido, como seguramente hubiera sido, nuestra
intención política de hechos consumados. Ya hemos hablado
de esto, Sr. Conseller.

Y también, mientras nos piden el voto nos piden
responsabilidad y altura de miras, por supuesto que sí, hay que
tenerla y la tendremos, ya se lo hemos dicho, pero también
hubiera sido deseable que esa responsabilidad y esa altura de
miras hubiera sido utilizada por ustedes por ejemplo en la
crisis de Spanair cuando el Partido Popular llevó a cabo
medidas ejemplares a la hora de atajar esta situación, sin
embargo ustedes hicieron, bueno, pues unas declaraciones
totalmente... un ataque totalmente injustificado hacia el
Partido Popular, buscando un rédito político que creemos que
no era el momento, como nosotros tampoco estamos
haciendo.

En cualquier caso, este decreto ley se ha desarrollado en
dos órdenes, como usted ha explicado, se establecen medidas
para más de los 700 trabajadores de las oficinas de Thomas
Cook que están en concurso de acreedores, realmente están en
una situación de indefensión, y estamos totalmente de acuerdo
con esta medida, pero ¿qué pasará con el resto de trabajadores,
hasta los 3.400 cifrados por los sindicatos, cómo lo
ampararán? ¿Qué pasará con hoteles y empresas que hayan
tenido que adelantar el cierre y que por ese adelanto los
trabajadores se hayan visto perjudicados a la hora de optar al
paro, porque hayan reducido sus contrataciones, e incluso
empresas de todo tipo que, aún sin adelantar el cierre, se
hubieran visto abocadas reducir las plantillas antes de hora,
como por ejemplo en el caso del sector del transporte, y
también generando problemas, a lo mejor, a la hora de acceder
a los subsidios? O aquellas empresas de distribución que se
han quedado con un estoc asumiendo pérdidas millonarias. Por
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tanto, creemos que todas estas situaciones necesitaríamos que
usted nos diera una respuesta concreta.

Creemos que este decreto ley es positivo, ya le he dicho
que le votaremos a favor, pero creemos que solamente aborda
una parte, no establece mecanismos para valorar situaciones
de los trabajadores afectados cuyas empresas no estén
inmersas en un proceso concursal a consecuencia de la
quiebra de Thomas Cook.

Por tanto, lo que podemos desear es que estas ayudas se
desarrollen rápidamente, con celeridad, como ustedes ya han
anunciado que lo  harán, esperemos que así sea, y no pase
como en otras ayudas que se retrasan eternamente, como la
PAC, el PDR, las ayudas a vivienda o, por ejemplo, que el
REB, que ni está ni se le espera.

Por otro lado, la primera medida, ayuda a empresas que
contraten de manera indefinida a las personas afectadas por un
despido colectivo derivado de un proceso concursal, han
establecido la partida y si la dividimos por la cantidad de ayuda
que se le va a dar a las empresas, la verdad es que vemos una
cantidad bastante pequeña de trabajadores que puedan ser
beneficiados con esa medida. Por tanto, creemos que esa no
es la línea, esa no es la línea, consideramos que tendrían que
haber hecho un esfuerzo mayor.

Y la segunda medida, con los 500 euros, como digo, es
dinero de políticas activas de ocupación, como ustedes muy
bien han anunciado, bueno, vemos que esto no supone ningún
esfuerzo presupuestario para ustedes, simplemente, bueno,
trasladan de un sitio a otro, de una partida a otra o dentro de la
misma partida le cambian el nombre; que estamos de acuerdo,
insisto, que no se me mal interprete, pero simplemente
creemos que no ha habido una dotación específica para
Thomas Cook, con lo cual esas políticas activas que tenían que
ir esas partidas que usted muchas veces alardea de esas
grandes partidas que tenían que ir destinadas a unos
beneficiarios, en estos momentos, porque usted no ha hecho
una dotación de Thomas Cook directa, no podrán... habrá gente
que se quedará sin, supuestamente.

En cualquier caso, como he dicho, estamos apoyando en
esto.

Por otro lado, hay un montón de medidas anunciadas,
además de este decreto ley, que nos gustaría saber cuándo se
van a cristalizar. Anunció una línea de crédito  de hasta 10
millones a interés cero, para empresas con problemas de
liquidez; como medida estrella presentó la devolución de la
ecotasa, que ya sabemos todos lo  que ha pasado, que se ha
reconvertido al final, después del espectáculo, en una línea de
subvenciones de 3 millones para empresas, lo que no sabemos
es para cuándo y cómo.

En cuanto a conectividad, también ha habido una demanda
muy importante de todo el sector y política que tiene que
hacer una iniciativa importante, bueno, anunció un desarrollo
de un programa de turismo social para fomentar la movilidad
entre residentes de Baleares para mayores de 55 años, jóvenes

y colectivos vulnerables, nos parece muy bien, pero es que
este programa ya existe, se ha añadido jóvenes y colectivos
vulnerables, pero ya existía, nos parece perfecto; pero es que
la conectividad de Baleares no es la que está amenazada en
estos momentos, todo el mundo le ha pedido un plan de
choque, y como plan de choque usted nos vende las campañas
de Co-marketing; bueno, nos gustaría saber también, cómo lo
va a dotar, con qué partidas, no las de Madrid, si van a ser
partidas del Govern y si va a pasar esos fondos para sus
actividades a los consells insulares.

Y también nos gustaría saber si va a revisar la dotación
económica del traspaso de promoción turística, puesto que
fue del todo insuficiente.

Sr. Conseller, hubiera estado bien que dentro de estas
medidas y dentro de la lista de acciones que nos ha anunciado
que se van a aprobar en Madrid, hubiera luchado de una manera
reivindicativa y beligerante, como lo hace en otros casos con
los suyos, pero en Madrid, para poder recuperar estos 20
millones de IVA, que esto sí que hubiera sido una buena
inhección para la mejora de la liquidez de las empresas, y
ayudaría en definitiva a todo el mundo y a los trabajadores.

En general, ¿por qué le estoy contando todo esto, Sr.
Conseller, esta lista de incumplimientos o de inconcreciones
o de dudas que tenemos respecto a cómo va a finalizar su lista
de promesas respecto a la quiebra de Thomas Cook. Pues,
porque creemos, como he dicho al principio, que no deberían
solo con estas medidas del Decreto Ley, que está muy bien,
que espero que sean paliativas, como usted muy bien ha
reconocido; que nosotros creemos que son positivas, pero que
usted tiene que afrontar de manera integral esta crisis, no
solamente de una manera puntual.

Durante la comparecencia dijo que este  problema de
Thomas Cook no iba de competitividad, los dos creemos que
sí que va de competitividad, puesto que si se trabaja los
empresarios son fuertes y entonces están preparados para
sufrir estos avatares, si no pues son débiles y a la más mínima
de cambio pues sufrimos todos, los trabajadores, los
empresarios, todos, y la economía de Baleares, en definitiva,
el futuro.

Usted sabe que uno de los mayores de esta quiebra está
siendo para las pequeñas y medianas empresas de todo tipo y
para muchos pequeños y medianos hoteles que en su momento
no pudieron llevar a cabo mejoras en sus establecimientos,
puesto  que ustedes en su momento tomaron la decisión de
derogar herramientas como la disposición adicional cuarta en
2016. Por esto , insisto en que para tomar medidas y para
afrontar situaciones como esta es importante no solamente
medidas como este decreto ley, Sr. Conseller, sino tomar
medidas a nivel integral para poder afrontar el futuro con
garantías.

Y por esto nosotros creemos que es muy importante que
aborde un plan de futuro de medidas serias y contundentes, de
manera que esto, si se vuelve a producir, sea minimizado al
máximo, medidas estructurales, ya se lo hemos dicho muchas
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veces, como la Ley 8, la disposición adicional cuarta, con el
nombre que usted quiera; inversiones para la mejora de zonas
turísticas, porque esto mejora..., pero no solamente las de
Madrid, que usted ya las ha anunciado desde su presupuesto,
soluciones para las aguas fecales que inundan nuestras aguas
que esto es lo peor que puede suceder. Y un largo etcétera de
acciones que nosotros consideramos que están pendientes de
abordar y que, en su conjunto, lo que harían sería mejorar la
competitividad de Baleares y, en consecuencia, el futuro de
nuestra comunidad y de nuestra gente.

Como le he dicho, votaremos a favor, porque sí tenemos
responsabilidad, sí tenemos altura de miras y consideramos
que este es un decreto ley que tenemos que aprobar, que es en
beneficio de los trabajadores, que esta es la prioridad absoluta
en estos momentos y, simplemente, la intervención era para
inducirle, para animarle a que tome una línea de trabajo en
beneficio de Baleares.

Muchísimas gracias, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

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

¿Sr. Presidente?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. Sí, Sr. Conseller?

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

Me gustaría abrir un turno incidental, en base al artículo
80.6 del Reglamento.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, doncs obrim una qüestió incidental. Té la paraula
el Sr. Conseller, per un temps il·limitat i, posteriorment, el
torn incidental és respecte del Partit Popular, tendrà un torn
de cinc minuts la Sra. Diputada, i després el conseller un
temps de resposta de cinc minuts.

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

Gracias, Sr. Presidente. Yo creo que tuvimos una
interpelación la semana pasada y un debate donde todos los
grupos votaron a favor y usted se ha dedicado, básicamente, no
solo a cuestionar las medidas, sino a interpelar directamente
al Govern, cuando el objeto del debate era un real decreto ley.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

En una presentación que hemos hecho del decreto ley,
ajustándonos al contenido del decreto ley, ajustándonos, por
tanto, en una explicación sobre medidas urgentes destinadas

a los trabajadores y trabajadoras afectadas, sobre los que usted
de todo el tiempo que ha empleado ha pasado muy por encima.
Como pasaron por encima cuando hubo la quiebra de Orizonia,
como pasaron por encima cuando hubo las quiebras de todas
las compañías, como Coca-Cola, que han afectado a esta
comunidad autónoma y que ustedes nunca llegaron a abordar.

(Remor de veus)

Le contestaré a las medidas que usted me ha preguntado y
que me ha interpelado directamente. Hoy se aprueban medidas
en el Congreso de los Diputados para aprobar una bonificación
extraordinaria a las cotizaciones a la Seguridad, para extender
la temporada durante este mes de octubre, y permitir que los
trabajadores no directamente afectados, como es en el caso de
la sede social de la empresa en Baleares, sino del resto del
sector, se puedan beneficiar y, por tanto, puedan cumplir esos
períodos mínimos de cotización que establece el convenio
colectivo del sector de hostelería y, por tanto, tengan derecho
y puedan acudir después a unas prestaciones por desempleo,
a unos subsidios por desempleo, de ahí la importancia de esas
medidas.

Usted me dice ¿qué hacen para el resto del sector? Usted
lo sabe y me ha interpelado sabiendo que nosotros habíamos
intentado hacer un debate limpio, un debate donde
explicábamos únicamente el contenido del decreto ley, pero
entonces podía haber respuesto...

(Remor de veus)

... -no se preocupe, Sr. Sagreras, algún día también podemos
intervenir-, pero lo que sí le diré es que la bonificación, que
es resto de medidas se las expliqué en el debate que tuvimos,
las bonificaciones a la Seguridad Social que establece el
Gobierno de España de forma extraordinaria para este mes de
octubre, además de también anunciar ya y de regular ya las de
febrero y marzo del año que viene, las de diciembre de este
año permitirán dar más garantía a las temporadas turísticas en
nuestra comunidad autónoma, y, por tanto, unas bonificaciones
que permitan extender más la situación.

Son medidas todas ellas positivas, y es un debate que yo
creo que tenemos que tener en positivo, sobre las medidas que
se han articulado en este decreto ley, sobre las medidas que se
articulan en el real decreto ley aprobado por el Gobierno de
España y que esperemos que se convalide hoy por la
Diputación Permanente. Todas esas medidas son destinadas a
paliar la urgencia.

Otros temas que usted ha abordado, como la
competitividad del sector, como los vertidos, como la
disposición adicional cuarta, como tantos otros tantos que han
puesto sobre la mesa, no tienen nada que ver con el debate que
abordamos hoy, no tiene que ver con la caída de Thomas Cook,
ninguna de las medidas que han planteado hubiesen evitado la
caída de Thomas Cook, Thomas Cook cae por una situación de
no saber adaptarse una compañía inglesa, en este caso, a unos
nuevos tiempos y, por tanto, no dan una respuesta de mercado
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actualizada en este sector. Por tanto, lo que hace el Gobierno
es actuar con medidas extraordinarias para esto.

Tendremos ocasión de pactar otro tipo de medidas para
dar, desde luego adaptarnos, mejorar, ganar competitividad,
ganar productividad para el propio sector y pactarlas con las
organizaciones empresariales y sindicales, pero creo que hoy
el debate es únicamente validar un decreto  ley que va
directamente a los trabajadores y trabajadoras afectados, creo
que el debate debería centrarse en la situación en la que se
encuentran, en la situación en la que se encuentran 700
trabajadores y trabajadoras afectados en una situación muy
compleja, en lo que puede pasar al resto del sector, y por eso
se articulan otras medidas, y creo que hoy el debate era más
ese que abrir un debate global sobre el conjunto de la política
turística de este govern, que no tenemos ningún problema en
abordar, que no tenemos ningún problema en debatir, como
hemos hecho en sede parlamentaria y siempre que se nos ha
cuestionado, pero hoy el debate desde luego son las ayudas a
los trabajadores y trabajadoras afectados por la quiebra de
Thomas Cook, la respuesta que debemos dar unitaria ante ese
problema, y yo creo que no abrir otro tipo de debates más de
política general turística que de otra cuestión.

Si debatimos el decreto ley, hablamos del decreto ley,
hablamos de medidas extraordinarias para los trabajadores y
trabajadoras afectadas que se han hecho en esta legislatura,
que se hicieron en la pasada, pero que no se hicieron en las
anteriores cuando hubo quiebras similares en esta comunidad
autónoma, Sra. Diputada.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Cabrera, té un torn de
cinc minuts.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, que quede claro, que
es lo que he dicho varias veces, el apoyo del Partido Popular
al decreto ley, porque estamos hablando de medidas para el
beneficio...

(Alguns aplaudiments)

... de los trabajadores que están en una situación de
indefensión por la quiebra de Thomas Cook, porque están
metidos en un bucle del que no pueden salir, en una situación
concursal. Por tanto, esto es lo que tiene que prevalecer, que
creo que es lo que ustedes y su grupo, el Gobierno, es lo que
necesita.

Simplemente le he hecho mención a las líneas de trabajo
porque ustedes las habían anunciado, las anunciaron en la
rueda de prensa de ayer, conjuntamente con el decreto ley
este, y nosotros creemos que, muy bien, las han anunciado,
queremos que las concrete, las del Govern balear, no le estoy
hablando de la bonificación ni le estoy hablando de Madrid, ha

hablado usted de Madrid, nosotros hemos hablado de esta
casa, del Gobierno balear y de su conselleria.

Con lo cual, para nada hemos intentado hacer un debate
político, simplemente insistir, y ya acabo, por respeto a
nuestro visitantes, simplemente lo que quería hacerle ver era
que si ustedes hacen unas políticas turísticas que no van en
beneficio de las empresas y los trabajadores el futuro será
erróneo, van ustedes en una línea errónea, y situaciones como
la de Thomas Cook, si se vuelven a producir, serán fatales.
Cuanto más fuerte sea Baleares a nivel turístico mejor para
todo el mundo y ese era el resumen de toda la intervención.

En cualquier caso, insisto en nuestro voto favorable, que
es el objetivo principal. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Sr. Conseller, té un torn de
cinc minuts. No en vol fer ús. Molt bé, moltes gràcies.

Doncs continuam amb les intervencions dels grups
parlamentaris, en torn a favor, pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President. I per començar voldria saludar els
representants dels treballadors i treballadores de Thomas
Cook, i ja els avanç que nosaltres votarem en aquest decret
llei, pactat evidentment en el si del Govern, i que també farem
la nostra feina avui en el nostre grup parlamentari en el
Congrés dels Diputats i votarem a favor de les mesures que
posarà en marxa l’Estat, les nostres diputades ja varen ser
aquest dissabte, ja varen treballar amb elles i, evidentment, hi
votarem a favor, perquè el que necessitam en aquests moments
són solucions per als treballadors i treballadores, que són el
principal actiu de qualsevol empresa.

Dit això, avui la meva intervenció no va de Sísif ni de
Penèlope ni de cap tragèdia grega, va d’ous, esper que els sigui
d’interès. Posar tots els ous en el mateix paner no sol ser una
bona estratègia, el sector serveis representa envoltant del 80%
del PIB, com s’ha comentat abans, i el turisme n’ocupa una
part molt important. Cada vegada que qualque mercat emissor
o qualque empresa fa un atxem, les Illes i sobretot els
treballadors i treballadores, que són els més febles del sector,
es preparen per a un bon constipat.

Cosa diferent seria si tenguéssim, com fa molts anys que
sent a dir, un model productiu diversificat; d’ençà que tenc 16
anys i vaig començar a fer feina de cambrera de pisos en els
hotels de la Platja de Palma que sent parlar que hem de
diversificar la nostra economia. La diversificació del model
productiu és un repte que cal envestir de bon de veres, a nivell
laboral, ambiental i social l’absoluta dependència del turisme
no ens ajuda, fins i tot l’empresariat ja se n’ha adonat i és
favorable que es produeixin canvis. Cal cercar sinèrgies entre
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la política, l’empresariat i els treballadors i treballadores de
les nostres Illes, per aportar solucions duradores i profitoses
per a la nostra terra, finita com és en recursos i gran en bellesa
i solidaritat.

La fallida de Thomas Cook ha estat un cas que ha suscitat
diverses polèmiques, s’han mesclat ous i caragols, cadascú ha
dit la seva, amb més o manco enrenou mediàtic. Per la nostra
part, Unides Podem, ens hem dedicat a treballar, avui fem una
passa endavant per aportar solucions, que és el que hem de fer
els partits amb responsabilitat de govern. Aquest Govern ha
actuat, els partits del pacte de Bellver hem actuat, molt
diferent del que va fer el Govern balear amb la fallida
d’Orizonia a l’any 2013, on més de 5.000 persones varen
quedar al carrer, més de 1.000 de les quals a Balears. Què va
fer llavors el conseller Delgado del Partit Popular? Doncs, no
massa cosa, la seva acció política o, més aviat, la seva manca
va indignar tant la nostra societat com aquella fotografia seva
amb els ous damunt el cap.

La fallida de Thomas Cook ha provocat la pèrdua de més de
700 llocs de feina directes i la fallida d’empreses
col·laboradores. Tot això ho vàrem analitzar amb profunditat
a la compareixença del conseller a la Comissió de Turisme i
Treball que presideix i des d’Unides Podem no reproduirem
aquell debat, en ares a l’eficàcia i l’eficiència que tant
demanam al Partit Popular en els debats en aquesta casa.

El Decret 2002/2019 és un exemple d’agilitat, tot el que
fem ha de poder ser analitzat, comentat i avaluat, per
descomptat que sempre es poden fer millor les coses, però les
dues actuacions proposades en aquest decret estan orientades
als treballadors i treballadores afectats  per la fallida de
Thomas Cook, un majorista de viatges que no va saber o no va
voler veure que el seu model de negoci es quedava obsolet; un
gegant amb peus de fang, que pensava ser too big to fail i ha
acabat com a uns ous estrellats. Diverses veus han explicat la
fallida de Thomas Cook pel seu model de negoci obsolet, com
he comentat, basat en el turisme de masses, de sol i platja.
Això ens hauria de fer plantejar si a les Illes Balears tenim un
model innovador pel que fa al mercat laboral i de la nostra
indústria. 

Des d’Unides Podem venim defensant fa anys que cal
diversificar els sectors productius per tenir una economia més
sòlida i una societat més cohesionada, on les desigualtats
socials vagin desapareixent i es garanteixi la sostenibilitat del
model econòmic. Quelcom que fa uns dies defensava per
exemple el president de la Fundació Impulsa a Madrid. 

Com deia, hi ha moltes maneres de solucionar els
problemes, en el present decret que votarem avui a favor,
tenim dues línies d’actuació: els 500 euros destinats a
treballadors, com ha explicat el conseller, i la convocatòria
d’ajuts a empreses per incentivar la contractació indefinida. El
Grup d’Unides Podem, com he comentat, en el Congrés avui
donarà suport a totes les mesures estatals.

Certament la via d’ajudes a empreses no és la que en
termes generals prioritzam des d’Unides Podem, però

entenem que davant circumstàncies excepcionals com la
fallida de Thomas Cook és una via que pot ser eficaç per
ajudar i incentivar la contractació de treballadores i
treballadores d’aquest majorista de viatges, i també d’altres
empreses que hagin estat objecte d’un acomiadament
col·lectiu com a conseqüència d’un procés concursal. Les
ajudes per incentivar la contractació suposen 136.000 euros
repartits entre dos anys, entre 4.500 i 6.000 euros per
treballador o treballadora. És important ressaltar que
incentivam una contractació de persones com a indefinits o
fixos discontinus; és a dir, una contractació que generarà
estabilitat. A més es tenen en compte factors de gènere i
d’edat, per aconseguir el màxim de l’ajuda disponible, atenent
els col·lectius que tenen actualment una més difícil inserció
laboral.

Hem de pensar que són moltes les circumstàncies que
poden dur treballadors i treballadores a l’atur, hi ha botigues
que tanquen, forns que tanquen, carnisseries, peixateries que
tanquen, autònoms que han de baixar la barrera; agricultors,
pagesos, ramaders que abandonen les seves explotacions.
Aquests treballadors i treballadores han de rebre avui el
missatge que no només actuarem davant les fallides dels grans
majoristes de viatges o empreses vinculades al turisme, que
serem al costat de les persones que quedin sense feina, que no
deixarem ningú enrera, sigui del sector que sigui, vengui d’on
vengui.

També hem d’enviar un missatge clar i contundent que els
diners públics no es regalen, són diners que hem aconseguit
amb l’esforç de to ta la ciutadania i tenim l’obligació legal,
però sobretot ètica, de donar-los un bon ús. En aquest país
estam massa acostumats a defensar el lliure mercat, només
quan els grans empresaris tenen beneficis. Quan alguna cosa
falla, en canvi, els mateixos reclamen immediatament la
intervenció de les administracions públiques per garantir
l’interès general. La història de sempre, privatització dels
beneficis i socialització de les pèrdues.

Tant al decret llei com a les ordres que es contemplen,
com no pot ser d’altra manera, s’estableixen règims
sancionadors i mecanismes de reintegrament d’aquestes
ajudes, en cas que no s’acompleixin les bases.

Des d’Unides Podem volem posar també l’accent sobre la
notícia segons la qual, sembla que hi hauria hagut una retirada
de fons la darrera setmana abans de la fallida de Thomas Cook,
presumiblement d’uns 6 milions d’euros. És evident que cal
prendre mesures de suport als treballadors i treballadores i
aquesta és la passa que donam avui, als autònoms i petites i
mitjanes empreses que puguin haver estat afectades, però
també ho és que aquestes ajudes no han de ser un xec en blanc
a l’empresariat. En aquest sentit, consideram que si es
confirmés, com ha aparegut en premsa, que s’haguessin retirat
aquests fons, el Govern de les Illes Balears hauria
d’emprendre accions, veure si s’han de notificar o bé a
Fiscalia o prendre altres tipus d’actuacions per si s’hagués
produït un delicte d’alçament de béns, o qualque altre il·lícit
penal.
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Per acabar, remarcar que aquest Govern treballa per
millorar la vida de la gent davant situacions complicades, com
la fallida de Thomas Cook. Posam les persones en el centre de
les polítiques d’aquest govern d’esquerres. Des d’aquí, des del
Parlament de les Illes Balears fem propostes i posam en
marxa polítiques per solucionar els problemes de la ciutadania
i ho fem des d’aquí, no fent vacances a Punta Cana.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president, diputades, diputats, públic assistent,
representants sindicals, moltes gràcies per assistir avui en el
ple, perquè realment tractam temes que interessen tots els
ciutadans.

Senyors diputats, ja ho hem anunciat, votarem a favor
d’aquest decret de mesures urgents, per això no consumiré tot
el temps, seré  breu per no avorrir més el Ple. Serem
evidentment al costat dels treballadors afectats, però hem
d’anar endavant, no ens pot passar com a destí turístic el que
li ha passat a Thomas Cook com a empresa. Per evitar-ho és
molt important que el Govern no faci únicament actuacions a
curt termini, hem d’aprofitar el context internacional, on el
pensament de fer vacances viatjant creix cada dia, per atreure
turisme de qualitat. A les Illes Balears la despesa turística
segueix incrementant-se, tendència que hem de consolidar.
Això serà possible incrementant en valor el nostre destí
turístic, cercant l’excel·lència, regulant una ordenació de
l’espai turístic d’una manera racional, un destí turístic
sostenible i que actuï contra el canvi climàtic.

La inversió de diners públics ha d’anar en la direcció
adequada, capital humà, formació, i m’agradaria que hi siguin
els responsables dels sindicats i el que encara hauria de tenir-
se més en compte, innovació. Necessitem solucions
innovadores que incorporin una formació adaptada al futur. Els
tres indicadors actuals, número de turistes, facturació, dies
d’estada, han quedat obsolets. No podem mantenir l’statu quo
actual, perquè pot passar el que li ha passat a l’empresa
Thomas Cook, aquesta transició efectiva del model turístic
s’ha de fer conjuntament de la mà entre la iniciativa privada i
les administracions públiques.

Diputades i diputats, votarem a favor del decret de mesures
urgents, tot i que el decret no concreta les mesures, només
que es tramitaran per la fórmula de subvencions. En cap
moment no se’ns demana que en aquesta votació validem el
paquet de mesures que proposa el Govern per pal·liar els
problemes generats per la fallida de Thomas Cook, no votem
la lletra petita. En el Grup Parlamentari Ciutadans considerem

que hem de consensuar un model d’actuació per a casos
similars que puguin venir.

Per tant, ens agrada la música i votarem a favor del decret
de les mesures urgents, per aquest motiu, perquè les mesures
són necessàriament urgents; ens agrada la música, però no
coneixem la partitura definitiva, no tenim clar com s’articularà
d’una manera objectiva i en igualtat d’oportunitats la línia
d’ajuda per a tots els treballadors de totes les empreses
afectades. I en properes situacions similars, què farem?

Nosaltres veiem les mesures insuficients. Al Grup
Parlamentari Ciutadans creiem que s’han de prendre mesures
addicionals per mitigar els efectes a tota la cadena de serveis
turístics, en el sector turístic , formació, ajudes per a re
col·locació i estimular la creació de noves empreses entre els
empleats afectats pel tancament de la seu de Thomas Cook i
de la resta de les empreses afectades.

De fet, i no es tracta d’aquest (...), però és un tema
important, no s’ha aconseguit una de les principals
reivindicacions del sector que és el retorn immediat de les
factures d’IVA, de l’IVA de les factures al Grup Thomas Cook.

Des del Grup Ciutadans al Congrés demanarem al Govern
central incrementar incentius d’AENA sobre les taxes i una
rebaixa a ENAIRE d’un 12% en tarifes de rutes en origen o
destinació a les Illes.

El conseller anuncia que la quantitat assignada en ajudes
serà de milions d’euros, però on es destinaran? Al decret que
votem no ho explica, es destinaran a millorar la
comercialització dels hotels  afectats? A solucions
innovadores? A nous reptes? A estimular creació d’empreses?
Solucions a curt termini? Ho apedacen sobre la marxa?

Ho deman perquè moltes empreses ja han iniciat un model
de desenvolupament turístic sostenible. Els ciutadans volem
evitar que la fallida de Thomas Cook signifiqui aturar aquest
procés de millora de valor de la nostra destinació turística. 

Som i serem al costat de les persones i empreses
afectades i volem un futur per a les nostres empreses
turístiques suportat per innovacions tecnològiques. No podem
repetir el passat i hem d’inventar el futur.

Moltes gràcies.

(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:

Gràcies, president, diputades, diputats, benvinguts
representants sindicals i representants dels treballadors de
Thomas Cook.
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Un poc reprenent el fil de la primera intervenció del
conseller, és tal com ho deia, no és manera haver de cercar
sempre mesures d’urgència, és imprescindible pensar i posar
en marxa mesures estructurals. El sistema capitalista, e l
sistema en el qual vivim..., econòmic en què vivim no pot ser
subvencionat permanentment, nosaltres entenem que aquest
capitalisme... Nosaltres entenem que aquest capitalisme
salvatge..., és a dir, no ens agrada aquest sistema tan, tan, tan...,
tan bèstia. Creiem que la intervenció de l’economia hi ha de
ser, hi ha de ser sempre, no només quan les coses van
malament, sobretot tenint en compte que sempre hi perden els
mateixos, quan van malament sempre hi perden els
treballadors. Per tant, hem de crear mesures estructurals per
no haver de córrer cada vegada que hi ha una desgràcia, una
fallida d’una gran companyia.

Passant al decret, aquest és un decret necessari, és un
decret davant una crisi que afecta més de 3.500 famílies i més
de 700 treballadors directament de l’empresa Thomas Cook,
la resta són autònoms, petites i mitjanes empreses vinculades
d’una manera o d’una altra a l’activitat del majorista de viatges,
i aquest govern, com sempre quan hi ha una crisi, intervé,
intervé davant l’emergència. No poden dir el mateix tots els
governs que han precedit aquest.

Un decret que va a l’arrel del problema, les treballadores
i els treballadors, massa vegades les actuacions dels governs
es queden a la superfície o senzillament no s’afronta el
problema. En aquest cas sí, en aquest cas s’afronta el problema
més greu, com deia, que és el de les treballadores i dels
treballadors. I sobretot, el més important, és un decret fruit
del diàleg social, sindicats i patronals al marc del diàleg
social, un marc necessari, jo diria que imprescindible per tal
que les actuacions siguin les que realment interessen o
necessiten els afectats.

Passant al decret, amb aquest decret el Govern ajuda les
treballadores i treballadors, per una banda a passar l’impasse
del tancament de l’empresa, fins que arriba l’acomiadament
per part de l’administrador concursal, amb 500 euros cada
mes, per a un període màxim de quatre mesos en principi, i,
per una altra, facilita la contractació de treballadors provinents
de Thomas Cook en ajudar les empreses que en contractin i
fer així més àgil la reincorporació al mercat de treball.

No sé si vostès coneixen..., avui hi ha els  representants
dels treballadors aquí, no sé si vostès coneixen qualcú que faci
feina o que hagi fet feina a Thomas Cook, de fet encara hi fan
feina perquè hi han d’anar cada dia baldament no tenguin res a
fer, que, Déu ni do, quina paciència!, jo en conec uns quants i,
la veritat, són persones joves, són persones amb fills que no
els podem deixar penjats, són més de 700 famílies i el Govern
ha de fer tot el possible perquè aquests treballadors arribin a
l’acomiadament i, com més aviat millor, trobin feina. És un
actiu de la nostra societat que no podem deixar a la cua de
l’atur. 

Aquest decret és una part del paquet de mesures negociat
i aprovat en el marc del diàleg social els dies posteriors a la
caiguda de Thomas Cook. Totes les mesures van en el mateix

sentit: ajudar els treballadors, els autònoms i les petites i
mitjanes empreses, en definitiva, el teixit productiu afectat per
la caiguda de Thomas Cook. Parlam de més o manco 110
milions d’euros en factures impagades a establiments d’un
servei que donaren i que no han cobrat. Per tant, hem de tirar
endavant les mesures necessàries per ajudar tot aquest teixit
productiu.

Com deia, aquest decret forma part d’un paquet de mesures
aprovat entre totes i tots els afectats i el Govern. Com deia, el
diàleg social és el millor espai per debatre i aprovar aquestes
qüestions que afecten treballadors i empresaris. 

Votarem a favor d’aquest decret ja que entenem i donam
suport a l’esforç fet per aquest govern malgrat haver de córrer
i les urgències del moment.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Correspon la intervenció del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados y los
representantes de los trabajadores de Thomas Cook, que están
hoy con nosotros. Nosotros lo hemos dicho antes y lo
ratificamos ahora mismo: nosotros apoyaremos la
convalidación del decreto porque estamos a favor de los
trabajadores, aunque las formas del Sr. Conseller no hayan
sido las más adecuadas.

Como ya se ha dicho en esta cámara, si realmente se está
buscando el consenso y el apoyo lo lógico en unos temas de
tanta gravedad es que se informara previamente a los grupos de
la oposición de esta cámara y no que nos enteremos de cuáles
son las medidas que piensan ustedes a adoptar a través de la
prensa, a través de esa especie de nuevos viernes sociales que
se acaban de sacar de la manga.

Sr. Negueruela, acepte usted las críticas y aprenda de los
errores, porque lo bueno de los errores es aprender de ellos.
Hace un momento en esta misma cámara también hemos visto
como de la desgracia de San Lorenzo, pues sacamos alguna
conclusión positiva, que es que había que mejorar la
prevención, había que seguir en una línea de buscar los
métodos para que tragedias de este estilo  no vuelvan a
suceder. Los errores a veces son buenos, los cometemos
todos, incluso nosotros, o sea, todos los cometemos.

Y digo esto, Sr. Negueruela, porque en la Comisión de
Turismo nuestro presidente ya le advirtió de que se iba a
producir esta fallida, esta quiebra de Thomas Cook y usted le
acusó de alarmismo, ¡eh!, y de..., que vamos que esto no iba a
suceder, que no teníamos que ser alarmistas. Bueno, pues al
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cabo de dos semanas Thomas Cook quebró y hubo que
empezar a improvisar, y la improvisación nunca es buena y lo
vimos pues con los primeros anuncios que  hizo usted de
como se iba a afrontar la crisis, y que al final pues tuvo que
echar marcha atrás porque, y sin que sirva de precedente, sus
compañeros de Gobierno de MÉS tenían toda la razón.

Estas medidas, estas medidas necesarias, pero
insuficientes, pues, a fin de cuentas sí, son una gota de agua en
un mar de zozobra para estos trabajadores. Y coincido
plenamente con usted, Sr. Conseller, en que algo habrá que
hacer en el marco legal para que este tipo de situaciones no se
produzcan, es absolutamente intolerable que los trabajadores
tengan que acudir a su puesto de trabajo diariamente para no
perder en el futuro lo que les corresponda cobrar del fondo de
garantía salarial, etc., o sea, esto es una situación que de
alguna manera en su momento quien tenga las competencias,
que no somos nosotros, pues habrá que afrontarlo, pero es...,
en eso le doy completamente la razón, creo que todos los
grupos aquí en esta cámara hemos estado de acuerdo y ojalá lo
estén en el Parlamento nacional el día que haya que cambiar
esta ley.

Nosotros vamos a estar pendientes del resto de medidas
que supongo que irá trayendo a esta cámara sobre el resto de
ayudas que se van a tomar al respecto del problema de Thomas
Cook, nos falta por saber cómo se ayudará a las empresas,
pero nosotros somos partidarios de la libre competencia de la
iniciativa privada porque tenemos que asumir, pese a algún
discurso que hemos oído antes en esta cámara, que quien crea
empleo es la iniciativa privada, y la iniciativa privada necesita
pocas cosas para tirar adelante que es un marco de seguridad
jurídica y un nivel impositivo aceptable.

Entonces, ante la que se nos va a venir encima, y no sólo va
a ser lo de Thomas Cook, yo le rogaría que empiecen de nuevo
a darle vueltas al famoso impuesto..., a la ecotasa, al impuesto
de turismo sostenible, que cada vez nos hace menos
competitivos frente a destinos que nos hacen la competencia
rebajando tasas, rebajando todo tipo de impuestos; porque el
problema, Sr. Conseller, es que ante la que se nos viene
encima, aunque ustedes no lo quieran ver, no tendremos
dinero suficiente para poder hacer constantemente este tipo
de ayudas que hoy tenemos aquí, hoy las podemos afrontar. Si
esto empieza a ser un efecto dominó esta comunidad
autónoma no podrá hacer frente constantemente a
subvenciones para ayudar a los trabajadores de las empresas
que irán quebrando o a los que se queden en el paro.

Entonces, vamos a intentar empezar a trabajar ahora. Y le
propongo también, aprovechando este momento, que, por
favor, haga dos cosas: una, empiece a preparar un paquete de
medidas para afrontar el Brexit, sea éste duro o negociado,
porque se va a producir, y a esta comunidad autónoma nos va
a afectar mucho, incluso bastante más que la quiebra de
Thomas Cook, y empiece a tomar medidas a favor del turismo
y no en contra del turismo.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Correspon ara la
intervenció d’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.
També saludar i solidaritzar-nos amb els treballadors i amb els
sindicats afectats per aquesta greu crisi de la majorista de
viatges l’empresa Thomas Cook.

Bé, no estam davant d’un debat de política general, ho dic
perquè aquí han parlat de diversificació de l’economia, amb la
qual podem estar-hi totalment d’acord, però diguem-ho així,
com deia aquell president, “no toca”, eh?

Tampoc no som davant un debat de política turística,
tampoc no som en aquest debat de política turística que, de
fet, el nostre grup parlamentari té presentada una
interpel·lació, que ja vàrem debatre, i al pròxim Ple de la
setmana que ve, dimarts, es discutirà la corresponent moció
sobre política turística, i evidentment tots els grups
parlamentaris tenen l’oportunitat de fer un debat de política
turística. Per tant, no som davant d’un debat de política general
ni d’un debat de política turística, ho dic perquè també alguns
grups ens han fet unes exposicions, diguem això, que tampoc
no tocaven.

Ni tan sols som davant d’un debat de Thomas Cook, en
general, que això també ho vàrem fer a la compareixença
pertinent que va fer el conseller amb les preguntes que se li
han formulat, etc., ho dic perquè també hi ha grups que s’han
dedicat a parlar de les altres mesures que no són objecte
d’aquest decret llei; evidentment, mesures amb les quals
nosaltres també insistirem i la nostra moció de la setmana que
ve, per exemple, parla del tema de l’IVA, però en el seu
moment en parlarem d’aquest tema.

Per tant, som a un debat de convalidació d’un decret llei
que va adreçat als treballadors i que intenta donar una ajuda,
una empenta, que intenta donar una sortida a una situació
evidentment de vulnerabilitat econòmica, a una situació
complexa que tenen aquests treballadors i que es mereixen el
suport del Govern de les Illes Balears; i en aquest sentit
nosaltres hi votarem a favor clarament perquè ens sembla que
el Govern, en aquest sentit, en relació, com a mínim, amb els
treballadors, que és l’objecte del debat, ha estat a l’alçada de
les circumstàncies i s’ha posat al seu costat i ha pactat una
mesura per intentar sortir d’aquesta situació de crisi.

Per tant, benvingut sigui el pacte dels 500 euros durant
quatre mesos i benvingudes siguin les ajudes a les empreses
per contractar aquests treballadors. 

El nostre grup parlamentari ja anuncia que presentarà una
iniciativa en relació amb el tema de fons perquè, com ja li
vàrem manifestar a la interpel·lació, evidentment, i això no ho
ha dit en el torn incidental, crec que hagués estat positiu que
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ho hagués dit, ho va dir a la compareixença, això no és només
per als treballadors de Thomas Cook, és per a tots els
treballadors d’empreses en fallida com a conseqüència de la
crisi de Thomas Cook, també diguem per a empreses
contractistes de Thomas Cook. Això ho va dir, se li ha demanat
per part de la portaveu del Grup Parlamentari Popular i crec
que està bé clarificar la situació. Per tant, aquest decret llei va
dirigit a aquests treballadors.

Però jo li deia el problema de fons, el problema de fons,
i vàrem tenir a la compareixença un cert debat amb el Sr.
Castells respecte d’això, és que som davant d’una crisi d’una
empresa un poc sistèmica, per això s’adopten mesures
extraordinàries i s’ajuda els treballadores, perquè són 700,
perquè quan els treballadors en lloc de 700, són 7, no tenen
500 euros mentre es declara la fallida, i aquesta és la situació
real. Això és així, malauradament. 

Per tant, el nostre grup parlamentari, com els deia, farà una
iniciativa evidentment per la qual instarà el Govern de l’Estat,
perquè no és la nostra competència, instant el Govern de
l’Estat que existeix un mecanisme de fons estructural que doni
solucions a aquesta situació de totes les empreses
sistèmiques, entre cometes, o no sistèmiques perquè els
treballadors afectats per una fallida mentre  es declara
judicialment aquesta fallida en aquest període transitori
tenguin garantit un cobrament i puguin, per tant, mantenir un
nivell de vida digne, que és el problema de fons al qual vostès
han fet front en aquest cas específic; però, com qualque
portaveu ha dit, evidentment no correspon al Govern de les
Illes Balears fer una solució a tots els treballadors que es
puguin trobar en aquesta situació al llarg de tots els anys que
vendran, perquè evidentment hi ha uns mecanismes a nivell de
l’Estat que són els que haurien de respondre, sobretot el
mecanisme de l’atur o el mecanisme del Fons de Garantia
Salarial, aquests dos mecanismes són els que haurien d’actuar
i entrar i avançar pagaments en aquestes situacions.
Evidentment això requereix un procediment.

Però bé, en el cas d’avui i per evitar reiteracions, -acab- el
Grup Parlamentari El Pi vol ser devora els treballadors,
pensam que aquesta és una mesura positiva, correcta,
necessària, que el Govern ha fet els deures i, per tant, el que
hem de fer és posar-nos al seu costat i intentar que aquesta
situació de complexitat se superi el més aviat possible i de la
manera més satisfactòria possible. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Correspon ara la intervenció del
Grup Mixt, té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom,
benvinguts també i bon dia als treballadors i als representants
dels treballadors que avui ens acompanyen.

I la veritat és que intervenir després del Sr. Melià, amb la
precisió que el caracteritza, doncs és una mica difícil perquè
ell ho ha clavat en un parell d’aspectes, no?, és que aquí venim
a parlar d’un decret llei, no venim a parlar de tota la política
turística ni de la política general, i que, a més a més, molts
dels temes que aquí han sortit  doncs ja van sortir a la
compareixença que va fer el conseller aquesta setmana
passada no, l’altra. Per tant, hi ha molts temes en els quals
crec que no toca entrar avui, so pena d’avorrir  l’auditori
sobiranament i, per tant, intentaré no fer-ho.

Per tant, Sr. Conseller, el primer que vull dir és que al
nostre grup, tal com ha anunciat, donem suport a aquest decret
llei perquè les mesures són justes, són les adequades i són
correctes. Tota la resta de qüestions, escolti, els grups van
tenir ocasió de parlar-ho amb vostè a la compareixença i, per
tant, jo aquí no hi dedicaré temps. Només vull mostrar la meva
perplexitat perquè hi hagi grups que demanin mesures
estructurals i després, a la que es proposa canviar alguna cosa
d’aquest model que ha fet fallida i que ha fracassat, ens diguin
que som turismofòbics, però bé, és igual, com deia avui no és
el dia per parlar d’això.

Concretament, a més a més de donar-li suport, vull
felicitar-lo per la celeritat amb la qual s’ha tramitat tot aquest
aspecte. Crec que els treballadors mostraven la seva
satisfacció quan vostè comentava la rapidesa com s’havia
organitzat el servei d’assessorament al mateix local de
l’empresa. Ja sap que quan li he de dir que en alguna cosa no
estic d’acord també li ho dic, per tant, quan hi estic d’acord i
crec que s’ha fet bé, doncs també m’agrada dir-ho.

Un cop dit això, simplement m’agradaria posar sobre la
taula un element que és el de l’objectivitat amb què
l’administració ha d’actuar sempre. L’administració té el
deure d’actuar amb objectivitat, a favor dels interessos
generals i aquí -algun portaveu ja hi ha fet referència- actuam
en el cas d’una empresa i en el cas d’uns treballadors i ens
hauríem de preguntar quina hauria de ser la nostra actitud en el
cas d’altres empreses i d’altres treballadors. Faig la diferència
entre empresa i treballador perquè així com hi ha casos en què
ens agradi o no hem d’actuar quan una empresa fa fallida,
perquè l’efecte multiplicador respecte de la nostra economia
pot ser inassumible i, per tant, hi ha la voluntat d’actuar, la
veritat és que els treballadors tots haurien de ser iguals davant
de l’actuació de l’administració, perquè quan es produeix una
fallida i els treballadors es queden desemparats tant és igual
que siguin d’una empresa de 700 treballadors com que siguin
d’una empresa de 5 treballadors. El desemparament per part
del treballador és més gran o encara diria més, molt més
desemparat queda el de l’empresa de 5 treballadors que el de
700, perquè l’empresa de 700 treballadors esdevé un
problema públic, hi ha mesures, en canvi en la de 5
treballadors no n’hi ha.

Jo crec que hauria de pensar, Sr. Conseller, si tal vegada a
través d’aquesta experiència pot posar en marxa alguna forma
de procedir de l’administració, ja sigui regulada per llei o per
decret o com vostè trobi, per poder donar suport als
treballadors que es trobin en aquesta situació. No
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necessàriament amb aquestes subvencions a fons perdut que,
de fet, és un dels dubtes que jo li plantejo ara aquí, no sé si
vostè considerarà oportú tornar intervenir per respondre,
però... és clar, aquestes quantitats, és a dir, entenc que seran a
fons perdut, no ho sabem perquè el decret simplement
estableix el marc, hem de veure els detalls, les convocatòries
de les subvencions, quan és probable que part d’aquests salaris
dels treballadors, part o tots es recuperin, ja sigui a través de
la liquidació de l’empresa o ja sigui a través del Fons de
Garantia Salarial. 

Aleshores és un element que pos sobre la taula, perquè tal
vegada en altres casos, perquè realment és molt difícil
comprometre’ns a donar el suport que ara donem als
treballadors de Thomas Cook en totes i cadascuna de les
circumstàncies que es puguin presentar similars, però tal
vegada sí que podria haver-hi com a mínim unes ajudes, una
línia d’ajudes recuperables per part de treballadors que es
puguin trobar en les mateixes situacions per fer front a aquest
impasse entre que l’empresa entra en fase de concurs de
creditors fins que es resol la liquidació de l’empresa o el Fons
de Garantia Salarial es fa càrrec d’uns sous impagats, que com
sabem sol passar molt de temps i per tant, aquí sí que podria
estar bé que hi hagués unes ajudes del Govern que tal vegada
podrien ser recuperables quan aquests treballadors d’una
manera o d’una altra cobrin aquests sous, aquests salaris
deguts i no percebuts.

Parl, en general, no d’aquest cas concret, però..., de la
situació actual aprenem-ne perquè almenys puguem dir que la
voluntat que tenim com a govern és actuar amb objectivitat, és
a dir, tractant igual tots els treballadors que es trobin en
similars condicions.

I una segona qüestió que tenia per fer-li, Sr. Conseller,
també, no sé si vostè considerarà pertinent respondre’m, és si
vostès han avaluat l’impacte econòmic que pot tenir això
perquè evidentment hi ha una operació molt ràpida que podem
fer, que són 700 treballadors per 4 mesos per 500 euros,
1.400.000 euros, però, com molt bé ha assenyalat també el Sr.
Melià, aquesta convocatòria no només s’adreça a Thomas
Cook, s’adreça també a empreses que, com a derivada de la
fallida de Thomas Cook, també puguin entrar en fases
concursals.

Per tant, jo voldria saber exactament, perquè això el decret
llei no ho diu i crec que quan validem el decret llei hauríem
de, com a mínim, ser conscients de quina obligació assumim
amb càrrec a les nostres arques públiques quan s’implementin
aquestes polítiques a través de les convocatòries d’ajuts.
Aquesta seria la segona pregunta que tinc i ja dic, vostè no té
obligació de contestar-me, per tant, tal vegada hauré d’esperar
una altra ocasió perquè em respongui, però aquí ho deixo
apuntat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Ara correspon el torn d’intervenció
al representant del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
la Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, en primer lloc
vull saludar els representants sindicals i els treballadors i
treballadores afectats per aquest acomiadament, per tant,
benvinguts a aquesta casa que és la casa de tots.

En una economia com la nostra en què les Illes Balears
hem liderat el creixement econòmic d’Espanya i en els darrers
quatre anys hem aconseguit viure un cicle econòmic amb un
creixement acumulat d’un 14%, malgrat les incerteses
nacionals i internacionals que ens amenacen i el dramatisme
i els missatges negatius que vénen de la dreta, la tendència per
al 2020 també és de creixement, a les Illes es preveu un
creixement d’un 2,1% per sobre del creixement d’Espanya i
per sobre d’Europa; un creixement impulsat bàsicament pel
sector serveis que suposa un 80% del producte interior brut i,
de forma especial, pel sector turístic, amb un increment de la
despesa turística d’un 2,64% respecte de l’any passat i amb
increments de facturació de 3.346 milions d’euros en aquests
quatre anys.

No obstant aquesta situació, el passat mes de setembre el
sector turístic de les nostres illes es va trobar davant d’una
situació que va generar inestabilitat per mor de la
comunicació, com ja sabem tots, de la fallida del majorista de
viatges Thomas Cook, una de les més antigues operadores de
viatges de la nostra comunitat autònoma, fet que ha provocat
uns efectes laborals, econòmics i socials rellevants i que han
de ser abordats d’una manera urgent. 

Aquesta situació genera que moltes empreses i sobretot
molts de treballadors de les Illes Balears s’han vist afectats
per aquest concurs de creditors, bé directament per pertànyer
al grup empresarial o per estar vinculat al grup o bé de forma
indirecta per l’efecte dominó que pot provocar aquesta
situació en relació amb empreses, proveïdors, petites i
mitjanes empreses de caràcter local i també als treballadors
d’aquestes empreses.

Per pal·liar aquesta situació i la possible baixada de la
demanda turística que pugui derivar en la pròxima temporada,
i com ja ha dit el conseller, des del Govern de les Illes Balears
es va actuar de forma immediata en reunir la Mesa de diàleg
social per acordar un pla de mesures integrals entre els agents
econòmics i socials, no va actuar de forma unilateral, com
feien altres partits en el moment que governaven.

El decret llei que avui convalidam, de mesures per pal·liar
els efectes de la fallida de Thomas Cook, des del Grup
Parlamentari Socialista, i com no podia ser d’una altra manera,
li  donarem tot el nostre suport per considerar que són
mesures eficaces, valentes i contundents. 
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El primer que vull destacar és la celeritat i la rapidesa amb
la qual arriba la convalidació d’aquestes mesures al Parlament,
davant d’una situació excepcional, en poc menys d’un mes
després de la caiguda del majorista de viatges, donam el vist-i-
plau a les mesures que pretenen posar a l’abast dels
treballadors afectats les ajudes acordades pel Govern de les
Illes Balears en el si del diàleg social. En aquest temps el
Govern ha estat capaç de posar les institucions al servei de la
gent, ha destinat esforços, recursos econòmics i esperances
per ser al costat de les persones que més ho necessiten, en
aquest cas els treballadors i les treballadores. I s’ha fet com fa
aquest Govern al qual donam suport, des del diàleg, el consens
amb totes els parts afectades i des de l’acord amb treballadors,
sindicats, empresaris i distintes institucions, perquè la unió de
tots i totes és fonamental per aconseguir arribar a minimitzar
els efectes que pugui tenir sobre el nostre  sector turístic i
sobre la nostra economia la desaparició d’un dels principals
majoristes de viatges de les nostres illes.

I com ha dit el Sr. Melià, avui no venim a parlar d’un debat
general, ni de mesures per solucionar el model turístic, avui
venim a parlar de mesures per solucionar problemes actuals,
a causa d’uns problemes excepcionals que han passat a les
nostres Illes no fa més d’un mes. I per aquest motiu, com ja he
dit, donarem suport al decret llei, que, com ha explicat e l
conseller i ja s’ha dit anteriorment, consta de dues línies de
mesures: una destinada, dirigida als treballadors que
directament s’han vist afectats per l’acomiadament d’un
procés concursal, i l’altra, destinada a empreses que contractin
les persones afectades per acomiadaments produïts per
processos concursals i, per tant, facilitin l’ocupabalitat
d’aquests treballadors els quals han de ser una prioritat per a
tots.

Per desenvolupar aquest bloc i per poder ajudar les
persones i empreses afectades, caldrà desplegar aquests
diferents punts, que seran els 500 euros per treballador, la
bonificació per la contractació indefinida dels treballadors,
així com el suport que s’ha dut a terme o s’ha posat en marxa
de polítiques actives als treballadores i treballadores afectats
per l’acomiadament de Thomas Cook, mesures que es
complementaran amb les que va anunciar el Sr. Conseller a la
seva compareixença, com liquiditat a les empreses, petites i
mitjanes empreses locals, així com garantir la connectivitat,
també consolidar rutes i ampliar freqüències durant tot l’any.

També hem de destacar la implicació des del primer
moment del Govern d’Espanya, escoltant el sector i atenent
les reivindicacions expressades des de les Illes Balears. De
fet, la mateixa ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes
Maroto, aquest passat divendres va ser amb els treballadors i
les treballadores afectats i amb el sector, per presentar les
mesures aprovades pel Govern d’Espanya i escoltar les seves
necessitats de primera mà. Precisament, com ja ha dit el
conseller, avui es convalida a la Diputació Permanent del
Congrés aquest decret llei, de les mesures impulsades pel
Govern estatal; un pla d’ajudes de les quals en vull destacar
unes, també dirigides expressament als treballadors, que és
bonificar el 50% de bonificacions per a aquelles
contractacions de fixos discontinus.

Per tant, davant situacions excepcionals els governs
progressistes, tant el de l’Estat com el de les nostres Illes, han
adoptat mesures excepcionals per a treballadors i per a
empreses.

Els socialistes i el govern al qual aquí donam suport no
donen l’esquena als problemes sinó que hi va de cara, no com
va fer el Partit Popular, i ja ho hem comentat, en els casos de
Monarch, Orizonia o Coca Cola, que els del “sí al turisme” no
van fer absolutament res. Diàleg social, coordinació, esforços,
recursos econòmics, una feina que ha de donar els seus fruits
davant una fallida que pot afectar considerablement el nostre
sector turístic. Agraïm a la dreta que per una vegada no posi
pals a les rodes i doni el seu suport a unes iniciatives per
ajudar els nostres treballadors i el sector econòmic de la
nostra terra.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Encara que teòricament no hi ha contradiccions entre el
diferents grups parlamentaris pel que fa referència al sentit del
vot, com que s’han escoltat intervencions diferents dels grups
parlamentaris no tocaria haver-hi un torn de rèplica i contra
rèpliques, però si qualque grup parlamentari desitja fer una
intervenció de cinc minuts per contradiccions que s’han sentit,
el grup parlamentari que desitgi fer-ho..., o si hi ha qualcú que
vulgui fer una intervenció ho pot demanar.

Idò, si no hi ha cap grup parlamentari que desitgi fer una
intervenció, només ens queda procedir a la votació, per
demanar si la cambra valida o no aquest decret llei debatut. 

S’entendran..., que desitja dir Sr. Costa?

EL SR. COSTA I COSTA:

Sr. President, ens falten alguns dels diputats, ens agradaria
que hi fossin tots per votar aquest decret llei i si no hi té
inconvenient, demanaríem el torn de cinc minuts per fer
aquesta intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

No, esperarem dos minuts, eh?

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

(Pausa)

Molt bé, com que ja hi som tots els que tenim dret a vot,
passam a votar; ho torn dir els vots afirmatius són vots a favor
de validar el decret llei, els vots en contra, efectivament en
contra, i després les abstencions. Votam.

53 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.
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(Aplaudiments)

Senyores i senyors diputats, el resultat definitiu són 54
vots afirmatius, perquè hi ha vot telemàtic, cap en contra i cap
abstenció.

I un cop validat el decret llei, el president demana si
qualque grup parlamentari desitgi que es tramiti com a
projecte de llei. Hi ha qualque grup parlamentari que es
manifesti en aquest sentit?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sí, nosaltres demanam la tramitació com a projecte de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, com que hi ha un grup parlamentari que demana
aquesta consideració de tramitació com a un projecte de llei,
s’ha de sotmetre a votació. Votam.

22 vots a favor, 30 en contra i cap abstenció.

Per tant, queda validat el decret llei i no es tramita com a
projecte de llei.

I no havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió.
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