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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors diputats, senyores diputades, començam
el plenari. 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. 7401/19, presentada per la
di putada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a millores a
les depuradores.

Primera pregunta, RGE núm. 7401/19, relativa a millores
a les depuradores, que formula la diputada Sra. Idoia Ribas
Marino, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la
paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente, señores y señoras diputados,
buenos días. Mi pregunta va dirigida al Sr. Consejero de
Medio Ambiente y Territorio para que nos expliqué por qué,
diez meses después de anunciarlo a bombo y platillo, aún no
han firmado ustedes el convenio con el Gobierno de España
para arreglar las depuradoras. Dijeron que el Gobierno del Sr.
Sánchez aportaría 180 millones y el Gobierno de la Sra.
Armengol otros 180; ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde está el
convenio? ¿Por qué no han cumplido nada de lo que nos
dijeron entonces?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. 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.
Ribas, dos matisos, el conveni del qual vostè em parla era per
80 milions a invertir entre 2019 i 2022 i els 280 milions
restants s’havien parlat dins el marc d’un protocol, per tant,
d’una declaració d’intencions, per fer inversions a mig i a llarg
termini.

El segon matís és que aquesta quantitat no sols era per a
depuració sinó també per a inversions en tot e l cicle de
l’aigua, per tant, per invertir també en abastiment.

S’ha intentat i s’ha negociat amb el ministeri des de la
passada legislatura i també ho fet jo mateix en aquesta, però,
com vostè comprendrà, estant en un govern en funcions en
aquest cas el ministeri no ha trobat la fórmula jurídica per
poder tirar endavant ni el conveni ni el protocol,
malauradament.

També la seqüència és important, ha de pensar vostè que
l’acord es pren dia 10 de gener de l’any 2019, i dia 15 de
febrer, un mes després, el president Sánchez anunciava les

eleccions, per tant, entendrà vostè que amb la normativa
aplicable en matèria de convenis és impossible en un mes
tramitar i signar un conveni d’aquestes característiques. 

No obstant, li puc assegurar que aquest conseller, i per
extensió també aquest govern, a l’espera que hi hagi un govern
estable a l’Estat espanyol doncs, seguirà lluitant i reclamant
aquestes inversions. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

El problema, Sr. Conseller, es que cada vez son ustedes
menos creíbles, porque son expertos en anunciar medidas que
luego no cumplen, y mientras tanto las depuradoras de
Baleares están vertiendo al mar toneladas de aguas fecales sin
depurar que son las culpables de la despoblación de nuestros
fondos marinos y están arrasando con numerosas especies,
entre ellas la posidonia oceánica.

Mientras ustedes se  hacen fotos y llenan titulares con
remedios que nunca llegan, se encargan muy hábilmente de
criminalizar a las embarcaciones de recreo de la disminución
de las praderas de posidonia, cuando son ustedes los
principales culpables del desastre ecológico que vienen
perpetrando por su falta de gestión y desidia y su
despreocupación absoluta. 

Mientras ustedes se congratulan de las multas que han
impuesto a embarcaciones de recreo por incumplir su decreto
para la conservación de la posidonia, resulta que las
depuradoras públicas están incumpliendo descaradamente la
normativa medioambiental europea en materia de depuración
de aguas residuales. Hacen ustedes responsables a las
embarcaciones cuyo impacto en la posidonia es un porcentaje
ridículo, centran el debate y la opinión pública sobre ellos, y
desvían así la atención hacia el verdadero y bochornoso
desastre ecológico que supone el abandono durante décadas de
las depuradoras en Baleares y la insuficiente inversión
realizada, ya no sólo en las que gestiona el Govern, sino
también en aquellas gestionadas por municipios a los que el
Govern debe financiar las reparaciones necesarias, tal y como
han establecido varias sentencias de los tribunales que
condenan al Govern al pago de estas reparaciones e
inversiones.

Parece que se olvidan ustedes de cuales son sus
obligaciones, depurar las aguas de forma correcta es una
obligación, que es motivo de sanción por la Unión Europea en
caso de incumplir. Y no me diga que no hay recursos, tenemos
una televisión pública para garantizar el derecho de
información al 3% de población que ve IB3 de vez en cuando,
y resulta que luego no hay recursos para lo que sí es una
obligación como es depurar correctamente las aguas
residuales, encima en un archipiélago que vive del turismo. Tal
vez sea ese el quid de la cuestión, la turismofobia que les
delata. Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

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

Sí, moltes gràcies. Sra. Ribas, benvolguda la seva
preocupació, veig que ha après molt bé l’argumentari del seu
cap. Vostès van dels més ecologistes del món, sempre que
parlen van dels més ecologistes del món, ara bé, critiquen
absolutament qualsevol mesura de protecció i conservació que
pren aquest govern. Ja li vaig contestar al Sr. Campos en
compareixença a la comissió, vostès critiquen i banalitzen
qualsevol mesura de protecció i de conservació que pren
aquest govern, perquè aquest govern i aquesta conselleria no
fa rànquings, aquest govern intenta fer una visió transversal de
quines són les problemàtiques que afecten el nostre fons marí.

I parlam de fondeigs, és clar que parlam de fondeigs, i
també parlam d’abocaments. Jo en aquest parlament he
contestat que em preocupa qualsevol abocament que pugui
tenir una afectació en el medi marí, i així seguiré treballant. 

Ara bé, les solucions, Sra. Ribas, passen per també la
corresponsabilitat i, efectivament, i aquí convindrem que hem
de seguir reclamant a l’Estat una major inversió i també a
Europa perquè la mar és de tots; per tant, la comunitat
autònoma que té competències dins el cicle de l’aigua i les ha
d’assumir, però també ha d’exigir a les altres administracions
que així actuïn de la mateixa manera.

Per tant, Sra. Ribas, deixi de banalitzar i deixi de
menysprear totes...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 7418/19, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Il l es Balears,
relativa a tractaments per a la fibrosi quística als
pacients de les Illes Balears.

Segona pregunta, RGE núm. 7418/19, relativa a
tractaments per a la fibrosi quística als pacients de les Illes
Balears, que formula la diputada Sra. Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té
la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats,
públic en general, Carles Pons, director de l’Associació

Balear de Fibrosi Quística i de Respiralia. Dia 1 de novembre,
Sra. Consellera de Salut, es dóna solució a un problema que
han arrossegat els malalts de fibrosi quística d’aquesta
comunitat i de la resta durant molts d’anys. Ara, a la fi, el
Ministeri de Sanitat, després de tres anys i mig de
negociacions, ha arribat a un acord amb els laboratoris Vertex
per al finançament dels fàrmacs Orkambi, Symkevi i Kalydeco
per a infants de 6 a 12 anys els primers i a partir dels 12 la
resta.

A la darrera legislatura la conselleria va afirmar que no es
podria finançar si no hi havia aquest acord del ministeri, les
despeses són cares, per a aquells que no ho sàpiguen arriben
a ser uns 13.000 euros per pacient cada mes.

La nostra pregunta, consellera, és molt clara, atès l’ordre
de bloqueig de nova despesa per part d’Hisenda a les diferents
conselleries volem saber que aquesta qüestió no quedi
bloquejada. Ja hem sentit, hem llegit, hem sabut que l’ib-salut
està exonerat de l’ordre, però volem que ens afirmi i es
comprometi amb dir que això serà així; volem que ens
garanteixi que aquests fàrmacs arribaran i, a més, el més aviat
possible.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

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

Gràcies, president, bon dia a tothom. Miri, una vegada que
els fàrmacs han estat aprovats per la Comissió Interministerial
de Preus en el ministeri, són aquests tres com vostè ha dit,
Orkambi, Symkevi i Kalydeco, es trobaran i s’han d’introduir
en el nomenclàtor perquè siguin accessibles perquè es puguin
prescriure, es trobaran disponibles a partir de l’1 de novembre
a les nostres farmàcies hospitalàries.

I nosaltres no deixarem passar ni un sol dia i no hi ha ni
crisi ni retall en aquest sentit. Mai, en aquesta comunitat
autònoma, es negarà un tractament a un pacient.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Ens satisfà molt que ens digui això,
que no es perdrà ni un sol dia. La fibrosi quística, recordam,
és un trastorn genètic que afecta sobretot als pulmons i al
sistema digestiu, fa que els nins que la pateixen i també els
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adults siguin més vulnerables a patir infeccions pulmonars
repetides, viuen acompanyats d’antibiòtics pràcticament tota
la seva vida. Aquests malalts que es podran beneficiar d’aquest
medicament avantguardista són 5 menors de 16 anys per a
l’Orkambi i 8 majors de 16 que seran els qui prendran el
Symkevi i també el  Kalydeco. 

Com deia, tres anys i mig anant a cercar un millor preu;
recordam i advertim que no donen els millors resultats quan
ja es massa tard, quan es troben molt malament han d’anar
directament al trasplantament. Tenim el cas d’una persona que
va morir, una nina de 16 anys que la varen enviar directament
a València per a un trasplantament, aquest trasplantament de
pulmons li va costar dos mesos i ara té un rebuig crònic cap a
aquest trasplantament. Recordam també que quan no es pren
aquest tipus de medicament quan és hora, quan ja és massa tard
i s’ha trasplantat ja no es pot prendre.

Per tant, nosaltres volem saber si haurem d’esperar que
aquesta comissió farmacèutica es reuneixi cada mes, si hi
haurà informes de tot tipus com han hagut de tenir fins ara per
prendre aquests medicaments, o si directament els metges ho
podran receptar i prendre. Com dèiem, quan és molt tard
aquest medicament no fan el mateix efecte perquè els bacteris
afecten els malalts de fibrosi.

Gràcies, consellera. Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. L’aprovació d’un medicament segueix
dues fases: una primera fase és autoritzar l’ús; aquest ús
s’autoritza quan hi ha prou evidència científica que els
beneficis són més alts que els riscs que puguin causar els
medicaments. Aquesta autorització la fa, en el cas de
medicaments innovadors, l’Agència Europea del Medicament
i després es trasllada a la resta de membres de l’Estat. Aquesta
és una primera part.

Després, la segona part és fixar el preu, una vegada que es
decideix finançar els medicaments es comença una etapa de
negociacions amb l’empresa; evidentment, s’ha de cercar el
preu més ajustat, s’ha de tenir en compte la recerca que
necessita fer aquest medicament, o que s’ha fet per aprovar el
medicament i el cost de producció del medicament. Per això,
de vegades, aquestes negociacions es torben, es torben perquè
es fan amb empreses, amb laboratoris evidentment privats, i
s’intenta aquest preu, raonable, com vostè ha dit. El cost del
tractament suposa uns 130.000 euros cada any d’inversió i jo
dic que és una inversió per a cada un dels pacients que el
necessita.

I com vostè deia, en principi, identificar, pel que ens han
dit els metges especialistes, que el podran prescriure 13
persones, ho ha explicat molt bé, 5 infants i 8 adults.

En el moment que l’especialista ho indica el medicament
es compra, és a dir , no hi ha cap demora en aquest sentit.
Vostè sap que som un govern que ens preocupen les persones,
hem lluitat molt per a l’aprovació; Balears és una de les tres
comunitats autònomes que aquest semestre és a la Comissió
Interministerial de Preus i, casualitat o  no, es fan grans
avanços, s’aproven medicaments després de moltes
sol·licituds i de molt patiment.

I la nostra satisfacció serà que aquests pacients tendran una
millor qualitat de vida.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 7420/19, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i  Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a sistema de detecció
d’emissions contaminants als ports de les Illes Balears.

Tercera pregunta, RGE núm. 7420/19, relativa a sistema de
detecció d’emissions contaminants als  ports de les Illes
Balears, que formula la diputada Sra. Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gràcies, president, gràcies públic, diputats, diputades,
premsa en general. Aquesta pregunta és en relació amb la
moció de la setmana passada, és prou simple: pot confirmar el
Govern que els ports oficials de les Illes Balears, nacionals i
autonòmics, compten amb sistemes de detecció d’emissions
contaminants?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, gràcies, Sra. Marí, bon dia a
tothom. La respuesta no puede ser más que una: sí, e l
Gobierno balear cuenta con sistemas de detección de
emisiones contaminantes en los puertos de titularidad tanto
estatal como autonómica, Sra. Marí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Té la paraula la Sra. Marí.
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LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sr. Yllanes, me decepciona, me decepciona y mucho, creía
que iban a haber estudiado el tema, por una vez, ya que el otro
día lo  soltaron así, a las buenas y a las bravas, yo le puedo
decir que los únicos que tienen sistemas de control son los
puertos que dependen de la Autoridad Portuaria de Baleares.
Los puertos que dependen del Govern balear, que es Ports de
Balears, que, en concreto, son 13 de gestión directa y 28 de
gestión indirecta, no sé si los conoce, porque yo sí, éstos, no
sé si le suena el mapa, éstos no tienen ningún sistema de
control de emisiones de aire.

¡No me venga a decir que sí, no mientan al ciudadano, no
engañen!, llevan cuatro años gobernando, son los puertos de
Autoridad Portuaria Nacional los que tienen el sistema, los
puertos del Govern no lo tienen, si no entre en su página y
mire todo lo que tienen y verá que no lo tienen, es tan simple
como entrar en la página.

Sinceramente, creo que siguen engañando, anuncian
muchas cosas, dicen muchas cosas y yo lo que creo es que,
como siempre, lo que hacen es empezar la casa por el tejado.
No, bajen a tierra, empiecen por la primera planta y luego
sigan subiendo, porque esta no es la manera de gestionar ni de
trabajar.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el Sr. Vicepresident.

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

Gracias. Creí que le preocupaba la cuestión, pero lo que
veo es que nos quería usted echar una pequeña bronca, Sra.
Marí. Pues, nada, bronca aceptada.

Verá, uno de los motivos que nos preocupan más dentro de
la transición energética que queremos hacer en esta
comunidad autónoma lógicamente es la calidad del aire y,
precisamente, es la Dirección de Energía y Cambio Climático
la que tiene que ocuparse de esa calidad del aire , y en ese
trabajo estamos; en ese trabajo estamos no desde hace cuatro
años, sino desde hace poco más de tres meses.

Entonces, le diré que el Govern dispone de un sistema de
detección de emisiones contaminantes en muy diversos
puntos de las islas, no solo en los puertos, en muy diversos
puntos de las islas, y además también tenemos puntos móviles
de detección de la calidad del aire; estos puntos, además, no
se han establecido de manera arbitraria, quiero decir que esto
no es gratuito sino que están fijados en base a criterios
técnicos y se hace para llevar el control más eficaz posible, no
le quepa la menor duda.

Sinceramente, que el Partido Popular venga a decir que
mentimos, en fin, de verdad...

(Remor de veus)

... con el pasado que tienen ustedes es una cosa maravillosa.

Mire, el Govern es el que tiene la competencia para
instalar estos puntos de medición y el Govern está instalando
estos puntos de medición, e insisto, estamos siempre
pendientes de la calidad del aire que tenemos.

También es verdad que dentro de esta comunidad autónoma
hay sistemas de medición establecidos por empresas
particulares, pero como tampoco nos parece que den todos los
resultados que necesitamos para medir cuál es la calidad del
aire que respiran todos los ciudadanos y ciudadanas de
Baleares, pues de ahí que precisamente solo nos fiemos de los
resultados que dan los puntos de medición que tienen.

Sinceramente, hay 21 estaciones de vigilancia en la red
balear de medición de la calidad del aire; los datos que nos dan
son los fiables y no le quepa la menor duda que el trabajo que
está haciendo, desde hace tres meses, esta dirección general,
el trabajo que está haciendo esta dirección general es
garantizar la mejor calidad del aire para todos los ciudadanos
y ciudadanas de Baleares.

Gracias, Sra. Marí.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident.

I.4) Pregunta RGE núm. 7428/19, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a pujada d’i mposts
per a l’exercici 2020.

Quarta pregunta, RGE núm. 7428/19, relativa a pujada
d’imposts per a l’exercici 2020, que formula el diputat Sr.
Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciutadans. Té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Bon dia, president, bon dia a tothom. Consellera, des de
l’oposició cregui’m que tractam de seguir les pistes que
vostès deixen en l’execució pressupostària i ho fem, cregui’m
que també ho fem amb molt d’interès i amb molta cura,
l’exercici i la gestió del seu pressupost; però és difícil, és que
és molt difícil, perquè les respostes quan demanam, ens
contesta un sí, un no, un quan i un com, són ambigües o són
inconcretes, per tant també és difícil que la ciutadania i les
famílies tenguin molt clar quina serà la situació que afrontarà
el Govern davant un decreixement i davant una situació de
retalls ja evidents.
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Vostès no ho constaten d’una manera explícita però sí ho
constaten els agents socials i ho constaten també els mitjans
de comunicació: som a la cua del decreixement de l’Estat i
també amb una aturada important en l’ocupació. Per tant, el
que li demanam, una vegada més, un mes més, és que ens pugui
contestar de manera explícita sí, on i quan vostès tenen
intenció de pujar els imposts per a l’exercici 2020.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. 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. Gómez, bon dia. Aquest govern,
com bé sap, ultima l’avantprojecte  de llei de pressuposts
2020, que mantendrà la mateixa política fiscal, una política
fiscal justa i redistributiva, basada en la progressivitat.

A l’any 2019, com vostè bé ha dit, estam per sota de les
previsions en recaptació d’imposts, amb un (...) creixement de
l’economia, després que Balears hagi fet uns creixements per
sobre de la mitjana europea i estatal, i per això la previsió
d’ingressos dels pressuposts 2020 s’ha fet pel sostre de
despesa a la baixa; els tributs cedits es minoren en un 8,58%,
per a una disminució prevista sobretot en la recaptació de
l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats en un 14,1%; i també hem previst un increment
molt petit dels tributs propis, un 0,85%.

Però no ens trobarà en discursos electoralistes de rebaixes
fiscals trampa, tenim clar que els  imposts es baixen per
mantenir l’estat del benestar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr.
Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Vaja, tenia l’esperança, consellera, de no haver d’assolir el
plantejament que li he fet inicialment, ambigüitat, manca de
concreció, miri que li demanat: sí, no, quins i on. És que és
molt fàcil, és que no els  ho demana l’oposició, els ho
demanen els ciutadans en la situació que les notícies i els
agents els tradueixen.

Però, a més, són dues coses que li demanam, i insistesc,
les famílies, els ciutadans i l’oposició: una, apujarà els
imposts? I quins? Si vostès pugen els imposts, que és
evidència del que faran, reduirà la competitivitat. Quan es

redueix la competitivitat, les famílies, els empresaris,
emprenedors, petits i grans empresaris no poden donar una
major productivitat, no poden donar una major contractació i,
per tant, no augmentarà -i  vostè ho sap- el consum i els
ingressos propis de la comunitat autònoma.

I una altra cosa que volen les famílies és saber si ateses les
pistes que donen vostès d’un bloqueig econòmic que ja han fet
de 62 milions que han afectat a transferències corrents, cap a
famílies i entitats, això es traduirà a l’any que ve en una
retallada i, a més a més, en unes retallades que suposaran la
revisió, com ja li hem demanat nosaltres, del que vostès han
acordat amb els  socis de MÉS i Podemos, dels pactes de
Bellver.

Tal volta tenim una oportunitat de demanar-li a qualque
ministre que passeja, en funcions, per aquí, a les Illes, tal
vegada ens ho contesta ell, però li deman, consellera, ens
respongui a això, per favor.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, el seu temps s’ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula la consellera
d’Hisenda.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Gómez, serem concrets, Balears
no es troba per sobre de la mitjana de les comunitats
autònomes en pressió fiscal, no som, ni molt manco, la
comunitat autònoma amb més pressió fiscal en cap impost ni
en cap supòsit, ni ho serem el proper any; mantendrem la
política fiscal que hem fet els darrers anys, amb criteris de
redistribució de la riquesa; mantendrem les rebaixes
autonòmiques de transmissions patrimonials, aprovades el
2019, del 8 al 5% per compra de primer habitatge habitual,
fins a 200.000 euros; mantendrem 18 deduccions d’IRPF en
matèria educativa, serveis socials i habitatge, entre d’altres.

L’avantprojecte de llei de pressuposts sí que contempla
únicament la modificació de l’impost sobre els actes jurídics
documentats per situar Balears en el tipus general de la
majoria de les comunitats autònomes, ens trobam en el quart
tipus impositiu més baix, l’1,2% i ens situarem a l’1,1%, com
fan la majoria de les comunitats autònomes.

El gruix d’aquest 1,5% que és el de la majoria de
comunitats autònomes, el gruix d’aquest impost es correspon
amb la constitució de préstecs hipotecaris que, després de la
modificació de la llei el 2018, són les entitats bancàries les
obligades al pagament d’aquest impost, es mantendran els
tipus especials i un tipus reduït per a la compra de primer
habitatge habitual fins a 200.000 euros, i això forma part de
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l’avantprojecte de pressuposts 2020, uns pressuposts que
consoliden els avanços socials que s’han fet els darrers quatre
anys i que afronten els reptes per als propers quatre anys.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.5) Pregunta RGE núm. 7417/19, presentada pel
diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa al programa British al CEIP Sa
Graduada de Maó.

Cinquena pregunta, RGE núm. 7417/19, relativa al
programa British al CEIP Sa Graduada de Maó, que formula el
diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Buenos días, Sr. Presidente, buenos días diputados, buenos
días, Sr. Conseller. Ante la situación creada en el colegio
público Sa Graduada de Maó por razón de selección de un
segundo asesor lingüístico, lo que afecta tanto a la
planificación del centro como a la calidad de los servicios que
presta, nos surgen ciertas dudas que nos gustaría fuesen
aclaradas por su conselleria, y que son sobre todo, se asientas
básicamente en si existe una apuesta clara y decidida a favor
del proyecto British de la Graduada o si, por el contrario,
carece esta conselleria de interés en su desarrollo.

Gracias, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. 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, diputades. Sr. Méndez,
moltes gràcies per la seva pregunta la qual em permet
clarificar un parell de qüestions.

En primer lloc, vostè sap que el programa British es va
començar a l’any 1996, es un programa del Ministeri
d’Educació, a les Illes Balears afecta a quatre centres, dos de
Menorca i dos de Mallorca. Hi ha hagut un problema en el
CEIP de Sa Graduada de Maó perquè un dels assessors que hi
havia s’ha donat de baixa i, per tant, és evident que té tota la
llibertat de prendre aquesta decisió.

Per altra banda, vostè ha de saber que la selecció dels
assessors és competències del Ministeri d’Educació, no és
competència nostra, és competència del Ministeri d’Educació,

tot i que és la Conselleria d’Educació qui paga; és a dir, el
ministeri assessora, històricament, no d’ara, històricament, i
la conselleria paga aquest professorat, aquests assessors, no
són professors, són assessors.

Per tant, nosaltres en aquests moments treballam per tal de
mirar la llista d’inte..., bé, d’interins, dins la borsa d’assessor
que té el ministeri si hi ha qualque possibilitat que vengui un
assessor per al CEIP de Sa Graduada. Nosaltres estam en
aquesta tessitura perquè el programa... és a dir, la filosofia de
la Conselleria d’Educació és donar suport a aquest programa
i intentar resoldre una sèrie de qüestions de les quals
d’algunes som responsables però d’alguna n’és responsable el
Ministeri d’Educació.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Conseller. Entendíamos que en marzo de 2019
la renovación del convenio del 18 de abril de 2013, el
convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y
Ciencia y el British Council para realización de proyectos
curriculares integrados y actividades educativas conjuntas,
que, sobre todo, en la cláusula séptima, dice que el currículo
será impartido por profesores titulados, funcionarios o
colaboradores seleccionados específicamente para este
programa, y en la octava, que se estimulará la participación en
el programa de profesores colaboradores con experiencia en
el sistema educativo, entendíamos que en marzo de 2019, en
la derogación del convenio, se transfería la selección (...) en
el sobrepago a las comunidades autónomas, probablemente en
eso estemos equivocados.

Me parece interesante el que usted, precisamente, nos
remita a fechas porque el British Council es del año 36, o sea,
interesante fecha, de las... -perdóneme- Chamberlain y Lord
Califach, gobernando en Inglaterra, precisamente su apertura
en España es el año cuarenta, (...) Suñer y Samuel Ohare en la
embajada británica; es decir que estamos, -perdón- con estas
referencias a lo que quiero llevarle es que creo que estamos
ante una dimensión histórica, estamos ante algo que (...)
internacionalmente, es decir, tenemos dos responsabilidades:
tanto la internacional como la histórica, por lo cual estamos
especialmente interesados en que este proyecto sea mirado
con cariño y agradecemos a su conselleria que así lo plantee.

Gracias, Sr. Conseller. He terminado, Sr. Presidente.

(Remor de veus i algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. Té la paraula el conseller d’Educació,
Universitat i Recerca.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Sr. Méndez, moltes gràcies. Li
vull dir un parell de qüestions. Avui mateix hi ha una reunió de
la Conselleria d’Educació amb Sa Graduada, que s’havia
ajornat des del dia 18 d’octubre, no per decisió de la
conselleria, sinó per decisió de Sa Graduada, perquè tenia un
programa de formació en centres, i en aquest moment
nosaltres... la filosofia aquesta.

Però li vull dir un parell de coses més, nosaltres, des que
governam, l’intent que realment els nostres estudiants tenguin
la competència en una llengua estrangera és una cosa evident.
Li vull dir una sèrie d’accions: primer de tot, hem fet, diguem,
desdoblament de grup d’anglès a secundària amb més de 60
professors, amb més de 30 milions; hi ha més de 300 auxiliars
de conversa que realment costen més 1 milió i busques
d’euros i que realment el gruix el paga la Conselleria
d’Educació.

També fem programes d’immersió lingüística en anglès a
l’estiu. També donam subvencions a estudiants a batxillerat per
anar a Irlanda o a països de parla anglesa. En aquests moments
també potenciam el tema de l’FP de fer pràctiques a
l’estranger i potenciam l’Institut Internacional de Son Pacs i
de Manacor perquè pensam que aquesta és una línia de
modernització i que volem que els nostres estudiants tenguin
la competència en català, en castellà i en anglès.

Per tant, nosaltres treballam perquè realment això sigui
així i que el British continuï a Sa Graduada. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 7421/19, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a augment del personal de
psiquiatria.

Sisena pregunta, RGE núm. 7421/19, relativa a augment
del personal de psiquiatria, que formula la diputada Sra.
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President, molt bon dia a tots i a totes. Sra.
Consellera, té previst la seva conselleria augmentar el
personal de psiquiatria? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, gràcies per la seva
pregunta. Com sap, vàrem dissenyar el Pla estratègic de salut
mental la passada legislatura 2016-2022, aquest pla estableix
una sèrie de mesures en les quals és imprescindible
l’increment de professionals. Entre les mesures més
importants hi ha la creació  dels ESAC, Equips de suport
assertiu comunitari, a cada una de les àrees de cada una de les
illes; la creació d’hospitals de dia; la creació de l’Observatori
del Suïcidi; de l’Oficina de Salut Mental en el Servei de Salut;
del tractament a l’hospital de dia de les patologies duals; de
les ràtios tant de psiquiatria infantil com de salut mental per
a adults; l’apropament del servei. I evidentment, tot això ha
anat acompanyat d’un creixement de professionals que
continuarà al llarg d’aquesta legislatura.

S’han incrementat 26 professionals entre els quals hi ha 9
terapeutes ocupacionals, 5 infermeres especialistes de salut
mental, 4 psicòlegs clínics, 7 psiquiatres i 1 treballador
social.

Com veu, hem fet, abans que em digui que tenim molts de
milions, tot allò que no costava doblers i que a vostès mai no
els va preocupar i  to t allò que és més necessari per als
pacients de salut mental d’aquesta comunitat autònoma.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Espanya, Sra. Consellera, amb 10 psiquiatres per cada
100.000 habitants, es troba a la cua europea en nombre de
psiquiatres, quan a Europa la mitjana és de 18. A Balears estam
molt per davall de la mitjana espanyola, amb una ràtio de 8,7
psiquiatres per cada 100.000 habitants.

Tenint en compte que hi ha diagnosticades al Servei de
Salut mental 180.000 persones i que a dia d’avui la conselleria
únicament disposa de 98 psiquiatres per a tots els ciutadans de
les Illes Balears cada psiquiatre ha d’atendre 11.520 pacients.

Les dades de psicòlegs són molt més alarmants, hi ha 68
professionals per a tota la nostra població , és a dir, un
psicòleg per cada 16.601 persona, unes dades que indiquen
clarament una greu saturació per a aquests professionals.

El Pla estratègic, que vostè mencionava, de salut mental
2016-2022 és un pla ambiciós i aplaudit pels professionals
del sector, però no disposa, Sra. Consellera, de la dotació
econòmica suficient.
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I aquí li vull fer tota una sèrie de preguntes, ja que vostè
em donava unes dades, però jo  li  vull fer una sèrie de
preguntes: amb quina implementació pressupostària específica
ha comptat aquest pla? Quants psiquiatres, psicòlegs,
treballadors socials, infermers, terapeutes ocupacionals faran
falta realment per poder complir amb el pla completament?
Quina és la llista d’espera que hi ha en algunes de les unitats
de salut mental per visitar un psiquiatra o un psicòleg? Fa
comptes, Sra. Consellera, actualitzar el protocol de derivació
de l’atenció primària a les unitats de salut mental tenint en
compte que aquest és del 2007?

El novembre del 2016 a la Comissió de Salut es va aprovar,
per unanimitat, una PNL del Partit Popular, relativa a incloure
en el Pla de salut mental autonòmic el servei psicològic als
centres de salut de les Illes Balears. Quan pensa dotar les
places de psicòlegs als centres d’atenció primària on no n’hi
ha, Sra. Consellera?

Sra. Consellera, tenim un pla, però ha fet falta voluntat
pressupostària del Govern, arriba dia 10 d’octubre, el Dia de
la Salut Mental, i tant la presidenta del Govern com vostè
mateixa parlen d’acabar amb l’estigma, quan amb 4.000
milions més, sí, Sra. Consellera, el gran estigma ha estat no
dotar-lo de professionals i de recursos psicosocials. 

Ara, Sra. Consellera, vostè té una oportunitat que és dotar
aquest pla en els propers pressuposts de les Illes Balears,
perquè els malalts i les seves famílies s’ho mereixen, Sra.
Consellera.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

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

Gràcies, president. Sra. Diputada, per arreglar les
destrosses que vostès varen fer en sanitat la passada
legislatura...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... ens torbarem molt més de quatre anys, ens torbarem molt
més de quatre anys, no es va invertir un sol euro en salut
mental, no es va crear ni una plaça, no es va fer un pla de salut
mental.

Aquest govern ha pres la decisió d’apostar clarament per
la salut mental amb les associacions de pacients de la mà, pot
parlar amb ells, pot parlar amb els professionals, pot veure
com hi ha projectes de reforma de l’Hospital Psiquiàtric, i tot
això s’anirà fent. Ja li ho he dit, 26 professionals i 3 més que
es contractaran aviat, un psiquiatre i dues infermeres
especialistes de salut mental.

No sé per què es posen així, s’haurien d’alegrar, si
realment són coherents s’haurien d’alegrar de les millores que
fa aquest govern per a la salut de la població d’aquesta
comunitat autònoma. I així continuarem perquè és una aposta
seriosa, ferma, dotada i...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... és clar que sí, li dic tot el que s’ha fet en aquesta comunitat
autònoma. Nosaltres fem el que diem que farem i això és el
que ens caracteritza, fets i no paraules, Sra. Diputada.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 7423/19, presentada pel
diputat Sr. Sebasti à Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a investigació de la Unió
Europea sobre la declaració de noves ZEPA.

EL SR. PRESIDENT:

La setena pregunta, la RGE núm. 7423/19, relativa a
investigació de la Unió Europea sobre la declaració de noves
ZEPA, del diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, ha estat ajornada pel Govern mitjançant
l’escrit RGE núm. 7502/19.

I.8) Pregunta RGE núm. 7424/19, presentada pel
diputat Sr. José Luís Camps i Pons, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a solució al problema de
les pluvials d’Alaior.

Vuitena pregunta, RGE núm. 7424/19, relativa a solució al
problema de les pluvials d’Alaior, que formula el diputat Sr.
José Luís Camps i Pons del Grup Parlamentari Popular... -un
poc de silenci, senyors i senyores diputats. Per formular la
pregunta té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors
diputats. Conseller de Medi Ambient, Sr. Mir, li agrairia que
poguessin entrar al fons de la pregunta en qüestió, a veure com
es troba la redacció del projecte que van anunciar el mes de
març i si hi haurà o no la possibilitat de resoldre el tema
històric dels pluvials del municipi d’Alaior.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President, Sr. Camps, bé, com vostè
segur que sap, Alaior està dins una zona inundable i aquest
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problema es va agreujar quan Defensa va construir el polígon
industrial que és on hi ha ara les problemàtiques.

A l’any 2004 l’ajuntament va haver de fer una actuació on
el que va fer va ser derivar les aigües pluvials del nucli urbà
precisament cap al polígon industrial, i això va suposar que a
l’any 2009 el Govern hagués de fer una obra per intentar
pal·liar en part aquests problemes que, com bé vostè
comentava, encara perduren.

Un acord pres pel meu antecessor i la batlessa d’Alaior en
aquell moment doncs va donar peu al que es fa ara, que és, per
part de Recursos Hídrics i ABAQUA, estudiar una possibilitat
de fer un projecte d’infiltració i aprofitament de les aigües
pluvials per incrementar la regeneració dels aqüífers.

Però, com també vaig contestar una altra pregunta amb
referència als pous d’infiltració de Sant Lluís, aquestes
mesures s’han d’estudiar bé perquè són pioneres i
efectivament s’ha d’assegurar que el que s’infiltra no generarà
un impacte mediambiental superior pel que fa a les aigües
subterrànies.

Per tant, la fase en què ens trobam ara mateix és estudiar
la viabilitat d’aquest projecte pioner per tal de pal·liar aquests
problemes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. El que em sorprèn és que a
la legislatura passada, en què ja l’exconseller s’havia
compromès amb resoldre aquest problema, havien gestionat
4.000 milions d’euros més en tota la legislatura, han estat
capaços de poder incrementar tots els alts càrrecs de
confiança en 15 milions d’euros, per tant, aquests doblers
haguessin pogut ser molt ben aprofitats per poder resoldre
temes de medi ambient.

Però passem al present, jo puc comprendre parcialment la
seva contestació, però també entenc que vostès haurien, com
a socis de govern, d’exigir a la presidenta Armengol que, tot
i una partida, una línia de finançament per resoldre aquests
temes de medi ambient que tant importen a tota la societat o
que també destinin part de l’ecotaxa per poder resoldre
aquests temes que afecten totes les Balears.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient.

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

Moltes gràcies, president. Sr. Camps, agraesc de cor la
seva preocupació i li hi dic honestament, perquè crec que són
problemes que són històrics al municipi d’Alaior en aquest
cas, i crec que s’hi ha de trobar una solució.

Hi ha una derivada de la qual no en parlam sovint i crec que
és important, la manca de planificació urbanística i els
problemes derivats d’aquesta mala planificació urbanística, i
això és un fet endèmic, històric a les Illes Balears, i no li ho
dic com a retret, sinó que li ho dic com, d’alguna manera, una
variable a tenir en compte en problemes d’aquests.

M’ha de permetre, però, que vostè em feia referència a la
cronologia històrica, miri, a l’any 2006 hi havia un conveni
signat entre la Conselleria de Medi Ambient o el Govern i el
ministeri, que contemplava aquesta actuació, i el Sr. Company,
quan va ser conseller -ara riu perquè ho recorda segurament-,
va extreure aquest projecte del conveni per fer un dipòsit
d’aigua a Campos, la qual cosa no critic, però que està bé saber
un poc quines són les cronologies de les coses per tal vegada
entendre quina és la situació present.

En tot cas, Sr. Camps, el que li he contestat a la meva
primera resposta, seguirem treballant per trobar una solució
el més adequada possible per tal de pal·liar aquest problema
puntual.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.9) Pregunta RGE núm. 7425/19, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parl amentari Popular, relativa a si tuaci ó de
discriminació que pateixen els jubilats en relació amb els
viatges de l’IMSERSO.

Novena pregunta RGE núm. 7425/19, relativa a situació de
discriminació que pateixen els  jubilats en relació amb els
viatges de l’IMSERSO, que formula la diputada Sra. Maria
Salomé Cabrera i Roselló del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Cabrera.

 LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors
diputats. Sr. Conseller, todos sabemos de la importancia de
los viajes del IMSERSO por su vertiente social,
desestacionalizadora, generadora de empleo y riqueza en
temporada baja.

Este último año hemos visto la mala gestión del gobierno
Sánchez a la hora de lic itar el programa, que ha provocado
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diferentes recursos, retrasos, y finalmente nos hemos
encontrado con una situación doble: primero, que en Menorca
e Ibiza hayan perdido la programación para recibir este tipo de
turistas en octubre y noviembre, que conjuntamente con la
quiebra de Thomas Cook y la temporada que no es buena, pues
la verdad es que el escenario no es nada halagüeño; y, por otro
lado, una situación que se hace reincidente, y es la
discriminación que siguen sufriendo nuestros mayores de
Ibiza y Formentera y Menorca para poder optar a esos viajes
con salida desde Palma, puesto que se han de pagar de su
bolsillo el trayecto a Mallorca, la estancia de hotel de ida y
vuelta en muchas ocasiones, y los traslados, todo ello
agravado por la precariedad de los viajes de salida desde las
islas menores.

Por tanto le preguntamos si tiene el Govern balear previsto
llevar a cabo alguna actuación para erradicar esta
discriminación.

Muchas gracias, Sr. Conseller. Sr. Presidente...

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Diputada, efectivamente de lo
que ha dicho hay una palabra que creo que es adecuada, que es
reincidente en esta situación y en este tipo de concursos del
IMSERSO, y por tanto comparto su análisis en el sentido de
que no debería pasar que el IMSERSO no abone esas
cantidades, y por tanto lo trasladaremos al Estado, como
hemos trasladado en su momento que se resolviese con
celeridad, pero usted ha señalado que es un tema reincidente
que ha venido sucedido año tras año, y por tanto creo que es
una actuación que deberíamos todos conjuntamente reclamar
al Estado, gobierne quien gobierne, no solo ahora como hace
usted sino de forma reiterada, porque cuando nos instó a que
se arreglase el tema del IMSERSO, a que ser reclamase al
Estado, se reclamó al Estado, y finalmente se resolvió de
forma satisfactoria durante el pasado mes para poder realizar
la campaña durante este invierno.

En todo caso sí que, en cuanto a la situación de nuestras
personas mayores en las islas menores, tiene toda la razón, es
un tema injusto que hay que reclamar al Estado y que creo que
todos conjuntamente podemos hacerlo.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Si usted considera que se ha
resuelto satisfactoriamente y que Menorca e Ibiza no pueden
optar a la programación en temporada baja, pues no sé qué

quiere que le diga, no sé qué concepto tiene usted de
satisfactorio, Sr. Conseller.

Lo que está claro es que efectivamente es reincidente y
que si ustedes, la Sra. Armengol hubiera sido tan beligerante
con el Sr. Sánchez como lo fue en su momento con el Sr.
Rajoy a lo mejor con un viernes social todo esto ya se hubiera
solucionado, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

El caso es que hace... el caso es que hace dos años en esta
cámara se aprobó una PNL presentada por ustedes, por
supuesto, instando al gobierno del Partido Popular a solventar
esta discriminación, y además que viniera garantizado por el
REB. ¿Pero qué pasa? Dos años después, casi, y una moción
de censura después, ¿qué es lo que tenemos? Pues que el
gobierno del PSOE, del Sr. Sánchez, no ha dado cumplimiento
a este acuerdo de pleno y ustedes lo han consentido; que el
gobierno de Sánchez no ha corregido esta discriminación en
la última licitación de 2018, como sí se comprometió el
Partido Popular, y ustedes lo han consentido; y que todavía no
ha llegado el REIB y que además sigue sin solucionarse este
problema, y gracias a la Sra. Armengol todavía no tenemos el
REIB en Baleares, con lo cual, Sr. Conseller, lo que le
pedimos es que actúe, que corrija esta situación
conjuntamente o no nos tendrá de su lado para reclamar a
Madrid que se solucione este problema, pero, por favor, lo
que no podemos consentir es este profundo desinterés hacia
las personas mayores de Baleares y ese encogimiento de
hombros a la hora de solucionar un problema.

Muchas gracias. Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Encogimiento de hombros los
justos; siempre que hemos visto una situación injusta la hemos
reclamado gobernase quien gobernase, y siempre hemos
actuado en ese sentido para las personas de mayor edad de
nuestra comunidad autónoma, para nuestros pensionistas, para
nuestros pensionistas, y lo sabe. Y además hemos trabajado de
forma directa. Y efectivamente, le diremos al Gobierno de
España que es una situación injusta que tiene que resolver. 

Ojalá ustedes fueran para los pensionistas de esta
comunidad autónoma tan exigentes como con los temas del
IMSERSO, porque si es así y ahora habla tanto de nuestros
mayores y de cómo tenemos que mejorar su vida, ustedes
fueron los que pusieron un copago farmacéutico y este
gobierno es el que lo quitó durante la pasada legislatura...
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(Alguns aplaudiments)

... desde luego consumiendo... consumiendo y utilizando
nuestros recursos para paliar las situaciones hacia nuestros
pensionistas que generaron ustedes.

Y también, ya que hablamos así, puede hablar de lo que
exigirían ustedes al Gobierno de España en materia de
pensiones...

(Remor de veus)

... porque venir aquí a hablar ustedes de medidas del IMSERSO
cuando el sistema público de pensiones quienes lo han
paralizado, quienes lo han obstruido, quienes han bloqueado,
quienes no han permitido que avancen y que se mejoren y que
se actualice la capacidad adquisitiva de nuestros pensionistas
ha sido el Partido Popular de Mariano Rajoy. Por eso es
mucho mejor que sean muchos años en la oposición, seguirán
en la oposición, nosotros sí que seguiremos trabajando en
mejorar la vida de nuestras personas mayores.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 7504/19, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a dades de l’EPA.

EL SR. PRESIDENT:

Desena pregunta, RGE núm. 7504/19, presentada en
substitució de la RGE núm. 7426/19, relativa a dades de
l’EPA, que formula el diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, el pasado jueves se publicaron los datos de la EPA
correspondientes al tercer trimestre para España en general,
y para Baleares en particular mostró las cifras siguientes:
número de ocupados, 1.900 personas menos ocupadas en
Baleares; usted ya no puede decir, no pudo decir el otro día,
que estamos nuevamente en récord, porque efectivamente ya
no lo estamos. La economía balear ya no es capaz de crear
ocupación, algo que no sucedía desde el año 2011.

Pero si preocupante es el dato de ocupación más
preocupante es el dato del paro: en el tercer trimestre de
2019, 55.200 personas paradas, 7.300 más que en el mismo
trimestre de 2018, algo que no sucedía desde el año 2012. 

Ante estos datos, Sr. Conseller, ¿cómo valora los últimos
datos de la EPA en relación a Baleares? Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. 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. Sr. Costa, sabe que en la rueda de
prensa de la semana pasada señalamos que nuestra comunidad
autónoma en los meses de verano en esta EPA del tercer
trimestre había alcanzado desde luego un techo, en esa materia
de creación de empleo; se ha incrementado la población
activa, cosa que usted no ha señado, y que como economista
sabe que va en relación..., el crecimiento de la población
activa sabe que está en relación con el crecimiento de empleo,
y por lo tanto la activación de nuestra población laboral sabe
que sube, y por tanto eso no puede usted decir lo contrario,
pero también sabe que hemos creado empleo durante los
meses de temporada baja con esos 10.000 empleos que se han
creado a lo largo de este año.

Efectivamente estamos en una situación donde el
crecimiento económico es menor, o ante una desaceleración,
y lo que hay que ver es cómo está nuestra comunidad
autónoma, efectivamente, respecto  a España y el resto de
comunidades autónomas. Fuimos la comunidad autónoma que
más ha crecido durante estos cuatro años, porcentajes muy
superiores a España, porcentajes muy superiores a las otras
comunidades autónomas y muy superiores a cómo lo dejaron
ustedes cuando nos dejaron el gobierno, habiendo generado
más de 80.000 puestos de empleo y estando con un 8% de tasa
de desempleo. Digo lo de la tasa de desempleo del 8% porque
efectivamente tenemos la tasa de desempleo más baja de
España, y los incrementos que se produzcan porcentuales son
mayores en esas fluctuaciones, cosa que usted sabe, como
economista que es, perfectamente.

Ahora veremos cómo se comporta la temporada de
invierno y veremos qué mecanismos tenemos que articular. En
todo caso sabe que hemos dicho que efectivamente en los
meses de verano estamos ante una situación que prácticamente
hemos alcanzado el tope de empleo, con 619.000 empleos
frente  a los 621.000 del año pasado, cifras que creo que
ustedes pueden compartir que son cifras positivas, nunca esta
comunidad autónoma había tenido dos años seguidos más de
600.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, y por
tanto ahora estamos en un escenario distinto, con un
crecimiento menor, pero que nos permite encararlo mejor que
otras comunidades autónomas porque no sólo hemos creado
más empleo sino que estamos en el empleo anterior, antes de
la crisis, y tenemos mejores sistemas de protección también
ante una situación como la que..., ante una situación donde el
crecimiento sea menor, como usted también sabe.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Sr. Negueruela, en 2015 usted y la Sra. Armengol recibían
una comunidad autónoma que crecía al 4%, generaba 20.000
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puestos de trabajo anuales y el paro se reducía 15.000
personas...

(Alguns aplaudiments)

... entraban en las arcas de la comunidad autónoma 250
millones de euros anuales. A día de hoy no crecemos ni al 2%,
cuatro años y medio de usted siendo conseller no crecemos
ni al 2%, y hoy mismo el BBV Research destaca que no
creceremos ni el 1,2%, o el 1,2%, en 2020. 

Este es su logro económico, Sr. Negueruela, este es el
logro económico que usted ha conseguido, y la Sra. Armengol,
coger una comunidad número uno en España por crecimiento
y dejarla en el último lugar de la tabla. Este es su logro
económico. ¿Y qué ha hecho usted ante este escenario?
Primero, obviar la existencia de cualquier tipo de
desaceleración económica, decir públicamente que todo va
maravillosamente bien y acusar a la oposición de generar
alarmismo. Dos, no tomar ni una sola medida de impulso
económico en cuatro años y medio, ¡ni una sola medida
económica!; es una cosa esperpéntica. Y ya la última semana,
el súmmum del despropósito: anunciar que hemos tocado
techo cuando no hace ni un mes nos decía que todo iba
maravillosamente bien y que poca cosa más podemos hacer. 

Sr. Negueruela, es insultante que un conseller de
Economía anuncie a los ciudadanos de Baleares que con
55.000 personas paradas en temporada alta no se puede hacer
absolutamente nada. 

Sr. Negueruela, empiece a tomar medidas de impulso de la
actividad económica, lo necesitamos. Sr. Negueruela, no
vuelva a decirles a los ciudadanos de Baleares que no podemos
hacer nada, porque si usted no es capaz de tomar ninguna
medida, usted no sirve como conseller de esta comunidad
autónoma.

Muchas gracias.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. 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. Desde luego, yo no sé, pero tanto
a usted como al Sr. Company los ciudadanos les dijeron que
no sirven ni como consejeros ni como directores generales,
que creo que era usted.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Por tanto, a ustedes ya les han dicho como no los quieren,
ni como presidente de nada, casi ni de su partido, ni a usted

como director general, que dejó la comunidad autónoma como
la dejó.

(Petita cridòria)

La situación en la que nos encontramos...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci, per favor.

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

..., seguiremos trabajando por generar empleo y por generar
mejor empleo; usted no habla de empleo indefinido ni de
tiempo parcial ni de las medidas que se adoptaron en esta
comunidad autónoma para combatir la precariedad laboral y
que, efectivamente, son positivas y están dando resultados; las
medidas en materia de protección de empleo; las medidas en
materia de activación.

Y, por supuesto, en cuanto a los desempleados por
supuesto que haremos todas las políticas necesarias para
mejorar su empleabilidad y garantizarles un empleo. Algo que
ustedes con los presupuestos que dejaron harían imposible
porque nunca apostaron por el... 

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 7419/19, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Ri era i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política industrial del
Govern.

Onzena pregunta, RGE núm. 7419/19, relativa a política
industrial del Govern, 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. Vicepresidente, bienvenido de
nuevo a su escaño. Mire, la semana pasada el Sr. Negueruela,
su antecesor en el cargo, nos estuvo comentando temas de
economía y entre otras cosas habló del Plan de industria
fantástico que presentó él en el año 2017, y que tenía que
cambiar el modelo productivo, mejorar la productividad y la
calidad en el empleo; todo ello como plan de choque en una
legislatura donde cerraron comercios emblemáticos y cayeron
un montón de industrias, les recordaré: CEMEX, 110
despidos directos y 150 indirectos; BIMBO, 34 trabajadores
afectados; PEPSI, con 27 trabajadores a la calle; George’s, 36
afectados mayores de 45 años o Air Berlín, con 140
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despedidos. Coincidiremos en que ha recibido usted una
herencia bastante complicada del Sr. Negueruela.

Pero ahora, dos años después, en el que usted ya gobierna
con la Sra. Armengol, resulta que las cifras siguen
descendiendo en Baleares: desde las elecciones autonómicas
la producción industrial ha caído un 7,2% en pocos meses,
cuando en España está repuntando el 0,4, y en datos
interanuales baja un 11,3, la peor cifra de todo el país.

¿Cree usted que estas malas cifras actuales son resultado
de la herencia socialista y piensa modificar este inservible
plan Negueruela o va continuar su trayectoria?

Gracias.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Riera. Por supuesto
que vamos a seguir desarrollando el Plan de industria previsto
hasta el año 2025, en eso estamos precisamente. Y ya le digo
que el desarrollo de ese plan de industria está teniendo
resultados positivos en la producción industrial y además está
permitiendo ampliar el nivel de actividad, empleo y salario de
trabajadores y trabajadoras de estas islas.

Este govern, no le quepa la menor duda, Sra. Riera, apuesta
por adecuar todas sus políticas industriales a las líneas que
proceden de Europa con el objetivo de crear un nuevo tejido
industrial basado en el diseño, en la digitalización y en la
mejora logística. 

Gestionaremos cualquier herencia buena, mala o regular.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Yllanes, hace dos semanas
salió usted en defensa del Sr. Negueruela por intentar regalar
3 millones de euros a los hoteleros, y ahora esta semana
tienen que echarle un cable por su mala gestión en materia
industrial, eso es lo que tiene ser vicepresidente de los
socialistas, ¿verdad?

Mire, el resto de titulares desde que usted gobierna con la
Sra. Armengol: somos la comunidad con mayor desigualdad

entre ricos y pobres, 200.000 personas en exclusión social,
donde más caído la afiliación, 14.200 personas menos; donde
aumentan los contratos temporales en precario, sobre todo los
públicos; donde han subido los alquileres un 6,4% o donde la
construcción sólo repunta en viviendas de lujo; cae la
formación de empresas un 34% y ahora la producción
industrial cae el 11%.

Menos mal, Sr. Yllanes, que el mercado de los yates de
lujo lo tiene usted cubierto, ¿verdad?

Mire, usted venía a rescatar las personas y ha acabado
rescatando a la élite socialista justificando los errores
Negueruela y mirando hacia otro lado cuando los de MÉS se
sientan con los independentistas y el Sr. Otegui.

Yo entiendo que usted le deba la silla a la Sra. Armengol,
claro que sí, tenga miedo de que se la quiten la silla de
vicepresidente, pero, por favor, entre lío y lío resuelva, por
favor, algunos de los problemas que tiene la gente en Baleares.

Gracias, Sr. Presidente.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el Sr. Vicepresident i
conseller de Transició Econòmica i sectors productius.

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

Soy vicepresidente del Gobierno de Baleares, Sra. Riera,
algo a lo que usted no podrá aspirar jamás en su carrera
política.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Como parece que envejecemos y se nos olvidan las cosas,
vamos a hablar del pasado. Entre el año 2011 y 2015, por
cierto, gobernaba el Partido Popular, el índice de producción
industrial de esta comunidad autónoma no hizo más que bajar.

En el año 2015 se empezó la recuperación que se ha
alargado hasta el 2018, ahora estamos pendientes de conocer
los datos de 2019, pero hay un crecimiento continuo del valor
añadido de nuestra industria, es más, desde que está este
gobierno, desde que están los governs del canvi el
crecimiento acumulado es de un 7% en la industria balear; una
cifra que no le quepa la menor duda nos da confianza.

Verá, no podemos decir lo mismo de la gestión que hizo
el Gobierno del Partido Popular, su gestión nos condujo a una
reducción del PIB industrial en tres de los cuatro años de la
última legislatura, el mal dato de legislatura del año 2011 al
2015, con un balance total de un -2,8% de producción
industrial balear. Un dato que empeora aun más si tomamos la
cifra del año 2010, más de un 13,5% de reducción del PIB
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industrial. Eso es mérito suyo, Sra. Riera, eso es mérito del
Partido Popular.

Así que hemos tenido un doble trabajo, en primer lugar
revertir el daño que hicieron ustedes a la industria de esta
comunidad autónoma y en segundo lugar mejorar la salud de
nuestra industria, y eso mismo vamos a seguir haciendo con
políticas activas que ya se ha demostrado que funcionan. 

Gracias. Buenos días. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident.

I.12) Pregunta RGE núm. 7422/19, 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 processionària que
afecta els pinars de Menorca.

Dotzena pregunta, RGE núm. 7422/19, relativa a
actuacions del Govern de les Illes Balears contra la plaga de
processionària que afecta els pinars de Menorca, que formula
la diputada Maria Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El 90%
dels pins de Menorca pateix avui la plaga de processionària,
tot i les peticions dels empresaris forestals menorquins que
han reclamat reiteradament la fumigació dels boscs afectats,
el Govern del pacte s’hi ha negat fins ara. El resultat és que el
2016 hi havia un 23% dels pinars de Menorca afectats, però
avui la plaga ja s’ha escampat al 87% d’aquests boscs.

Sr. Conseller, per què el Govern ha canviat el criteri sobre
les fumigacions contra la processionària i ara torna a
autoritzar-les?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Pons, el Govern
actua quan hi ha un problema i les plagues són cícliques, com
segur que vostè sap, per tant, s’actua quan així es requereix.

És cert que a Menorca actualment, des de fa un any, hi ha
una situació crítica i efectivament el Govern ho detecta i ara
mateix actua i actua d’una manera integrada, no sols amb

fumigacions, Sra. Pons, sinó en molts altres aspectes: en
l’elaboració del plànol d’afectació perquè els estudis són els
que ens permetran fer, tenir una visió integrada del problema
i donar solucions; amb mecanismes de trampeig terrestre; amb
tractaments fitosanitaris no agressius amb el medi ambient ni
tampoc amb la salut pública, un fet amb el qual crec que vostè
hi estarà d’acord; amb control biològic de la plaga; amb la
divulgació, assessorament i  informació no sols als
ajuntaments i als consells insulars afectats, en aquest cas els
de Menorca, sinó també de cara a la població i a tots els
veïnats.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, miri, és
que aquest govern del pacte només l’endevina quan rectifica,
el problema és que ho fan tard i molt malament, com és en
aquest cas. Miri, les darreres fumigacions contra la
processionària a Menorca es van fer el 2014 i es va emprar un
producte fitosanitari autoritzat per la Unió Europea i també
pel Ministeri d’Agricultura, sense cap perjudici per a les
persones, ni tampoc per a la fauna.

MÉS per Mallorca, que ho va denunciar amb unes grans
crítiques i desqualificacions, i ara fa vostè el mateix contra
l’eruga del pi des de la Conselleria de Medi Ambient, i açò, Sr.
Conseller, es diu incoherència, incoherència segons es troben
al Govern o segons es troben a l’oposició.

Els partits d’esquerres han prohibit aquest tractament
durant cinc anys, amb el resultat que la processionària ha
augmentat a Menorca un 64%, i avui ja afecta el 90% dels
pinars de Menorca. Tot açò, tot aquesta mala gestió la patim
els menorquins, perquè enlloc de fer cas a les queixes que li
van fer els alcaldes i les associacions empresarials forestals,
vostès només escolten el GOB i s’equivoquen, una vegada
més.

Ara, efectivament, rectifiquen i comencen a fer-ho,
comencen a fer el que s’han negat durant tota l’anterior
legislatura, però Sr. Conseller amb 1.650 hectàrees fumigades
no es resoldrà el problema. Per tant, continuï fumigant, ampliï
la superfície de fumigació contra els boscs afectats per la
processionària del pi...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pons el seu temps s’ha acabat.

(Alguns aplaudiments)
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Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Pons, jo només li
puc dir una cosa i és que aquest Govern també a la passada
legislatura amb aquestes temàtiques actua sempre al cent per
cent sota criteris tècnics. Tenim la gran sort de tenir un servei
de sanitat forestal de la comunitat autònoma que és qui
d’alguna manera articula totes aquestes actuacions. Per tant,
aquest ha estat el criteri.

Duim quatre anys fumigant a les Illes Balears, duim quatre
anys, Formentera, Eivissa i a Menorca s’ha començat enguany
en aeri, en terrestre es du fumigant des de més anys.

I rectificar és de savis, no sé què pensa rectificar vostè, no
he acabat d’entendre en quin sentit ho deia. Hem rectificat en
una cosa i és en la utilització d’un producte fitosanitari que no
és nociu ni per al medi ambient, ni per a la salut pública, el
Bacillus. Vostès a l’any 2014, que vostè hi feia referència, que
es va fumigar, es va fumigar amb Dimilin, producte químic que
fins i tot és cancerigen. 

Per tant, efectivament, rectificam per a d’alguna manera
aconseguir els millors resultats, no sols des d’un punt de vista
ambiental, sinó també des d’un punt de vista de tots els veïnats
i veïnades d’aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.13) Pregunta RGE núm. 7400/19, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i  Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a treballs per proposar un model de policia
autonòmica.

Tretzena pregunta, RGE núm. 7400/19, relativa a treballs
per proposar un model de policia autonòmica, 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
Sra. Consellera. Com sap, fa un any es va modificar la Llei de
coordinació de policies locals i en aquella ocasió es va
incorporar una disposició addicional que estableix que
l’Institut de Seguretat Pública proposarà, en el termini d’un
any, un model de cos de policia pròpia per a les Illes Balears. 

Com que aquest termini d’un any ja és a punt d’exhaurir-se,
li volia demanar com es troben aquests treballs.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. 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. Castells. Como usted ha
dicho, en diciembre de 2017 se aprueba la Ley de
coordinación de policías locales de las Islas Baleares, una
buena ley que tiene un punto de apoyo principal, modernizar
la policía local; una ley que además contiene un conjunto de
reformas para mejorar la seguridad pública en las Islas
Baleares y que al mismo tiempo configura un proyecto
común, dejando la puerta abierta al estudio y viabilidad de una
futura policía autonómica.

Como usted ha dicho también, la disposición adicional
segunda de esta ley, establecía un mandato legal. El anterior
equipo de la Conselleria de Hacienda y Administraciones
Públicas encargó al ISPIB los estudios de diseño inicial para
disponer de un cuerpo de policía autonómica, y ahora el nuevo
equipo ha retomado este trabajo. Al margen de ello, hay
aspectos muy importantes a los que hace referencia la ley, que
son imprescindibles también para avanzar en este modelo y en
ello ya estamos trabajando, como son la creación de la
Escuela de Seguridad Pública de las Islas Baleares, que todos
creemos que es un paso previo imprescindible, y el
Observatorio de la Seguridad Pública de las Islas Baleares,
órgano de participación, consulta, deliberación, análisis,
estudio y diseño en materia de seguridad pública, emergencias
y Protección Civil.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera per la seva
resposta. Estic d’acord amb vostè que totes aquestes passes
que s’han fet són fonamentals per poder definir aquest model
de policia, però tenim un termini d’un any que és a punt
d’exhaurir-se, que diu que s’ha de fer un estudi de quin model
de policia es proposa per a les Illes Balears. I de la seva
resposta entenc que està molt verd i l’hauríem de poder
presentar en el termini d’un mes.

A banda de tots els temes que vostè ha dit, que són
condicions necessàries per poder tenir el nostre model de
policia, jo li diré  per què nosaltres vam proposar aquesta
esmena que finalment es va aprovar amb un ampli suport per
part d’aquest Parlament, i és per diversos motius: un és que,
per exemple, començant pel més bàsic, no sé per què els
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nostres edificis han d’estar custodiats, aquest mateix
Parlament, per agents de policia a les ordres del delegat del
Govern, quan podrien ser agents de policia a les seves ordres,
per exemple, començant per la competència més bàsica. Però
després n’hi ha d’altres que són de molta importància per al
benestar de la ciutadania, per exemple, vostè sap perfectament
que hi ha molts cossos de policia local a les Illes Balears amb
molts pocs efectius, f ins i tot hi ha molts municipis que
simplement no tenen un cos de policia local.

Això genera una sèrie de problemes de manca de dotació
per fer front a alguns esdeveniments puntuals, però recurrents,
per exemple, evidentment la temporada turística, festes
patronals amb gran assistència de públic; cada estiu estam amb
les lletanies demanant que l’administració de l’Estat ampliï les
plantilles de Guàrdia Civil i Policia Nacional i normalment no
se satisfan aquestes demandes. I això genera un greu problema,
crec que tothom en aquest Parlament és conscient dels
problemes que tenim en dotació de policia en aquesta
comunitat autònoma.

I en tercer lloc tenim tota una sèrie de competències de
policia administrativa, per a les quals seria fonamental poder
disposar d’una força pública, territori, costa, activitats
classificades, jocs, menors; és a dir, disposar d’aquest cos de
policia seria molt beneficiós per a un bon govern. I és per això
que crec que no podem renunciar, si volem un autogovern
complet de la nostra comunitat autònoma, a reclamar
l’exercici d’aquestes competències de seguretat ciutadana.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la consellera.

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

Gràcies, President. Estamos de acuerdo con el análisis
que hace de los graves problemas que tienen los
ayuntamientos en materia de seguridad pública y por eso la
prioridad de esta conselleria en la materia es dar solución a
estos ayuntamientos, para cubrir sus necesidades, para que
puedan ofrecer servicios de seguridad de máxima calidad, de
proximidad y también de profesionalidad. También buscamos
reducir la estabilidad, creo que en la legislatura pasada se hizo
un excelente trabajo reduciendo el número de policías locales
interinos, de 517 que había en el 2017 a sólo 52 en el día de
hoy.

También quiero aprovechar la ocasión para destacar la
reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que avala
precisamente del policía local interino y la legislación que
hizo la conselleria anterior. Con este marco legal impulsado
por la conselleria y avalado por el Tribunal Constitucional, se
ha coordinado un proceso unificado de oposiciones de
policías locales en muchos ayuntamientos que se han adherido
a través del EBAP.

Estoy convencida que esta legislatura va a ser la que demos
un fuerte impulso a la policía local, vamos a conducirla hacía
lo que realmente queremos y lo que nos pide la sociedad,
hacer una policía de proximidad, orientada y preparada para
abordar el respeto a la diversidad y al servicio de una sociedad
abierta y plural como la nuestra.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.14) Pregunta RGE núm. 7399/19, presentada per la
diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a seguretat aèria dels trasllats sanitaris.

Catorzena pregunta RGE núm. 7399/19, relativa a
seguretat aèria dels trasllats sanitaris que formula la diputada
Sra. Sílvia Tur i Ribas del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President, bon dia diputades, diputats, bon dia,
presidenta. El motiu d’aquesta pregunta és el fet que, com
vostès ja saben, fa aproximadament 18 dies es va donar a
conèixer a través dels mitjans de comunicació una queixa del
SEPLA, el Sindicat Espanyol de Pilots de Línies Aèries, que
posaven dubte que els vols sanitaris, els trasllats sanitaris
entre illes amb helicòpters i avions, es fessin amb les
condicions de seguretat òptimes. Aquesta qüestió va
comportar també dues preguntes per part de l’oposició
adreçades a la consellera Gómez, que va respondre en sessió
plenària exactament fa dues setmanes a dia d’avui.

Però crec que la resposta de la Sra. Gómez en el seu
moment, malauradament, lluny de donar tranquil·litat i de
donar resposta a aquelles qüestions que es varen plantejar, el
que va fer va ser fer créixer la sensació d’incertesa respecte
d’aquestes denúncies que s’havien plantejat en els mitjans de
comunicació. I avui en els mitjans de comunicació veiem com
també ahir el gerent del 061 va mantenir una reunió, en
aquesta ocasió amb dos sindicats que res no tenen a veure amb
els pilots, en aquest cas amb el sindicat d’infermers i
infermeres i els de metges i metgesses als quals crec que
tampoc no es va donar una sensació de tranquil·litat a aquests
col·lectius perquè, de fet, si veiem, si miram els titulars dels
diferents mitjans de comunicació del que parlen és, d’una
banda, de la petició de dimissió del gerent del 061, i de l’altra,
de la creació d’una comissió de seguiment del contracte que
té el Govern de les Illes Balears subscrit amb l’empresa
Eliance per prestar aquest servei dels trasllats sanitaris, i
demanen una comissió en la qual també hi hagi representació
d’aquests sindicats. Vol dir, entenc jo, que és que no es fien
que el Govern faci un bon seguiment d’aquest contracte i que
realment el faci acomplir amb els termes en què està subscrit.
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Per tant, Sra. Presidenta, li deman què pot dir el Govern
respecte d’aquesta situació i si vostès poden donar un
missatge tranquil·litzador respecte de la manera com es
presten aquests serveis, perquè evidentment ni els  titulars
tranquil·litzen ni tampoc no ho va fer la resposta de la Sra.
Gómez fa dues setmanes. Què ens pot dir respecte d’això?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Tur, per la seva
pregunta que havíem de respondre la setmana passada, però
que és un plaer per a mi poder-la contestar avui mateix. Jo
voldria dir una vegada més, com ja he fet en diferents
declaracions als mitjans de comunicació aquests dies que he
estat a l’illa d’Eivissa, que els trasllats sanitaris en aquesta
comunitat autònoma es produeixen sempre amb les màximes
garanties de seguretat tant per als pacients com per als pilots
i els tècnics, recursos tècnics, que presten aquest servei.

Per tant, hi ha total garantia per part del servei de trasllat
i això és la preocupació que ha tengut sempre aquest govern i
que té l’ib-salut, i que, com vostè sap, hi havia tota una sèrie de
queixes que hem mirat tots aquests mesos d’estiu que han fet
que obríssim un expedient a l’empresa que havia guanyat el
concurs, o l’empresa concessionària, que tenia referència
només amb els helicòpters, que no hi ha mai cap problema...,
-perdoni-, que era amb el tema dels avions, mai amb el tema
dels helicòpters, en què hi ha la garantia absoluta del trasllat
per als pacients entre les illes de Formentera a Eivissa,
d’Eivissa a Mallorca o de Menorca a Mallorca, com vostè sap
perfectament.

Ahir mateix hi va haver una reunió on es va arribar a un
acord perquè a partir de dia 1 de novembre el transport sanitari
urgent entre  Eivissa i Mallorca es realitzi a través de
l’helicòpter durant les 24 hores, amb una tripulació de
l’aeronau que serà de dos pilots i el comandant de vol
disposarà dels certificats que acreditin la seva capacitat per
volar en mode instrumental.

Aquesta és la realitat, es produeixen els trasllats amb totes
les garanties, tenim l’avió a Menorca que funciona, l’avió a
Mallorca, els helicòpters a les bases que pertoca i es fan els
trasllats amb tota seguretat i amb tota tranquil·litat. I aquest
també és el missatge que jo vull traslladar a tota la població
d’aquesta comunitat autònoma i m’agradaria que també fos el
seu missatge, perquè no hi ha res pitjor que crear alarmes on
no n’hi ha d’haver.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sra. Presidenta, gràcies per la seva resposta. A veure, jo
crec que el que pot crear alarma és el fet que hi hagi denúncies
per part de diferents sindicats, d’una banda, pilots; d’una banda,
infermers i infermeres; d’una banda, metges i metgesses, i que
el Govern es torbi 17 dies a organitzar una reunió amb aquests
sindicats per donar-los aquest missatge de tranquil·litat. Això
és el que pot crear alarma.

I el que també crec que pot crear alarma són titulars com
“La concessionària dels vols del 061 es torbaran mesos a
complir el contracte”, això és el que, sembla ser, si els
mitjans més o menys ho reflecteixen amb....

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur, el seu temps ha acabat. Gràcies, Sra. Tur.

Té la paraula la presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Tur, s’han fet moltíssimes
reunions, algunes privades i algunes públiques. Ja li he dit que
es va obrir un expedient a l’empresa perquè no complia amb
les millores que havia d’aportar al contracte, que el contracte
té una aportació molt important, abans només es volava en
visual ara es pot volar en instrumental i això és una millora
important.

Però els nombres són el que reflecteixen la seguretat i jo
els vull donar perquè crec que és important: des de l’1 de
gener a 31 d’agost s’ha volat amb aquesta empresa, s’han fet
871 trasllats sanitaris aeris urgents, alguns dels quals en
condicions extremes, tant de pacients, sense cap tipus
d’incidència, 101 des de Mallorca, 302 des de Menorca, 357
des d’Eivissa i 111 des de Formentera, tots amb garanties de
seguretat. 

I li deia: des d’ahir hi ha un acord que millora encara més
aquesta seguretat que han de tenir tots els pacients i els
tripulants dels avions.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 
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I.15) Pregunta RGE núm. 7497/19, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del  G rup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a postura que va
adoptar la Sra. Armengol davant la firma de la declaració
de la Llotja de Mar pels seus socis en el Govern.

Quinzena pregunta RGE núm. 7497/19, presentada en
substitució de la RGE núm. 7415/19, relativa a postura que va
adoptar la Sra. Armengol davant la firma de la declaració de la
Llotja de Mar pels seus socis en el Govern, que formula la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. El pasado viernes veíamos con estupor
como sus socios de gobierno MÉS per Mallorca, junto a
Otegui i Bildu, entre otros firmantes, firmaban una
declaración cargando contra nuestro estado de derecho,
defendiendo la autodeterminación y una amnistía para los
condenados por sedición y malversación de fondos. Afirman
que España no es un país plenamente democrático y atribuyen
al Estado actitudes represivas. Ni siquiera el PNV ni tampoco
los socios de Ximo Puig, Compromís y El Bloc han querido
participar en esto.

Sra. Armengol, ¿qué postura va a adoptar con sus socios de
gobierno ante la firma de esta declaración por la
autodeterminación y la liberación de los llamados presos
políticos? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, com sempre
vostè amb preguntes que són molt interessants per construir
comunitat autònoma, per controlar el Govern de les Illes
Balears sobre l’actuació que ha de fer per gestionar els
interessos públics i, en definitiva, vostè aportant aquí
estabilitat a la cambra parlamentària i  a la ciutadania de les
Illes Balears. No sabem com li hem d’agrair a Ciutadans la
seva entrada a la política, que havia de ser de regeneració i de
fer una política absolutament diferent, i bé, en el que s’han
convertit, Sra. Guasp!

(Alguns aplaudiments) 

Miri, li faré... ja que vostè no em demana res de la gestió
d’aquests consellers i conselleres que fan una feinada per
garantir  e ls drets de la ciutadania, que la ciutadania tengui
millors condicions de vida, jo li faré una reflexió política.

Miri, jo no compartesc tot el que pensen els meus socis de
govern ni els que donen suport, igual que ells no comparteixen
tot el que planteja el Partit  Socialista, sense cap mena de
dubte. Ara, en política i en democràcia, Sra. Guasp, els

ciutadans voten i decideixen qui ha de governar a cada
comunitat autònoma o almanco la representativitat que tendran
al Parlament de les Illes Balears, i des de la responsabilitat del
que digueren els ciutadans dia 26 de maig nosaltres vàrem fer
possible signar un full de ruta política, que són els acords de
Bellver, que expliquen com hem de fer la política necessària
per resoldre els problemes dels ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma, i vàrem ser capaços de posar de banda allò amb què
no estam d’acord i posar en valor allò amb què sí estam
d’acord. I estam d’acord amb millorar l’educació, amb
millorar els serveis socials, amb millorar les polítiques
d’habitatge, amb millorar les polítiques ambientals, amb
millorar les polítiques energètiques, amb la diversificació
econòmica, amb millorar la vida de la gent d’aquesta
comunitat autònoma. 

Aquesta és la meva obsessió i la meva preocupació. No sé
quina és la seva. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sra. Presidenta, veo que sigue muy cómoda en su habitual
equidistancia, haciendo equilibrios, juegos de malabares para
contentar a sus socios de gobierno, unos socios que quieren
romper la unidad de España, que apoyan un separatismo
totalitario y excluyente. 

No, no se puede mantener la equidistancia con los que
apoyan una política identitaria que excluye y discrimina al que
piensa diferente . No, no se puede ser equidistante ni
complaciente con los que alientan la desobediencia y no
condenan la violencia, pero claro, ¿qué va a decir el Partido
Socialista a los soberanistas de MÉS, ustedes que llevan
meses blanqueando a Otegi i a los “bildu-etarras”, si es que ya
son...

(Remor de veus)

... indistinguibles?

El Partido Socialista está completamente desdibujado, ha
asumido las tesis nacionalistas, poco queda ya del PSOE en
este PSIB cada día más mimetizado con los nacionalistas.

¿Cómo van a creer los ciudadanos a la Sra. Calvo o al Sr.
Sánchez cuando dicen que el Partido Socialista quiere
combatir el nacionalismo?

Miren, si ustedes quisieran combatirlo no pactarían con
los nacionalistas, no pactarían con los que van en contra de la
Constitución. 
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Sra. Presidenta, ¿le parece que España es un país represor?
¿Le parece que España no es un país plenamente democrático?
¿Van a seguir gobernando con los que afirman esto?

Tenga cuidado porque estamos asistiendo a una partida de
ajedrez y por ahora va ganando MÉS.

Apelamos al constitucionalismo de lo que un día fue el
PSOE ahora PSIB partido sanchista de las Islas Baleares. El
virus separatista hace años que está dentro del propio Govern,
de su gobierno. Sra. Armengol, de ejemplo, rectifique, cambie
de socios y deje de comulgar con las tesis nacionalistas o...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp el seu temps s’ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure Sra. Guasp, ni vostè ni el
seu partit no són ningú per qüestionar ni les meves
conviccions democràtiques, ni les del Partit Socialista, que té
140 anys d’història, ni de cap membre d’aquest Govern, ni
d’aquest grup parlamentari, ni vostè ni ningú.

(Alguns aplaudiments)

Segona qüestió que li tornaré dir una vegada més. Jo som
la presidenta d’un Govern que neix de les urnes
democràtiques, que neix dels acords polítics, que neix amb un
full de ruta per mantenir l’interès general d’aquesta comunitat
autònoma, d’un pacte sòlid, d’un pacte fort, d’un pacte segur,
per seguir millorant la vida de la gent. Aquesta és la meva
obsessió i la nostra obsessió.

Les seves són les fotos de Colón, els seus socis estimats
de VOX i del Partit Popular, que avui també fan les mateixes
preguntes en aquest Parlament. Vostès sabran amb qui
s’ajunten. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.16) Pregunta RGE núm. 7416/19, presentada pel
diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a estudi de
viabilitat de creació d’un cos integral d’actuació en cas
de qualsevol tipus d’emergència per fenòmens naturals
adversos.

Setzena pregunta RGE núm. 7416/19, relativa a estudi de
viabilitat de creació d’un cos integral d’actuació en cas de
qualsevol tipus d’emergència per fenòmens naturals adversos,
que formula el diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula
el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquest
reality show polític que veiem aquí, s’ha de veure com
apassiona quan realment no és per arreglar problemes dels
ciutadans, i quan és per arreglar problemes dels ciutadans no
hi ha passió, hi ha converses d’un a l’altre...

(Remor de veus)

Ja podeu dir ouuhhh!, i ou! que podeu dir.

Presidenta, avui fa 8 dies vàrem tractar un tema aquí que
feia un any, per mor del desastre que va passar al Llevant, que
realment vàrem tornar repetir, nosaltres ens vàrem enfadar
molt perquè tornassin dur aquest tema aquí, quan pensàvem
que les feines estaven donades ja per fer. I amb això que més
o menys vàrem tornar dir el mateix que vàrem dir fa un any, va
ser dia 4 de desembre quan es va aprovar una proposta d’El Pi,
per unanimitat, una sèrie de qüestions.

En aquella qüestió hi havia la possibilitat d’estudiar la
viabilitat de la creació d’un cos integral d’actuació en
qualsevol tipus d’emergències per fenòmens naturals
adversos, que tengués com a base l’actual equip humà i tècnic
de l’IBANAT. Davant aquell acord que es va prendre i el que
hem vàrem tornar parlar la setmana passada, a nosaltres ens
preocupa que en lloc d’un xou, si hi ha la realitat que torna
venir un mal moment, com va venir dia 9 d’octubre de l’any
passat, estam encara estudiant aquesta possibilitat que vàrem
acordar per unanimitat a proposta d’El Pi, ara farà un any dia
4 de desembre?

I no em digui, si pot ser, el que diu el seu vicepresident:
“en esto estamos precisamente”. No, som o no som al final
de saber si és possible o no?

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 tornar dur en
aquesta cambra parlamentària, sens dubte, un tema que ens
afecta i que ens preocupa al Govern i a tota la ciutadania
d’aquesta comunitat autònoma, sobretot encara molt més
accelerat o molt més fort, després de la desgraciada torrentada
que patírem en el Llevant de Mallorca ara fa un poquet més
d’un any.
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I efectivament, arran d’aquella desgràcia el seu grup
parlamentari, jo agraesc totes les propostes que han anat fent
durant aquest temps, va fer una sèrie de sol·licituds, de
peticions, de debats necessaris en el si del Govern, també amb
les altres administracions públiques, sobre com podríem fer
més eficient la gestió de les emergències, la prevenció i com
es podria fer feina de forma més coordinada entre tots e ls
agents que hi fan feina en uns moments com aquests.

I vostè sap, perquè ha estat conseller de Medi Ambient
d’aquest Govern, de les dificultats que hi ha moltes vegades
per poder establir les millors maneres. Des del Govern de les
Illes Balears ja a la passada legislatura, visitàrem el País
Valencià on s’ha creat l’Agència Valenciana sobre
Emergències; s’ha augmentat moltíssim més el pressupost de
la Direcció General d’Emergències, en aquest moment es fa
feina perquè GEIBSAU deixi de ser una societat mercantil i,
per tant, pugui ser una empresa pública. S’ha augmentat el 60%
el pressupost, el personal de l’112; s’ha fet moltíssima feina
en la millora de la coordinació, s’està ajudant els ajuntaments
a poder fer els seus plans d’emergència; se segueixen
millorant els plans d’emergències de la mateixa comunitat
autònoma, l’IBANAT està en continu treball i coordinació amb
el servei d’emergències. 

En definitiva, no estam com estàvem, sinó que estam molt
millor, ara bé, efectivament seguim plantejant des de la
comissió política en aquests moments a veure com podem fer
més efectives i anar per a la creació d’un cos comú, que és
molt més complex, perquè vostè sap que cada illa té el seus
bombers, que a més tenim el personal de l’IBANAT, tenim el
personal d’Emergències, tenim el personal d’emergències en
temes de salut, tenim les policies locals, després tenim tot el
que fa referència a l’administració general de l’Estat.

I el que fem és cercar les millors fórmules per treballar de
forma coordinada, sense evidentment deixar de banda aquesta
possibilitat a què feia referència vostè i que va ser aprovada en
el Parlament de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Idò en aquest cas, Sra. Presidenta,
segueixen estudiant-ho i farà un any, i nosaltres pensam que
hauríem d’arribar al final i saber si aquest cos integral són
capaços de presentar-lo ja, perquè ara és un moment per
reflexionar després d’un any amb tot allò que ha passat en
aquella zona, que hi ha persones que segueixen sentint la por,
la preocupació de tot el que va passar i que pugui passar a un
altre indret.

Davant aquesta qüestió li diré que la setmana passada
intentàvem posar un termini de 6 mesos, perquè realment es
pogués fixar un termini perquè es pogués fer l’actualització
del pla INUNBAL, que es troba sense actualitzar. És possible
que votem en contra de l’actualització del pla INUNBAL, que
realment el que fa és preveure situacions com aquestes? 

Presidenta, no pot ser un parlament que aprova coses i
després les incompleix el Govern. Li deman per favor que amb
aquestes coses tan serioses mirem de complir i posar un
termini...

(Se sent el timbre de tall de veu del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font el seu temps s’ha acabat. Gràcies, Sr. Font.

Té la paraula la Sra. Presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font. A veure, vostè
deia: la gent té por, lògic, la gent té por davant una emergència
que pot succeir en qualsevol moment, ara, també hem de donar
seguretat i garanties i crec que és important dir-ho. Aquest
Govern i les administracions públiques fan la seva feina per
donar seguretat en el moment que passi una circumstància, que
no desitjam cap de nosaltres. En qualsevol cas, tenir una
agència o no tenir-la no dóna més o menys seguretat. El País
Valencià té una agència i fa molt poquet temps han tengut unes
emergències gravíssimes a tot el que fa referència al Llevant.

Per tant, dic que treballam de forma coordinada, milloram
el pressupost públic que és molt important, milloram els
efectius i seguim fent feina a veure com ho podem fer de
forma més eficient.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.17) Pregunta RGE núm. 7397/19, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup
Parl amentari VOX-Actua Bal eares, rel ati va a
manifestacions del senador autonòmic.

Dissetena pregunta, RGE núm. 7397/19, relativa a
manifestacions del senador autonòmic, que formula el diputat
Sr. Jorge Campos Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares. Té la paraula el Sr. Campos.
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EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días a todos. Sra.
Armengol, el senador Vicenç Vidal participa en
manifestaciones en las que se afirma que los graves altercados
violentes ocasionados por los separatistas catalanes han sido
responsabilidad de la Policía Nacional y que existe brutalidad
policial y represión del Estado. Afirma este senador
textualmente que “la transición no fue modélica y el
franquismo continua instalado en el aparato del Estado”, por
cierto, un aparato del Estado del que recibe un sustancioso
sueldo.

Con referencia a la benévola sentencia contra los
sediciosos afirma: “hoy la libertad y la democracia en España
han quedado enterrados”.

¿Qué opinión le merecen estas manifestaciones del
senador propuesto por ustedes?

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. Gràcies, Sr. Campos per preocupar-
se de veritat d’allò que preocupa els ciutadans d’aquesta
comunitat autònoma, que sens dubte és el que pugui opinar un
senador.

(Alguns aplaudiments)

Si em deixa li contestaré, si em deixa li contestaré, jo, que
sí crec en la separació de poders, sí que hi crec, sí que hi crec,
a l’executiu no li correspon controlar el legislatiu, és a
l’inrevés. Qui té la possibilitat, Sr. Campos, de demanar al
senador autonòmic les seves opinions, o el que vostè opina o
no opina sobre el que ell ha dit o el que ell ha fet, és vostè, és
el seu grup parlamentari que li pot demanar una
compareixença i demanar-li explicacions, no el Govern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Armengol, por el consejo, lo tomaremos en
cuenta. Pero también le recuerdo que el Sr. Vicenç Vidal es
miembro de MÉS, su socio de gobierno, el partido que ha
firmado esa declaración en Barcelona que ya le han recordado
aquí y al que por cierto...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

..., por cierto, recibe el ánimo del Sr. Quim Torra, que
recuerde que es el alentador de las manifestaciones violentas,
y ayer mismo del Sr. Tardà, ¿sabe?, el de Esquerra
Republicana, el que va con sus socios de MÉS; es el que
además le dice a sus socios de gobierno que luchen por la
autodeterminación de los países catalanes. No sé cómo se
siente usted compartiendo con estos socios, con este senador
que usted propuso, estas declaraciones.

Por cierto, señores de MÉS, ¿por qué siguen en el
gobierno del PSOE opresor?, tampoco lo entiendo.

Sra. Armengol, usted, que es presidenta de Baleares... hay
que preguntar las cosas claras: ¿se siente identificada con
estas manifestaciones, con sus socios, esos que quieren
incluir a Baleares en el delirio pancatalanista de los países
catalanes? ¿Comparte esta idea usted? Sí que preocupa a los
ciudadanos, y mucho, no queremos acabar como en Cataluña.

Sra. Armengol, ¿por qué alienta la crispación, la división
y el insulto yendo de la mano de MÉS?

Sra. Armengol, no me encontrará en la política del odio y
del enfrentamiento...

(Xivarri)

... no me encontrarán, nunca. En VOX..., en VOX...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats..., senyors diputats...

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

... en VOX estaremos siempre con la democracia, la
Constitución, la unidad de España y la identidad cultural de
Baleares.

Muchas 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, a qui no trobarà en la
crispació, en la divisió ni alimentant partits com el seu és a
mi, és a mi.

(Alguns aplaudiments)
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Jo que comparteixi o no les opinions del senador Vidal no
té cap mena d’importància; no les compartesc, si es queda més
tranquil, però no té cap mena d’importància.

Li repetesc que qui ha de fer el control és vostè i el seu
grup parlamentari, que, en tot cas, són els que han badat amb
la feina que han de fer. Aquí el que es fa és el control a
l’executiu, i li ho explicaré una vegada més, Sr. Campos.

Dia 26 de maig els ciutadans votaren en aquestes illes, i a
vostès els donaren la representació que tenen; al Partit
Socialista li donaren una majoria important, i als altres partits
polítics d’Unides Podem i MÉS per Mallorca una
representació important, i a partir d’aquí férem possible un
pacte de govern. I jo el que tenc signat amb els altres partits
polítics és públic i transparent, no com altres pactes que
s’usen per Espanya; això nostre és públic i transparent, i són
acords en benefici dels ciutadans d’aquestes illes...

(Alguns aplaudiments)

... i a aquests acords i als nostres programes electorals és al
que ens devem. I què significa això? Invertir en educació,
invertir en sanitat, invertir en serveis socials, invertir en
polítiques ambientals, que això és el que fem i ens ocupa en el
Govern de les Illes Balears.

Per tant, Sr. Campos, a nosaltres, cap lliçó de democràcia,
ni de com hem d’estar en política, ni de respecte institucional.
Ara més que mai es necessita responsabilitat i seny, i això és
el que trobaran els ciutadans de les Illes Balears en la seva
presidenta i el seu govern. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta...

I.18) Pregunta RGE núm. 7427/19, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a posició real del Govern
en relació amb els esdeveniments que s’estan produint a
Catalunya.

Divuitena pregunta, RGE núm. 7427/19, relativa a posició
real del Govern en relació amb els esdeveniments que s’estan
produint a Catalunya, 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, una vegada
coneguda la sentència del Tribunal Suprem en relació amb el
que ha passat a Catalunya hem pogut veure multitud de
violència, multitud de disturbis i confrontació. Vostè diu que
això no preocupa els ciutadans de les Illes Balears, però no és
vera, Sra. Armengol, els preocupa, i als seus votants també, i
a vostè no li hem sentit, ni a vostè ni al seu govern, que hagi

condemnat de forma ferma tots aquells fets que han passat, el
més que ha dit és que s’ha d’evitar la crispació, que en això
estam tots d’acord. 

Vostè  ha tornat a insistir que el que passa a Catalunya
només, només, és un problema polític. Davant això li vull
demanar avui quina opinió té el seu govern en relació amb els
actes i les manifestacions que s’estan produint a Catalunya.
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. Gràcies, Sr. Company. No sé si li
he de donar les gràcies, avui, perquè és una llàstima l’actitud
del seu grup parlamentari, l’actitud del seu president, el partit
majoritari de l’oposició a les Illes Balears, que en teoria
hauria de fer feina per millorar la situació d’aquesta comunitat
autònoma, fent seguidisme de Ciutadans i de VOX. Primer es
manifesten junts a Colón, després fan les manifestacions
junts, i ara ja vénen a fer les mateixes preguntes, Sr. Company,
amb molt d’interès de crispar, de dividir, i amb molt poc
interès per aquesta comunitat autònoma i per les necessitats
que tenim en aquesta comunitat autònoma. Això és el
plantejament que fa avui el Partit Popular una vegada més.

Si vol li repetiré una vegada més el que jo pens, i ho he dit
moltíssimes vegades i m’ho haurà sentit moltíssimes vegades
dir-ho. No hi ha cap violència que justifiqui absolutament res,
de cap tipus, i la condemna més enèrgica sempre per part meva
i del meu govern, sempre des del respecte a la legalitat, i
sempre també dient que a Catalunya hi ha un problema polític
de fa molt de temps que només es podrà resoldre des de la
política, Sr. Company.

Ara bé, jo no som la presidenta de Catalunya, jo  som la
presidenta de les Illes Balears, i la meva obsessió, Sr.
Company, són els ciutadans d’aquesta comunitat autònoma,
pels quals faig feina dia a dia, i si vol em podré manifestar
totes les vegades que vulgui vostè sobre Catalunya, però jo
som la presidenta de les Illes Balears. A mi demani’m pels
ciutadans de les Illes Balears, que crec que ens ho agrairan a
tots.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Company.
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EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sra. Armengol, llevant sobreactuacions d’aquestes que
veiem en el seu grup, que avui els du molt calents, li he de dir
que vostè sempre parla de diàleg, però en un parell d’anys
vostè no ha estat capaç de dir “diàleg dins la Constitució”; a
vostè li és igual si és fora de la Constitució, i vostè s’ha de
definir ja d’una vegada. Vostè està amb els que defensam
l’estat de dret o està amb els que volen sortir de la llei? Vostè
està amb els que creiem i defensam que Espanya està
conformada per tota una sèrie de territoris o vol rompre
Espanya? Vostè està amb la majoria d’aqueixes illes que ens
sentim espanyols de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa o de
Formentera o està a una altra banda?

Sra. Armengol, vostè vol ser catalana, o és coherent amb
Ahora España, que és el que passeja el seu Pedro Sánchez per
tota Espanya? No pot estar a les dues bandes amb aqueixa
indefinició.

Miri, si vostè vol defensar la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia no pot seguir governant amb MÉS, perquè vostè
ha dit abans que no vol alimentar segons quin tipus de partits,
i vostè des del seu propi govern, amb doblers públics potser
fins i tot, alimenta un partit que diu que vol rompre Espanya i
que vol traslladar a Balears el conflicte que avui hi ha a
Catalunya. I jo li ho he de demanar: vostè, Sra. Armengol, vol
ser responsable de traslladar a Balears d’aquí a uns anys el
conflicte i la confrontació que hi ha a Catalunya? Jo vull
pensar que no, però els seus fets diuen una altra cosa.

Sra. Presidenta, si prioritza l’interès general d’aquesta
terra per damunt de la seva pròpia ideologia personal que fins
ara, vist el vist, està més a prop de MÉS que de la Constitució,
el que ha de fer és començar a fer feina en un altre sentit i
rompre el pacte.

Miri, Sra. Armengol, vostè diu que els problemes de la
gent s’han de resoldre, i té raó que s’han de resoldre, però no
serveix de res tenir un bon transport públic, una bona sanitat o
una bona educació si després hi ha el conflicte que hi ha, que
els germans estan barallats amb els germans i els pares amb
els fills, perquè ni tan sols no poden agafar l’autobús ni poden
anar a l’hospital ni poden tenir una bona educació. Faci feina
en la convivència, i això passa per rompre el pacte amb MÉS
per Mallorca, i això no és crispar, senyora...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

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. Que trist, venir aquí amb
l’argumentari del seu partit a l’àmbit nacional, que trist, Sr.
Company!

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Som a la sessió de control de la tasca del Govern de les
Illes Balears. És una mica insultant la seva obsessió per
Catalunya, que ens venguin aquí a fer el control del que s’ha de
fer a Catalunya, Sr. Company. Ja sé que tenen pocs
representants a Catalunya, que per ventura per això han de fer
oposició a Catalunya des dels altres parlaments autonòmics,
però no es posin nerviosos...

(Més aplaudiments)

... no es posin nerviosos.

Miri, el més fàcil ara és atiar el foc, és encendre amb
declaracions irresponsables, sense seny i sense
responsabilitat. A mi no em trobarà en això, a mi no en
trobarà, Sr. Company; ja sé que cerca, però no m’hi trobarà, en
això; a mi em trobarà on sempre, i sempre és en el respecte a
la legalitat, en el respecte a les normes estatals i
autonòmiques, també des de la creença que es poden canviar
des de la legalitat, Sr. Company. Li diré un exemple: vostè està
d’acord amb el fet que canviem o no la Constitució Espanyola
per garantir que la sanitat sigui un dret fonamental? Jo sí, dins
les regles democràtiques clar que sí. 

Per tant, Sr. Company, no faci tant de seguidisme d’allà,
intenti centrar-se en aquí. Què em preocupa a mi? Balears.
Què em preocupa aquí? Els ciutadans. Per això, dijous
aprovarem el pressupost de l’any 2020 i l’aprovarà un govern
que pensa en la gent d’aquesta terra, que millorarem
l’educació, la sanitat, els serveis socials, les polítiques
d’habitatge, les polítiques ambientals com hem fet...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta, el seu temps s’ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Presidenta. 

II. Interpel·lació RGE núm. 4067/19, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general
del Govern en relació amb la futura llei educativa.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 4067/19, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en
relació amb la futura llei educativa.
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Té la paraula per intervenir, pel Grup Parlamentari Popular,
la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bé, bon dia a tothom, senyores i
senyors diputats. Bon dia, Sr. March. 

La passada legislatura, Sr. March, la Sra. Armengol va
anunciar durant quatre anys que faria una llei educativa balear,
consensuada amb la comunitat educativa i amb tots els partits
polítics; no em digui que no és ver, perquè fins ara hem sentit
molts d’anuncis polítics i jo li recordaré, veurà si és ver.

El setembre del 2015, en roda de premsa, el portaveu que
hi havia en aquell moment del Consell de Govern, el Sr. Marc
Pons, després del Consell de Govern, en el mes de setembre
d’una setmana la va anunciar la llei educativa. El setembre del
2017, vostè, Sr. March, a una pregunta parlamentària, també la
va anunciar. L’octubre del 2017, en el debat general de
política de la comunitat, ho pot revisar en el Diari de
Sessions, la Sra. Armengol també la va anunciar i, a més, va dir
que es faria l’esborrany dins el primer semestre del 2018.
Després, durant tot l’any 2018 i un parell de vegades a
principis del 2019, vostè també la va prometre en aquest
plenari, també pot revisar els Diaris de Sessions. Fins i tot va
sortir en els mitjans de comunicació, en premsa, abans de les
eleccions autonòmiques que ja estava fet l’esborrany.

A l’estiu del 2019 s’ha obert o va obrir vostè en el portal
de la comunitat un termini inicial de suggeriments a la
ciutadania, però sense publicar cap esborrany, directament que
la gent suggereixi què vol a la llei educativa, i sense mostrar
evidentment cap esborrany que se suposava que devia estar fet
als grups polítics, almanco, als que no tenim informació que
som els de l’oposició. Només justet, justet publicar per
complir la Llei de procediment administratiu.

I durant quatre anys ha estat vostè fent anuncis, fent
màrqueting polític, al qual ja estam acostumats, és ver, del
Govern socialista, no només d’aquesta comunitat, sinó del país
en general, però no hem vist cap document de la conselleria ni
s’han assegut a consensuar res amb els grups polítics d’aquest
parlament.

Per això, sap vostè que el mes de juliol vàrem entrar una
interpel·lació i ara aquesta setmana passada, que està posat
dins l’ordre del dia, va sortir vostè casualment, Sr. March, fa
un parell de dies a anunciar que mostrarà l’avantprojecte de
llei pel novembre; pensam nosaltres que casualment, però ha
estat realment a remolc de l’oposició.

Se’ns va dir que faria un projecte de llei educativa a partir
del document Illes per un pacte, sí, però tenint en compte les
aportacions dels grups parlamentaris, ja que el document Illes
surt d’una part de la comunitat educativa, no tota, i a més l’ha
signat una part dels grups polítics, no tots, hi ha una part
important que representam la meitat quasi de la ciutadania, que
som a l’oposició, que no l’hem signat.

Per això, es va constituir una comissió parlamentària
específica amb tots els grups parlamentaris, tots no, excepte
Ciutadans, que no es va voler asseure’s en aquell moment ni
participar, ni tampoc VOX, que no era dins el Parlament, per
exemple, però tampoc no se’l va sentir dir res, però sí el Partit
Popular, nosaltres ens vàrem asseure quan governàvem a
Madrid, quan no governàvem, igual que aquí, quan governàvem
ens vàrem asseure, que vostès es varen aixecar a l’any 2013,
i ens vàrem asseure la passada legislatura que no governàvem,
a consensuar un tema tan important com és un projecte de llei
educatiu.

Vàrem fer molta feina molts de mesos, vàrem fer més de
90 compareixences d’experts de la comunitat educativa i
vàrem elaborar un document de consens, un document o un
informe proposta. Vostè farà així amb el cap perquè no li
agradarà, seran acords grossos o petits, però seran els millors
acords que hem pogut fer consensuant i cedint entre els tots
grups parlamentaris que som aquí, i a això sí que se li diu
diàleg i consens, asseure’s i fer feina i no fer anuncis, Sr.
Conseller.

Vàrem consensuar, per exemple, mesures sobre avaluació
externa de centres i de professors; millora de la plantilla
d’inspectors; formació continua dels docents; aules
adequades; centres oberts més hores per poder conciliar.
També hi va haver una sèrie d’acords plenaris per unanimitat
durant la passada legislatura en aquesta cambra sobre personal
de suport, sobre ATE, educació 0-3 anys, barracons, beques
menjador a infantil, etc.

També es varen fer aportacions per part del Grup
Parlamentari Popular que s’incorporaren en el document
parlamentari de consens com a aportacions particulars
pendents de poder-les debatre o poder consensuar a ser
possible en un futur: igualtat d’oportunitats, llibertat d’elecció
de centres, zona escolar única, equilibri de llengües oficials,
entre altres propostes del Partit Popular. 

Ara, nosaltres, voldríem saber si això ha servit de qualque
cosa, perquè la veritat pareix que no ha servit de res. Vostè ara
anuncia un avantprojecte de llei educativa pel novembre i
l’anuncia a partir d’un document inicial, Illes per un pacte,
però sense dir si comptarà amb el que es va consensuar en
aquesta cambra i sense mostrar cap esborrany inicial als grups
parlamentaris abans de presentar res.

Per tant, Sr. Conseller, nosaltres l’interpel·lam per saber
què inclou l’avantprojecte de llei educativa; si és el seu
avantprojecte o serà un avantprojecte de tots; per demanar-li
una còpia d’aquest avantprojecte, d’aquest esborrany; i
demanar-li si tendrà en compte qualque proposta que ha fet el
Partit  Popular aquí, on ens toca fer la feina, al grup
parlamentari, on ens toca consensuar en representació dels
ciutadans que ens han votat, d’aquest costat igual que als
d’aquell costat. Si no, Sr. Conseller, no ho oblidi, no importa
faci més anuncis ni rodes de premsa dient que consensua amb
l’oposició.
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És evident que la presidenta Armengol em va mentir a l’any
2017 quan va dir que en sis mesos estaria, perquè no va
presentar res a ningú d’aquesta cambra. És evident que vostè
ens ha mentit durant quatre anys quan ha dit que feia un
projecte, perquè no ens ha cridat a ningú per asseure i
consensuar res dins aquesta cambra; però sí és evident que hi
ha molta gent aquí que ha fet feina per consensuar acords
concrets que haurien d’estar en una futura llei educativa i
aquests acords concrets que s’han consensuat en aquesta
cambra parlamentària mereixen el seu respecte i mereixen que
almanco siguin tenguts en compte.

Per tant, esperam les seves explicacions i que ens digui
quan presentarà aquest esborrany i quan en donarà una còpia a
tots els grups de la cambra parlamentària que representam els
ciutadans de les Illes Balears. 

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

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

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):

Moltes gràcies, presidenta, diputats, diputades. Sra. Riera,
gràcies per aquesta interpel·lació que em permetrà donar una
mica de llum a tota la confusió i obscuritat que realment vostè
ha vist d’aquest govern de les Illes Balears.

En primer lloc, és evident que, nosaltres ho hem dit,
nosaltres volem un pacte per l’educació i un pacte és previ per
poder fer una llei d’educació, evidentment; si no hi ha pacte,
la llei no és possible. Nosaltres tenim la voluntat política
d’arribar a acords i d’arribar a acords amb la majoria d’aquesta
cambra; volem una llei que tengui continuïtat, i tot té el seu
procés, Sra. Riera, tot té el seu procés. 

Jo crec que ara és el moment, tenim 21 anys de govern en
temes d’educació, li record que va ser a l’any 1988, el 1996
va ser la Universitat de les Illes Balears que es va transferir;
per tant, tenim 21 anys d’experiències de distints governs de
color polític distint: pacte de progrés, Partit Popular, pacte de
progrés, etc. Per tant, tenim una experiència de gestió, tenim
realment unes normes que han elaborat els distints governs
autonòmics que hi ha hagut i tenim, jo  crec, que un
background suficient per fer una llei integral d’educació a les
Illes Balears.

En aquest moment només hi ha una llei d’educació de
persones adultes, és l’única cosa que s’ha fet i hi ha una llei
concreta; tenim una llei del sistema universitari de les Illes
Balears, però nosaltres ens centram en una llei d’educació del

sistema no universitari perquè, en definitiva, la llei d’un tema
universitari té unes altres perspectives polítiques i jurídiques.

Nosaltres, he dit abans, que treballarem per una llei
d’educació consensuada i el que li he dit ara ho demostrarem
en tot el procés que aquesta llei s’estigui tramitant. Ja sabem
que els pactes en l’educació són molt complexos, Sra. Riera,
moltíssim, n’hi ha prou a mirar a la història d’Espanya la
dificultat que hi ha hagut per fer pactes i lleis d’educació
consensuades; la darrera, la seva, la LOMCE va ser la llei que
més rebuigs hi ha hagut per part de la comunitat educativa, dels
grups parlamentaris  i de comunitats autònomes. Nosaltres
volem, de qualque manera, i ens esforçarem i m’esforçaré
moltíssim perquè això sigui una realitat.

Pactes d’educació a Espanya n’hi ha haguts de diferents
tipus. Miri, jo ho he dit fins i tot en aquesta cambra, l’article
27 de la Constitució va ser un pacte educatiu, un pacte polític
per l’educació, l’article 27 de la Constitució, i del qual em
varen fer una interpel·lació el Grup VOX fa una sèrie de
setmanes. 

Els Pactes de La Moncloa van ser un pacte d’educació
important per salvar la democràcia, perquè eren pactes socials
i econòmics per salvar la democràcia en una situació
complexa en allò  que es deia transició. Es varen pactar les
transferències d’educació a les comunitats autònomes, per
constituir un estat autonòmic també en temes d’educació i, per
tant, tenim exemples que realment és possible.

A les Illes Balears, Illes per un pacte, en què hi ha una gran
majoria de la comunitat educativa, sinó miri tots els que varen
signar, també és veritat que hi va haver sindicats que no varen
signar aquest document, però miri qui és que va signar, i en la
presentació d’aquest document va haver-hi... -deixi’m parlar,
jo no he dit que vostès ho signassin, encara no ho he dit que
vostès signassin-, el Grup Popular va ser al Conservatori quan
es va fer la signatura, l’entrega del document Illes per un
pacte al Govern de les Illes Balears, i vostès hi eren i jo em
vaig alegrar que vostès fossin en aquest acte, perquè era un
element simbòlic que, malgrat vostès no haguessin signat el
pacte, Illes per un pacte, vostès estaven amb la idea que el
pacte era necessari i possible. Per tant, jo em vaig alegrar que
això fos així.

Aquest document vostè sap que va anar al Consell Escolar
de les Illes Balears, que és de qualque manera un petit
parlament d’educació, on hi ha representada tota la comunitat
educativa. Bé, és igual, a vostè no li agrada, però tota la
comunitat educativa, que li vull recordar perquè no m’agrada
recordar, que nosaltres vàrem passar de 34 membres que
vostès varen retallar als 50 que hi havia amb vostès, perquè una
de les mesures que varen fer vostès quan governaven va ser
retallar la representació del Consell Escolar de les Illes
Balears i nosaltres vàrem tornar a la representació que hi havia
abans. 

I diré més, i també ho he dit en aquesta cambra, miri a les
Illes Balears en temes educatius i lingüístics hi ha hagut dos
grans pactes, la Llei de normalització lingüística, quan
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governava el Sr. Cañellas, que va tenir el consens polític,
social i educatiu, i és una bona llei per tal de donar un impuls
a la sostenibilitat de la nostra llengua, i el Decret de mínims
del Sr. Matas, que també va ser un pacte educatiu que va tenir
l’acord de la comunitat educativa, comunitat política i el pacte
social. Per tant, hi ha possibilitats d’arribar a pactes en temes
tan complexos com ha estat el tema de la llengua a les Illes
Balears.

En què fonamentam la futura llei d’educació? Miri, primer
partim del document Illes per un pacte, efectivament, és que
és el document més pactat, és el document més pactat per la
comunitat educativa, i nosaltres volem partir de la comunitat
educativa.

Segon, de la normativa  que s’ha desenvolupat durant un
seguit d’anys per part de tots els governs de les Illes Balears
en temes d’educació. Però també hem inclòs parts de la
comissió dels acords, dels pocs acords, també cal dir-ho, dels
pocs acords que va fer la Comissió d’Educació del Parlament
de les Illes Balears, la qual vostè sempre cita i, per tant, també
hem agafat acords. I també hem agafat acords d’aquest
Parlament de les Illes Balears, com el tema de 0-3 anys. Per
tant, no és un document que surt d’un govern sectari i
partidista, hem utilitzat documents dels quals jo en algunes
coses puc tenir discrepàncies, però els hem agafat perquè
pensam que és un bon document de cara a dur a terme una bona
llei d’educació. I també hem analitzat distintes lleis de
comunitats autònomes, fins i  tot documents de caràcter
internacional, Llei d’educació de Catalunya, Llei d’educació
de Canàries, Llei d’educació d’Andalusia, document del pacte
d’educació del País Basc, etc., i documents de caràcter
internacional. Per tant, és una llei que té una fonamentació
política clara i el document Illes per un pacte ha estat un
element clau, però no l’únic i Sra. Riera aquest és el nostre
punt de partida.

Què hem fet i què seguirem fent? Nosaltres vàrem partir
del que diu la normativa, perquè tothom fes aportacions, hi ha
hagut aportacions al principi per fer aquesta llei d’educació.
Ara està en procés..., en vàrem fer a nivell intern de
Conselleria d’Educació, un document consensuat, ara està en
procés..., en vàrem fer a nivell intern de Conselleria
d’Educació, un document consensuat, ara està a nivell de
Govern, i  e l mes de novembre aquest document, aquest
avantprojecte de llei, el donarem a conèixer a la comunitat
educativa, a la societat de les Illes Balears, als grups
parlamentaris i a les institucions.

Ara s’obrirà un període que nosaltres pensam que ha de
durar més de tres mesos, fins el mes de març, on hi hagi
aportacions.

I a què ens comprometem nosaltres? Ens comprometem a
tenir reunions amb tota la comunitat educativa, amb les
institucions, consells insulars, la FELIB, etc., i amb tots els
grups parlamentaris. Volem fer reunions amb els grups
parlamentaris, comunitat educativa, amb tota la patronal de la
concertada, els sindicats, les federacions de pares i mares, les
cooperatives, e ls docents, etc., perquè volem que sigui un

document amb el màxim consens educatiu. Què sabem que
serà difícil? Ja ho sabem que serà difícil, els pactes en
educació  no és que siguin difícils, són complicadíssims,
evidentment.

I pensi vostè que aquest document ha d’anar després a una
informació de l’IB Dona, al Consell Econòmic i Social i al
Consell Escolar de les Illes Balears, perquè som nosaltres,
Educació segurament és la conselleria que ha de passar per
més tràmits de participació, i això a mi em plau, perquè en
definitiva un text que tengui el màxim consens, és un text que
tendrà possibilitat de futur.

I nosaltres, torn repetir, tendrem reunions bilaterals amb
tots els grups parlamentaris, amb tots, perquè volem realment
un diàleg bilateral. I després vostè sap que quan ho hagi aprovat
el Govern i ho enviï al Parlament, iniciam una altra etapa on
els grups parlamentaris seran fonamentals. Sí Sra. Riera, no
em mogui el cap, jo de parlamentarisme no en sé com vostè,
evidentment, això li ho puc assegurar, però que aquí vendrà
aquesta llei en comissió, en ponència i que hi haurà les
reunions necessàries, això li puc assegurar que faré
l’impossible. Ja sé que vostè sempre se’n riu de mi, però miri
és el seu problema, no és el meu.

Evidentment de què parlam quan parlam de la llei? Miri, en
aquesta llei hi ha moltes coses, quasi tot, les coses que fins i
tot vostè ha citat, efectivament; parlam de l’estructura del
sistema escolar; de la comunitat educativa i la seva
participació; de la funció pública docent; dels centres
educatius; de l’autonomia de centres; parlam, simplement, de
l’autonomia en tots els sentits; de l’educació inclusiva; del
model lingüístic; de l’avaluació; de la inspecció educativa; de
la visió territorial; del finançament, etc. Parlam de tot això,
perquè incloem tot aquest tipus de coses. És un text, i jo dic
que és un text seriós, que està disposat realment a intentar el
pacte educatiu, un pacte a través d’una llei d’educació que
volem que sigui una llei que realment tengui continuïtat.

I estenem la mà a tots els grups parlamentaris perquè això
sigui una realitat. Vostè ja diu que no, bé, idò ja és un mal
començament si vostè acota el cap, esperi a veure-ho i quan
l’hagi vist després parlarem. Evidentment deixi que el Govern
de les Illes Balears, que és l’executiu, tengui les seves
funcions. Vostè ha estat aquí, ha estat executiu, jo comprenc
que està nerviosa que no sigui executiu, però nosaltres
tendrem reunions bilaterals amb vostès perquè això sigui una
realitat.

Per tant, volem una llei d’educació que sigui estable, que
tengui continuïtat, que aposti per la qualitat i que aposti per
l’equitat, i volem fer una llei d’educació d’acord amb les
competències que té l’educació aquesta comunitat autònoma,
en el marc de la Constitució espanyola i en el marc de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Aquestes són les
nostres regles de joc.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. És el torn de rèplica del
grup autor de la interpel·lació, la Sra. Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Sr. Conseller, començaré per
la conclusió, vostè té la llei feta i no ha comptat amb cap
representant parlamentari que hi ha dins aquesta cambra i que
representam la gent de Balears i no ens mostrarà el projecte
fins que no faci la roda de premsa del Consell de Govern per
vendre el titular i la foto, començam per aquí i  ja amb cinc
segons li he fet la conclusió, és així.

Vostè ve aquí i ens diu: treballarem per una llei
consensuada. Consensuada de què? La deu haver consensuada
dins la conselleria, perquè si està treballant dins la conselleria,
si no ha reunit ningú dels grups parlamentaris, si no ens vol dur
l’esborrany quan sabia que avui li demanàvem, doncs no ens
digui que vostè treballarà amb una llei consensuada, vostè
estarà fent la seva llei socialista.

I no ens digui que ve a donar llum a la llei educativa, vostè
ve aquí arrossegat pel Partit Popular, perquè som nosaltres des
del Partit Popular que l’interpel·lam avui i per això vostè la
setmana passada que tenia l’ordre del dia, va dir que en el mes
de novembre presentaria el projecte de llei educatiu perquè
qualque cosa havia de dir. Per tant, no ens digui que ve a posar
llum, els  que venim a posar llum som nosaltres que fem la
nostra feina. La llàstima és que vostè parli de consens i
després no el practiqui. Per tant, no fa tant bé la seva feina
com es pensa.

Miri, han estat quatre anys fent màrqueting polític,
anunciant una llei educativa per poder vendre que vostès
practiquen el diàleg i el consens en l’educació, quan només
practiquen l’oportunisme polític, de fer-se fotos i vendre fum.
Hi ha molts de diputats i diputades, aquí li he dit abans Sr.
March, que vàrem fer molta feina d’escoltar, d’explicar, de
debatre idees, de consensuar mínims i és aquí que es fa,
perquè és això el Parlament, no desvirtuï les paraules. El
Consell Escolar és un consell assessor, administratiu, i el
Parlament és això, la institució que representa els ciutadans i
on es fan les lleis, el poder legislatiu, per tant, no desvirtuï les
paraules, no és al Consell Escolar, on s’han de fer les lleis, és
aquí que s’han de fer les lleis, per molt que s’hagin de fer uns
tràmits administratius.

I és evident que vostè no ha tengut en compte cap de les
propostes que es varen consensuar dins aquest parlament,
perquè vostè ens parla d’un avantprojecte que parteix del punt
inicial, del document Illes per un pacte, que vostès varen
signar i varen fer tantes fotos i titulars, el qual, per cert, no va
agradar gaire a la comunitat educativa dins el Conservatori,
que, per cert, és clar que hi vàrem anar nosaltres amb voluntat
de consens, la llàstima és que vostè anava a fer-se les fotos
amb la Sra. Armengol, és evident que varen anar a fer-se les
fotos amb la Sra. Armengol, perquè si no ja haurien tengut aquí
l’esborrany de la feina que se suposava que vostè havia de fer

amb aquell document, i que vàrem fer nosaltres tot sols, dins
aquest parlament, li ho he dit, durant un any, fent 90
compareixences i consensuant molts d’horabaixes, els
mateixos companys seus de partit ho saben perfectament.

I de què ha servit tota aquesta feina parlamentària? De res.
Per què? Perquè vostè no accepta que hi ha uns acords mínims
parlamentaris, perquè el que vol fer és la seva llei. I no seran
grans acords, ja li ho he dit abans, però són els millors acords,
els millors acords que podem fer grups que tenim posicions
ideològicament totalment diferents en matèria educativa, i
aquests millors acords es mereixen un respecte institucional
per part del Govern que ens ha de dur aquí el projecte de la
llei.

El que passa és que vostè deu voler dir  que és el seu
esborrany, es vol fer la foto en roda de premsa, es vol penjar
la medalla amb el document, que serà un document només seu,
perquè serà una llei socialista, supòs. No sé si els diputats dels
altres grups que formen part d’aquest govern, de Podemos o
de MÉS, han tengut possibilitat de consensuar, perquè varen
fer feina amb nosaltres a la comissió parlamentària; no sé si
ells han estat més privilegiats que nosaltres, i tot i representar
menys part de la ciutadania, perquè la meitat la representam
nosaltres, han tengut ells el document abans que nosaltres.
Potser hauríem de dir que serà una llei del nou pacte de
progrés, Podemos, nacionalistes, socialistes, o serà una llei
marc, no ho sabem.

Ha dit que ja farem la tramitació parlamentària, que ja
discutirem. És clar, vostè ja haurà fet el seu objectiu, que és
presentar una llei i fer-se les fotos. Que després surti la llei o
no és igual.

Idò miri, Sr. March, nosaltres tenim la comunitat autònoma
amb els pitjors resultats educatius, xifres alarmants de fracàs
educatiu, de repetidors, d’abandonament primerenc estancat
tota la legislatura, la seva, al voltant d’un 25%. Només un 43%
d’alumnes promocionen a ESO amb competències
consolidades en matemàtiques; un 23% en castellà o català,
segons l’IAQSE. L’esperança de vida escolar és la més curta
d’Espanya amb una mitjana de 14,7 anys les nines i 14,1 els
nins. Tenim més de 400 centres educatius i ni 200 han penjat
el seu projecte educatiu i lingüístic de forma transparent; i
només tenim 30 inspectors educatius per a tots els centres, a
part d’un centenar de barracons i la inversió -de moment, eh?-
al 3,2%, molt enfora del 5% que varen prometre vostès.

No creu que val la pena comptar amb l’altra meitat de la
societat per fer aquesta llei educativa? Vostè decidirà. Al final
ha dit que vostè és l’executiu, no ho som jo; és clar que sí, que
vostè és l’executiu. Decideixi, però si no compta amb aquesta
meitat de la societat, ja li ho dic, presenti el seu esborrany
educatiu, faci una roda de premsa, faci’s les fotos; ara, no
digui que està lluitant ni per una educació de qualitat, ni fer un
pla d’èxit educatiu ni estar fent una llei de consens, perquè
això, Sr. Conseller, és la feina que es faria entre tots. El que
està fent vostè és omplir-se de titulars “sanchistes” i
“armengolistes” en els diaris, i després vostè diu que jo em ric
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de vostè; és vostè, que es riu d’aquest parlament i de tots els
balears.

Gràcies, Sra. Vicepresidenta.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Bé, jo no sé què li he de contestar, la veritat, sobretot quan
diu que no em ric d’aquest parlament. Sra. Riera, respecti’m,
respecti’m perquè jo aquest parlament el respect des del
primer dia que som aquí i abans. Vaig lluitar per la democràcia
perquè tenc la meva experiència política, he militat en partits
polítics i he fet de la transició un element en positiu. Per tant
respecti’m, a mi, que jo la respect a vostè.

(Alguns aplaudiments)

I li diré més. No entenc el que em diu. Ja sé que no tenc un
“nivellàs” molt gran políticament ni parlamentàriament, però
en aquest moment és evident que l’executiu fa la seva feina,
Sra. Riera. Vostè, quan va fer aquells decrets tan famosos de
la passada legislatura, els va consensuar amb la comunitat
educativa? Va consensuar amb la comunitat educativa?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Jo era al Consell Escolar, era al Consell Escolar. Sra.
Riera, -deixi’m parlar que jo a vostè l’he deixada parlar,
malgrat que de vegades tenia ganes d’aixecar-me, i anar-me’n,
evidentment.

(Remor de veus)

No, ja ho sé, jo som molt respectuós amb les normes, som
una persona educada en unes normes, estic feliç de l’educació
que em donarem mon pare i ma mare, que eren persones
respectuoses amb les normatives malgrat tengui diferències
molt importants políticament. 

Però bé, miri, nosaltres hem fet un document, un
avantprojecte de llei, que consensuarem, Sra. Riera, és la
nostra feina com a Govern de les Illes Balears; li he dit que
hem agafat el document Illes per un pacte de la comissió del
Parlament, hem agafat documents que s’han elaborat...,
elaboram una llei d’educació que volem consensuada, i li
estenem la mà, i vostè ja arriba aquí i diu que realment ja
tenim una llei tancada. No tenim una llei tancada, Sra. Riera!,
ja li agradaria que jo li digués que tenim una llei tancada.
Tenim una llei oberta que volem consensuar i volem negociar
amb vostès i amb tots els grups parlamentaris, i volem el
suport de la comunitat educativa, i volem tenir tota la
informació possible. Aquest avantprojecte de llei no és un

avantprojecte meu, ni molt manco, és un element..., seria tan
cregut si jo digués això, tendria tan poc respecte a la
comunitat educativa que m’insulta quan una cosa d’aquestes
característiques. Vull una llei d’educació consensuada. M’és
igual si la medalla se la posa vostè, Sra. Riera, que té moltes
ganes de posar-se una medalla educativa, perquè li varen posar
tan poques medalles la passada legislatura no, l’altra, en què va
ser gran consellera d’Educació, Cultura, Universitat i Recerca
i aquestes coses, que sembla increïble que a vegades faci
afirmacions com les que té.

Diu una cosa, m’han fet gràcia algunes afirmacions que
diu: “Necessitam incrementar el nombre d’inspectors”.
Escolti, sap quants d’inspectors hi havia quan vàrem entrar?
10. Sap quants n’hi ha ara? 30. Sra. Riera, per favor! És que
només fa anàlisis catastrofistes. És a dir, intenti ser en positiu,
perquè només en positiu es pot dur a terme una llei
d’educació.

Fem discurs positiu a favor de l’educació, de l’educació
pública, de l’educació concertada, és una llei que també parla
de l’educació concertada, Sra. Riera, és una llei plural i
diversa, és una llei que rep totes les sensibilitats, i és una llei
que posarem a disposició de tots, també de la comunitat
educativa, però deixi que el consell executiu del Govern faci
la seva feina, Sra. Riera! És que jo crec que les lleis..., la
LOMCE com la varen elaborar vostès? Amb consens amb els
grups parlamentaris i amb la comunitat educativa? Per favor,
Sra. Riera!, que la LOMCE ha estat la llei més rebutjada de
tota la història d’Espanya. La varen consensuar amb els grups
parlamentaris abans d’elaborar-la? Res. La varen consensuar
amb la comunitat educativa? Res. Per què és una llei tan
rebutjada per la comunitat educativa, grups parlamentaris i
autonomies?, perquè la varen consensuar segurament tant que
la gent va dir: volem estar en desacord amb aquesta llei.

Per tant, evidentment, Sra. Riera, aquesta és una llei que
volem consensuar, li ho torn repetir. Ja sé que vostè no em
creu, és igual, tampoc no és una qüestió de creença, però sí
que és una qüestió que veurà el document que nosaltres li
presentem, estarà a la seva disposició i farem reunions
bilaterals, les que vulgui, les que vulguin vostès, i veurà les
coses que s’han assumit d’Illes per un pacte, de la comissió
del Parlament i les coses que s’han aprovat en aquest
parlament de les Illes Balears. Ho veurà. Si no li agrada ja és
una altra cosa, però s’han posat coses que s’han aprovat en el
Parlament de les Illes Balears.

Jo, Sra. Riera, l’únic que li vull demanar és mà estesa, li
don la mà estesa per pactar, per dur a terme un consens. Li
deman que reflexioni, que es llevi la visceralitat i  entri al
nivell de racionalitat. Els pactes necessiten fer-se des de la
racionalitat, no des de la visceralitat, i estic convençut que hi
ha grups parlamentaris d’aquesta cambra que no només hi
estaran d’acord sinó que segurament faran esmenes per seguir
millorant un text que volem que sigui el text de tots, no el text
del Govern; no el text d’un partit, no el text d’una persona, el
text de tota la cambra d’aquest parlament.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

III. Moció RGE núm. 7334/19 , presentada pel Grup
Parlamentari El P i  Proposta per les Illes Balears,
relativa a políti ca turística del Govern, derivada del
debat de la Interpel·lació RGE núm. 6001/19.

EL SR. PRESIDENT:

El tercer punt de l’ordre del dia consisteix en el debat i
votació de la Moció RGE núm. 7334/19, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a
política turística del Govern, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 6001/19.

Intervenció del Grup Parlamentari El Pi, té la paraula el Sr.
Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Aquesta moció, com és lògic i crec que de manera molt
fidedigna, reflecteix el debat que es va produir en relació amb
la interpel·lació. Són 14 punts; evidentment hem intentat tocar
tots els punts més d’actualitat, més importants que hi ha en
matèria de política turística, i els intentaré agrupar en la
mesura que pugui.

El primer i el segon punts són els més relatius a la crisi
específica de Thomas Cook. En aquests dos punts el que
plantejam és el fraccionament del pagament de l’impost per a
totes aquelles empreses afectades per Thomas Cook i que
aquest fraccionament sigui sense garantia i sense haver
d’avalar i, per tant, sense un cost suplementari per a l’empresa.

I el segon punt de Thomas Cook és el famós tema de l’IVA,
factures girades on l’hoteler o l’empresari ha d’ingressar
l’IVA, però que no ha cobrat aquestes factures i, per tant, la
nostra proposta d’acord amb la interlocució que es va produir
per part del Govern amb els agents socials és que aquest IVA
no s’hagi d’ingressar a les arques públiques, en cas que s’hagi
ingressat perquè evidentment ha passat el temps, idò que sigui
recuperat pels empresaris.

El tercer punt és un tema clau que ja vaig plantejar al
conseller i que és el tema de la connectivitat aèria, aquí ens
jugam molt per allargar la temporada i per tenir una bona dosi
de visitants i  evidentment aquí hem d’enllaçar amb una
reivindicació clàssica d’El Pi, i crec que de molts de partits
d’aquesta cambra, que és la cogestió aeroportuària i el poder
de decisió de les institucions de les Illes Balears en matèries
clau de la connectivitat, com són les rutes, les taxes, etc.

El quart punt és el tema de la modernització hotelera.
Nosaltres plantejam aquí una revisió de la disposició
addicional tercera actualment en vigor perquè els projectes
han caigut en picat i, per tant, necessitam un canvi per
reanimar la modernització perquè ha estat una política d’èxit,

no em cansaré de dir-ho, iniciada pel segon pacte de progrés,
que una normativa equivocada atura. Per tant, nosaltres
canviam, i aprofit per dir que no acceptarem l’esmena del
Partit Popular en relació amb aquesta qüestió, perquè ens vol
dur només al marc de la Llei 8/2012, i nosaltres volem deixar
això més obert, volem que hi hagi un canvi, acceptam que no
sigui un reflex exacte de la disposició addicional quarta de la
Llei de turisme del 2012, però que hi hagi una norma que
permeti que es faci modernització i reforma sempre sense
augmentar places i sense incrementar alçades.

El punt cinc és el tema de la reconversió de les zones
turístiques, un tema evidentment pressupostari, però
necessitam invertir, necessitam que aquestes zones turístiques
millorin, no només podem millorar els establiments que és el
que hem fet els darrers anys, sinó que quan els turistes surten
fora d’aquests establiments també han de trobar una zona en
condicions i amb qualitat urbana adequada.

El punt sis és el tema polèmic dels creuers. El que
proposam són acords o una normativa que estableixi una visita
de turisme de creuers mesurada, proporcionada, assequible,
sostenible i escalonada.

El punt set i el punt vuit estan relacionats amb el tema de
les platges. En aquests punts el que plantejam és que hi hagi
una política a través d’un pla de recuperació i manteniment de
les nostres platges les quals es veuen erosionades i perden
arena pel procés del canvi climàtic o per successos
meteorològics i, per tant, aquí hi ha d’haver una acció de totes
les administracions competents perquè això no es produeixi
i hi hagi també una agilitació de les autoritzacions.

Els punts 9, 10, 13 i 14 són els que fan referència a
l’anomenada ecotaxa, l’impost de turisme sostenible. Aquí
plantejam no incrementar l’impost, que es destini sobretot,
una part substancial, a les zones turístiques que han generat els
doblers; la reducció de l’impost a les quanties originals quan
es va imposar l’impost; tenir en compte que l’estimació
objectiva pot haver provocat que l’empresari hagi de fer
ingressos sense que s’hagi pagat l’ecotaxa per part del turista
perquè hi hagut un tancament anticipat, sobretot motiu en
aquest cas el de Thomas Cook, però això evidentment es pot
reproduir en altres escenaris. I finalment plantejam una
reducció de l’índex o mòduls per al 2020 atès que la
temporada turística ve malament i està previst a la normativa
que hi pugui haver un canvi de l’estimació objectiva.

El punt 11 és la diversificació del producte, que no només
hi hagi sol i platja, sinó que hi hagi altre turisme.

I el punt 12 és el tema del lloguer turístic on consideram
que s’ha d’eliminar la modalitat de dos mesos, que la modalitat
de cinc anys no ha d’implicar la pèrdua de les places
transcorregut el termini i on hem de simplificar la regulació. 

Evidentment, són moltes propostes, les he intentat
simplificar i evidentment a la meva darrera intervenció
parlarem de totes les esmenes presentades pels grups, les
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presentades per escrit i les que faran in voce els diferents
grups parlamentaris segons m’han informat.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Intervenció del Grup Parlamentari
Ciudadanos per defensar les esmenes RGE núm. 7503/19 i
7505/19, té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, Sr. President. Diputades i  diputats, ens trobem
amb una..., -gràcies-, la moció política sobre la política
turística del Govern que ens presenta el Grup Parlamentari El
Pi que prové d’una interpel·lació que es va tramitar pel
procediment d’urgència per la fallida de Thomas Cook. El
Grup Parlamentari El Pi ens presenta 14 mesures o propostes
i moltes les quals programàtiques a favor del turisme i per
suposat hem d’anar endavant amb totes les propostes que
siguin favorables a la millora del turisme, perquè no ens pot
passar com a destinació turística el que ha passat a Thomas
Cook com a empresa.

Per evitar-ho és molt important que el Govern no faci
únicament actuacions a curt termini, el Govern ha de prendre
nota d’iniciatives de tots els grups i fer feina en polítiques a
llarg termini.

Hem d’aprofitar el context internacional on el pensament
de fer vacances, viatjar, creix cada dia, i hem d’atreure turisme
de qualitat.

 A les Illes Balears la despesa turística segueix
incrementant-se, tendència que hem de consolidar, i això serà
possible incrementant el valor de la nostra destinació turística,
cercant l’excel·lència, regulant l’ordenació turística, l’espai
turístic d’una manera racional, una destinació turística
sostenible que actuï contra el canvi climàtic.

Es tracta de molts temes que donarien per a desenes de
punts i aquí tractam les propostes que ens presenta el Grup
Parlamentari El Pi. A aquestes propostes hi hem presentat
dues esmenes: la primera fa referència a l’IVA, és a la primera
proposta, som a dia 29 i pràcticament ja tots els empresaris
han abonat la despesa de l’impost sobre l’IVA a les factures
que havien fet al grup de Thomas Cook. Per tant, el que més
interessa a tots els empresaris turístics de Balears és que es
retornin aquestes quantitats el més prest possible.

També fem una esmena a la sisena proposta, en què
proposem una mesa de diàleg per abordar la gestió ordenada
de l’arribada de creuers.

Considerem que la inversió de diners públics ha d’anar en
la direcció adequada, capital humà, i el que encara hauria de
tenir més en compte: innovació. Necessitem solucions
innovadores que incorporin una formació adaptada al futur.
Aquesta transició efectiva al model turístic s’ha de fer

conjuntament de la mà entre la iniciativa privada i les
administracions públiques, i moltes empreses ja han iniciat un
model de desenvolupament turístic sostenible.

A Ciutadans volem evitar que la fallida de Thomas Cook
signifiqui aturar aquest procés de millora de valor de la nostra
destinació turística, perquè volem un futur per a les nostres
empreses turístiques suportat per la innovació tecnològica, i
no volem repetir el passat amb desgràcies com la que ha passat
amb Thomas Cook.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Intervenció del Grup
Parlamentari Popular per defensar les esmenes RGE núm.
7551 , 7552, 7553, 7554 i 7555/19, té la paraula la Sra.
García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president, bon dia, senyores i senyors
diputats. Abans d’explicar-los la posició del nostre Grup
Popular envers d’aquesta moció presentada per El Pi volia fer
dues apreciacions.

Primera, les Illes Balears és una destinació madura i com
a tal requereix desplegar un conjunt de polítiques valentes i un
conjunt de polítiques que s’adaptin a la realitat del context
competitiu. Reposicionar la nostra destinació turística
requereix dissenyar productes i serveis adaptats a aquestes
noves demandes dels turistes del segle XXI on la singularitat,
la qualitat, l’excel·lència i l’hospitalitat siguin les senyes
d’identitat, a més de garantir una convivència tranquil·la i
equilibrada entre els residents i els turistes.

Quant a aquesta moció presentada per El Pi, tot i que
donarem suport a molts  dels punts que engloba, per pura
coherència perquè moltes de les mesures són del Partit
Popular incloses en el nostre programa electoral, consideram
que és una moció insuficient. Trobam que hi falten estratègies
per vertebrar una vertadera política turística i reclamam
estratègies vinculades als recursos humans, a formació, a
recerca i a intel·ligència de mercats.

Tot i així, li dic, Sr. Melià, que nosaltres donarem suport
a les qüestions relatives a l’IVA, no pot ser d’una altra manera,
ho consideram molt injust el que els passa a aquests subjectes
passius que veien la impossibilitat de cobrar una factura per
mor de la fallida d’un deutor i ara han d’ingressar a Hisenda
aquest IVA, que no han cobrat i no cobraran, una mesura que
el Partit Popular ja va posar damunt la taula just després de la
fallida de Thomas Cook. I la Sra. Armengol i el Sr. Sánchez no
han tengut prou sensibilitat per adaptar aquesta mesura al Reial
Decret Llei 12/2019.

Quant a la reforma i modernització dels establiments
turístics, de veres, Sr. Melià, que hem de repensar i hem de
reformular o hem de donar eines efectives al nostre sector
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perquè prengui mesures, incrementi la qualitat i que ens
permeti atreure turistes de més capacitat turística.

Quant als creuers, nosaltres volem instar l’Autoritat
Portuària de Balears que negociï amb les companyies de
creuers la possibilitat d’escalonar l’arribada de creuers als
nostres ports per tal d’evitar situacions de saturació. També
volem instar, com li deia, el Govern de les Illes Balears i els
ajuntaments implicats a implementar mesures que permetin
gestionar d’una forma més eficaç i eficient els fluxos turístics
derivats dels creuers. El Partit Popular vol planificació i
gestió de fluxos, el Partit Popular no vol prohibir fluxos de
turistes.

Quant a l’impost del turisme sostenible, benvingut sigui El
Pi, benvingut sigui El Pi a aquesta política de reduir, de reduir
aquest impost i nosaltres, a més, ens sumam a aquesta esmena
incorporant “eliminar el tribut en temporada baixa”.

Quant a les estades turístiques li hem de dir que ens
abstendrem en aquest punt, consideram que aquesta llei
Frankenstein, del Sr. Barceló, a l’època anterior necessita una
revisió de dalt a baix, necessita d’una anàlisi consensuada i
profunda per donar eines de veres i poder organitzar
correctament aquestes estades turístiques que s’adaptin a una
determinada reglamentació.

I per suposat que acabam, nosaltres incorporam una
esmena d’addició que va encaminada a implementar un pla
plurianual d’inversions en sanejament, depuració i reutilització
d’aigües. Totes aquestes mesures, totes aquestes esmenes,
totes aquestes propostes que fa el Partit Popular tenen un clar
objectiu, modificar el model turístic de les Illes Balears cap
a un model sostenible, sostenible en les tres dimensions: la
dimensió econòmica, la dimensió ambiental i la dimensió
social.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. García. En torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la
paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, som davant d’una moció que
realment té 14 punts, però saben què s’han deixat a la política
turística El Pi, Ciutadans i el PP a les seves intervencions? Els
treballadors i treballadores del sector turístic.

(Remor de veus)

Com podem parlar de política turística si ens deixam els
treballadors i treballadores, senyors diputats i diputades?
S’han deixat un bessó, el bessó, el bessó del tema.

(Remor de veus)

Vegem, evidentment, no tots els partits som iguals,
nosaltres sí que pensam en els treballadors i en les
treballadores i si parlam de creuers hem de parlar també de la
seva precarietat, si parlam de gestió aeroportuària hem de
parlar de la precarietat, no només de la connectivitat, de
tarifes i taxes, com vostès proposen, que evidentment és molt
important per a les nostres illes, però hem de fer un debat
molt més ampli quan parlam de política turística.

Evidentment, zones madures, s’ha comentat aquí. És clar
que nosaltres defensam que hi ha d’haver doblers i recursos
per fer aquesta rehabilitació i nosaltres trobam que és
absolutament impresentable que el Govern de l’Estat se’n
anàs, per exemple, del Consorci de la Platja de Palma; és el
bressol del turisme en el nostre país i que tants recursos ha
generat, com pot ser mai que el Govern se’n anàs d’allà i
deixàs una zona com aquesta sense rehabilitar? Evidentment
que hem de reclamar recursos per a les nostres illes i per a la
modernització del sector turístic.

Amb la fallida de Thomas Cook s’ha generat molta
inquietud i s’han aplicat mesures urgents per part d’aquest
govern, però el que no hauríem de tenir és una tranquil·litat
progressiva de, bé, com que hem arreglat un problema o hem
intentat almanco arreglar un problema, ja està, canviam una
petita cosa perquè no canviï res, i, evidentment, la reflexió ha
de ser més important que això.

Un altre dels punts que inclouen vostès a la seva proposta
és la reclamació de l’IVA o que no s’hagin de pagar d’aquelles
factures que encara romanen impagades; bé, que s’hagués
d’ajornar el pagament. Evidentment, nosaltres hi estam
d’acord, no podria ser d’altra manera perquè aquestes
empreses tenguin els recursos que necessiten.

També inclouen vostès diferents propostes relacionades
amb l’impost de turisme sostenible, amb el lloguer turístic i
amb la disposició addicional tercera. A veure, això mereix una
reflexió  de molt més calat que el que fem aquí amb cinc
minuts per part de cada un dels partits polítics. Evidentment,
la nostra postura davant l’impost de turisme sostenible és
coneguda, és un impost necessari i justificat i en cap cas no
donarem suport ni a una reducció ni al que vostès proposen,
perquè no hi ha cap motiu, ni econòmic ni social, que
justifiqui aquesta reducció.

Sobre el lloguer turístic, evidentment nosaltres hem
defensat sempre la prioritat del dret a l’habitatge per sobre de
qualsevol activitat econòmica, i tampoc no donarem suport a
les seves propostes. Jo els convit, vostès diuen que s’hagin de
fer les renovacions, que després dels cinc anys es puguin fer
les renovacions; mirin, jo els convit que tenguin un pis o un
allotjament turístic a sobre, al costat, sota seu i després de
cinc anys em conten a veure quina gràcia els fa que es pugui
renovar aquesta concessió.

Més coses. És complicat, evidentment nosaltres pensam,
i coincidim amb vostès, que s’ha d’anar més enllà del model
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de sol i platja, i tenim propostes, és clar que sí: turisme
gastronòmic; turisme MICE; turisme cultural; turisme
familiar, però totes les famílies, eh!, companys i companyes
de VOX, totes les famílies, no només les que vostès defensen;
turisme esportiu, per descomptat...,

(Remor de veus)

... -home!, és que no me’n havia recordat d’ells, qualque cosa
els hem de dir que si no després tenen enyorança.

Vegem, hem de repensar el model, hem d’aplicar recursos,
però pensam sobretot que el millor que podem fer per al
turisme és llevar-li la pressió d’estar tot el temps sota el focus
de ser el principal motor de la nostra economia i que pugui
anar acompanyat d’altres indústries que generin ocupació de
qualitat al mateix temps que respecten el nostre entorn natural.
És aquest un camí que cal recórrer i des d’Unides Podem ens
esforçarem de valent per seguir-ho. 

Tenim unes illes extraordinàries, però perquè ho puguin
continuar sent han de menester ser tractades amb seny, cura,
prudència i estima; i és aquest el compromís que tenim des
d’Unides Podem.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. El Pi ens
presenta aquesta moció amb l’excusa de la fallida de Thomas
Cook, però al cap i a la fi molts dels punts són arguments i són
propostes ja fetes al llarg de la passada legislatura. Així i tot,
hi ha punts amb els quals ens hi trobarem, per exemple, els
tres primers punts de la moció, als quals votarem a favor. És
injust haver de pagar l’IVA de factures que no has cobrat i vés
a saber quan cobraràs, s i és que les cobres. És del torn
necessari que s’estableixin mecanismes per tal que
l’ajornament no sigui una mesura excepcional, ja que en
aquesta situació  ens hi podem tornar a trobar, i és
imprescindible que l’Estat entengui, i permeti’m l’expressió,
d’una punyetera vegada que el model centralitzat i centralista
de gestió aeroportuària és insostenible, ni s’adapta ni
s’adaptarà a les realitats de cada comunitat autònoma, i el
nostre, a més, és un cas de manual: el fet de no poder
participar de la gestió fa que ens fugi de les mans una peça
clau a l’hora de planificar i plantejar accions i actuacions per
tal d’anar millorant i adaptant el model al moment econòmic
i social.

Al punt 4, aquí no ens posarem d’acord, i supòs que ja ho
sabien, insisteixen en uns canvis que saben perfectament que
ni nosaltres ni la majoria de la societat no pot acceptar ja que

van enrere en lloc d’avançar. Partíem de la desgraciada
disposició addicional quarta de la llei Delgado, la qual patiren,
on s’establia un règim urbanístic especial molt permissiu i
que, amb l’excusa de millorar la competitivitat, la
sostenibilitat, entrava de ple en la planificació urbanística i
feia un plantejament neoliberal i fortament desenvolupista; en
virtut d’una suposada desestacionalització es podia fer i desfer
al marge de planejaments territorials, urbanístics i turístics.

Ja veiem que no volen tornar, perquè us ho ha proposat el
PP, no volen tornar a la disposició addicional quarta de la llei
Delgado, però la majoria que governa va aprovar a la
legislatura passada la Llei 6/2017 la qual inclou aquesta
disposició addicional tercera. Podem parlar de millorar-la,
però sempre tenint en compte les normes i les competències
de cadascun i sense obviar els procediments.

És perfectament conjugable l’activitat turística i  la seva
millora amb l’ampliació de les  normes urbanístiques i
territorials i sobretot és important recordar que aquesta
disposició addicional tercera té una vigència de tres anys, com
a una cosa excepcional, i que aquesta acaba al juliol del 2020.
Serà en aquell moment que podrem veure els seus resultats,
d’entrada no és cert que no es puguin fer projectes, es fan
projectes de reforma i se’n fan i es fan projectes importants.
De fet, vostès presentaren una disposició addicional
alternativa a la qual només votaren a favor vostès i en aquesta
s’hi abstingueren, ni tan sols hi votaren en contra.

Al punt cinc nosaltres també hi votarem en contra.
Entenem que no cal plantejar nous plans, el Govern ja els té
per llei i a més tendrà els PIAT o plans territorials dels
diferents consells, plans de reconversió de les zones
turístiques i a més ho faran amb molt més coneixement i
amplitud de les que planteja la moció.

Al punt sis la nostra posició quant al turisme de creuers és
coneguda i clara, per tant, en principi votarem a favor del punt
que vostès plantegen.

I als punts set i  vuit, si tots els grups hi vénen a bé
plantejaríem una moció... una esmena in voce, que deixaré a la
lletrada... i que al punt 7 es planteja... el plantejament seria
canviar “Govern de les Illes Balears” per “administracions
competents” i al punt 8, també llevar “Govern de les Illes
Balears” per “administracions...” i “Govern de l’Estat” per
“administracions competents”.

Als punts 9 i 10, aquí m’hi entretendré un poquet, tot i que
tenc poc temps, però fa dues... 

(Remor de veus)

... ui!, no, no m’hi podré entretenir... Res,...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’anar acabant, Sr. Mas.
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EL SR. MAS I TUGORES:

... que hi votarem en contra.

Al punt 11 hi votarem a favor i dic que ja es va fer feina en
aquest sentit tota la legislatura passada.

Al punt 12 també hi votarem en contra, així com als punts
13 i 14.

M’he menjat el temps. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Decía el Sr. Mas, de MÉS, que la
gestión aeroportuaria es insostenible por centralizada.
Hombre, lo que es insostenible  es el actual sistema
autonómico, la gestión aeroportuaria se podrá mejorar, pero
lo que es insostenible es el actual sistema autonómico, que,
con una deuda de más de 9.000 millones, la van a tener que
pagar las familias que dice la Sra. Martín. Todas las familias,
Sra. Martín, van a tener que pagar esta superdeuda gracias a un
sistema autonómico insostenible, las mismas familias que
también van a sufrirlo porque aquí directa o indirectamente
dependemos del turismo, de las políticas turismofóbicas que
miembros de su partido también defienden, o esos impuestos
abusivos que las familias también tienen que pagar y que no
llegan a final de mes, todas las familias, así es, todas.

Yo, la moción que presenta El Pi es una moción
interesante, atiende a nuestra principal industria y nosotros,
por supuesto, en todo lo  que tenga que ver con nuestra
principal industria siempre lo vamos a tener muy en
consideración porque somos conscientes que la mayoría de
las familias -como decía- dependen del turismo.

Hay..., me voy a centrar porque hay poco tiempo, hay tres
temas que realmente nos preocupan, que es la eliminación de
las barreras fiscales, todo tiene que ver con el impuesto de
turismo sostenible, así como la regulación que tenemos
actualmente y el alquiler vacacional.

Es verdad que echamos en falta cuestiones como la
promoción turística, pero es verdad que la promoción turística
está en manos de los consejos insulares si bien existe la
AETIB y también existe por ejemplo en Mallorca la Fundación
Mallorca Turismo, una duplicidad más de las que... pagan
también todas las familias.

Los puntos que hacen referencia al impuesto de turismo
sostenible, como sabrá, nosotros defendemos su eliminación
y su derogación porque creemos que ya existen tasas e
impuestos en relación con actividades que influyen en el
medio ambiente, pagamos al respecto en el impuesto sobre el
consumo de agua, en el impuesto  de hidrocarburos, en el

impuesto sobre electricidad, el de circulación, e l canon de
control de vertidos; es decir, los impuestos relativos a
actividades contaminantes ya los estamos pagando entre todos
los ciudadanos y todas las empresas, también los hoteles.

Por eso creemos que el pago de un impuesto de turismo,
turismo sostenible en este caso, supone una doble imposición.
Y además el actual impuesto sabrán que aproximadamente
supone el 6% del coste total de la estancia de dos personas
durante una semana en un hotel, el tipo de cliente que viene a
las Islas Baleares es muy sensible al precio, por lo que este
impuesto, así es, por lo que este impuesto, Sr. Negueruela,
afecta a nuestra competitividad, encarece nuestro producto
turístico y merma esa competitividad frente a otros destinos...,
pues que la verdad no tienen esta carga fiscal.

Otro tema interesante es el del alquiler vacacional. Claro,
estos son temas donde no va a tener nuestro voto favorable
porque creemos que el alquiler vacacional debería ajustarse,
sus requisitos, para aquellos propietarios que ofrezcan
servicios hoteleros, en cuyo caso deberán ajustarse a esos
mismos requisitos que se exigen a los hoteles para evitar esa
competencia desleal.

También consideramos que se debería regular un alquiler
de corta estancia que incluya cualquier tipo de finalidad
permitiendo a las comunidades de propietarios decidir por
mayoría si lo autorizan o prohíben, un debate pues que nunca
concluye.

Y creemos además que en este sentido se debe aprobar una
regulación garantista que proteja a las comunidades de
propietarios, responsabilidad del propietario y de la agencia de
molestias ocasionadas por los inquilinos al resto  de
propietarios o exigencia de fianzas para responder de posibles
daños, mayor participación al respecto también en gastos
comunitarios.

Y referente a la regulación, a lo que hace referencia
también en la moción, nosotros creemos que se debe
fomentar la inversión en el sector turístico para transformar
y mejorar nuestro producto, efectivamente basado en la
calidad, en la eficiencia y en la excelencia en el servicio, es
precisamente modo de mejorar esa competitividad. Pero para
ello se necesita una estabilidad política y una seguridad
jurídica, por ello sería muy deseable que llegáramos a un gran
pacto  entre  todos los partidos para implantar
consensuadamente una política turística integral, para que el
turismo tenga el tratamiento y la importancia que se merece.
Para eso necesitamos un marco regulador que abarque todos
los aspectos del turismo y atienda su transversalidad. Es
fundamental que haya agilidad administrativa y adaptación a los
cambios del mercado. 

Esto es algo que no consideramos que se contemple en
esta moción, por eso creemos que es absolutamente necesario
aprobar una nueva ley general de turismo que proporcione esa
seguridad jurídica que comentaba para que los empresarios
turísticos inviertan en sus negocios incrementando la calidad,
mejorando la competitividad y reactivando la economía de las
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Islas Baleares, en concreto seguir permitiendo la reforma y
modernización de la planta hotelera sin incrementar las plazas
turísticas, haciéndolo extensivo también a la oferta comercial
y de restauración, así como a esas zonas turísticas obsoletas
dentro de un marco urbanístico coherente y un espacio
público ordenado, ampliando de esta forma los beneficios
socioeconómicos...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Campos, hauria d’anar acabant.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

... -voy finalizando- ampliando los beneficios
socioeconómicos, insisto, de la principal industria de
Baleares.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Com que aquesta moció té
tants de punts, Sr. Melià, si li sembla bé primer faré un repàs
de la nostra posició en forma de sí o no a cadascun dels punts,
i després em detindré en alguns punts perquè també hi hagi una
mica de debat, que per això ens paguen. Aleshores li diré...,
faré aquest repàs ràpid.

En el tema..., en els dos primers punts, que fan referència
a l’IVA, votarem a favor del primer i ens abstindrem en el
segon, i intentaré explicar-li el per què.

Respecte de la connectivitat, punt 3, votarem que sí.

Respecte de la disposició addicional tercera, votarem que
no, vostè ja sap els motius i per tant no m’hi allargaré.

Respecte de mesures parcials, una sèrie de mesures
parcials que proposen, reconversió de zones turístiques, punt
5, votarem que no.

La regulació dels creuers per evitar que es produeixin
situacions de saturació i col·lapse, votarem que sí.

Platges, punt 7 i punt 8, hi ha unes esmenes de MÉS per
Mallorca; si les accepta, que crec que sí que les acceptarà, hi
votarem a favor.

Respecte dels aspectes quantitatius de l’ITS, que he de dir
que al punt 9 i al punt 10 hi votarem en contra, no estem en
contra de comprometre’ns a no incrementar, ai, perdó, no
estem a favor de comprometre’ns a no incrementar, ni estem
a favor de davallar; per tant votarem en contra dels dos.

Pel que fa a diversificació del producte, punt 11, votarem
que sí.

Respecte  d’aquests aspectes més substantius, aspectes
relatius a l’activitat de l’ITS, votarem que no, i també intentaré
explicar-li-ho.

I respecte dels dos darrers punts, 13 i 14, sobre els
mòduls, sobre la tributació per mòduls de l’ITS, també
votarem que no i també intentaré explicar-li-ho.

Per tant, passem al tema del punt 2, abstenció en el punt 2.
Miri, nosaltres ens abstindrem en el punt 2 perquè la
normativa ja preveu la possibilitat que totes aquelles factures
que no estan pagades i l’IVA de les quals no s’ha pagat acabi no
havent-se d’ingressar a l’Agència Tributària. És veritat que és
un procés pesat però és un procés general per a qualsevol tipus
d’empresa, tant si els seus clients han fet fallida com si no; per
tant estem d’acord amb la proposta de fons, però ens abstenim
perquè, d’una banda, ja està previst, i després, també perquè hi
ha posat aquesta frase final: “ni hagin de fer front a pagaments
per ingressos que no s’han produït”. I això nosaltres ho
vinculem amb els seus punts relatius a la tributació per
mòduls, i, per tant, com que en aquest aspecte concret no hi
estem del tot d’acord, per això dic  que ens abstindrem en
aquest punt.

Li deia, Sr. Melià, que aquesta última frase: “ni hagin de fer
front a pagaments per ingressos que no s’han produït”, si
només parléssim de l’IVA hi podríem estar d’acord, però vostè
diu “ni hagin de fer front a pagaments per ingressos que no
s’han produït”, quan parlem de l’ITS, en què de vegades hi ha
l’obligació de fer l’ingrés, aquesta formulació ens sembla
excessivament àmplia i, per això, tot i que estem d’acord amb
la filosofia, la formulació no ens agrada i per això ens
abstindrem.

Respecte del punt 12, el que jo deia aspectes substantius
relatius a aspectes de l’activitat d’estades turístiques, votarem
en contra tot i que, en general, estam prou d’acord amb el que
vostè proposa en aquests punts, però creiem que aquest és un
debat d’una profunditat molt més gran que simplement posar
un punt en una PNL, perquè, per exemple, quan vostè diu que
s’elimini la modalitat de dos mesos per estacionalitzadora,
vostè sap que jo l’he combatuda molt però precisament el que
em preocupa d’aquesta modalitat no és que sigui
estacionalitzadora, són molts altres aspectes. Aleshores és un
aspecte molt complex que crec que amb aquesta formulació
despatxem d’una forma una mica massa superficial i per això
no hi votarem a favor.

I respecte dels punts dels mòduls, 13 i catorzena, que són
els punts en què m’estendré més, nosaltres no hi estem
d’acord, perquè el mòdul o l’estimació objectiva és una
facilitat, de fet és una facilitat que donem als hotelers, que no
es fa en altres comunitats autònomes, i que ens costa doblers;
o dit d’una altra manera una mica més vistosa o més mediàtica:
amb l’estimació objectiva els hotelers guanyen doblers,
perquè si no evidentment no s’hi acollirien, farien l’estimació
directa. És a dir, amb l’estimació objectiva guanyen doblers;
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per què?, perquè cobren a tothom religiosament, cobren a
tothom religiosament un dia 2 euros, excepte els menors de
16 anys, etc., i després paguen una quantitat que ja tenen
acordada i que ja tenen calculada.

Escolti, a mi això em sembla bé, quan dic que amb això hi
guanyen doblers doncs ja li dic que em sembla bé, és una
manera de simplificar i que l’hoteler sàpiga el que ha de pagar.
Per tant en acollir-se a això és una aposta que fa l’hoteler, és
una aposta que fa l’hoteler que li pot sortir més o li pot sortir
més malament; és clar, no pot acollir-se als mòduls i després,
amb l’excusa que tanca anticipadament, voler que es
modifiquin aquests mòduls, perquè també una de les finalitats
del mòdul és que els establiments estiguin oberts més temps,
perquè de fet és un dels criteris que es fa servir per corregir
a través d’un coeficient el mòdul que han de pagar.

Per tant no podem estar d’acord a donar-los la possibilitat
de fer aquesta aposta que els permet guanyar doblers i quan
veuen que l’aposta no els ha sortit bé, tancar anticipadament i
no haver de pagar. A part que no m’agrada l’expressió de
“garantir la bonificació de l’ingrés no produït”, perquè clar, si
hem de garantir la bonificació de l’ingrés no produït potser
també hauríem de garantir el pagament de l’ingrés que sí que
s’ha produït; és el cas genèric del mòdul, i no es fa perquè
com li deia moltes vegades s’ingressa més en concepte
d’impost de turisme sostenible del que s’acaba pagant a través
dels mòduls.

En definitiva, Sr. Melià, en el mòdul hi ha una
desconnexió, hi ha una desconnexió entre el que realment ha
pagat el turista i el que realment liquida l’hoteler a
l’administració tributària, i com que hi ha una desconnexió
s’ha d’acceptar la desconnexió tant si ens beneficia com si ens
perjudica, perquè si només acceptem aquesta desconnexió
quan ens beneficia i no l’acceptem quan ens perjudica, la
veritat, no em sembla una manera de procedir gaire justa.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Avui en aquest
punt venim a debatre la moció que presenta El Pi arran de la
interpel·lació que va presentar referent a la política turística
del Govern de les Illes Balears. I referent a aquest tema volem
dir que des del Grup Parlamentari Socialista creiem que el
turisme s’ha de basar en la qualitat de l’oferta, la sostenibilitat
del nostre  entorn i el repartiment just dels beneficis que
genera el negoci turístic. Si volem seguir liderant el sector és
positiu seguir una estratègia que posi límits al turisme
d’excessos i que permeti seguir tenint més rendibilitat sense
consumir el territori. Hem de ser capaços de mitigar les
incomoditats de l’arribada de milions de turistes que vénen
cada any i aconseguir un turisme d’excel·lència. Per tant, fent

aquesta reflexió, començaré a entrar en els punts que ha
presentat la moció.

Li direm que la primera i la segona propostes les votarem
a favor, ja que consideram que s’ha de facilitar a les empreses
d’aquí, les nostres empreses, tant del sector turístic com
d’altres, però avui sí que parlam del sector turístic, s’ha de
facilitar el retorn de l’IVA que no han cobrat. Per tant, votarem
a favor de la primera i la segona, però a la segona sí que li
volíem fer una transacció, perquè trobam que la zona euro és
el marc polític i econòmic que ens afecta de manera més
directa i, per tant, trobam que hauríem d’afegir a aquesta
proposta “a les empreses que pertanyin a la Unió Europea”.
Aquests punts els votarem a favor, accepti o no la proposta,
perquè consideram que són positius per a l’empresariat de les
nostres illes.

La tercera proposta també consideram que és positiva, ja
que per allargar la temporada turística és necessari garantir la
connectivitat aèria i en aquest punt sí que vull remarcar la
recent aprovació del Pla de connectivitat que ha dut a terme el
Govern de les Illes Balears, que agilitarà el flux d’afluència
aèria a les Balears i les connexions entre illes.

Pel que fa a la cinquena proposta, del Pla de reconversió
de zones turístiques, he de dir que el Govern de les Illes
Balears, juntament amb un conveni que va fer amb l’Estat,
arran de la fallida de Thomas Cook, destinam 8 milions
d’euros per a la reconversió d’aquestes zones turístiques. Per
tant, també el Govern de les Illes Balears ja destina una part de
l’impost de turisme sostenible per rehabilitar o reconvertir
aquestes zones.

Pel que fa a la sisena proposta, referent al turisme de
creuers, li he de dir que s’ha de fer, com es recull als acords
de Bellver, una anàlisi de la situació de l’excés d’arribada de
creuers a les nostres illes, sobretot a alguns ports com el de
Palma. I, per tant, des del Govern de les Illes Balears ja es
realitzen estudis d’un diagnòstic per mesurar l’impacte de
l’arribada d’aquests creuers.

Pel que fa a les setena i vuitena proposta, estam d’acord
amb la transacció que s’ha fet des de MÉS per Mallorca. 

I també votarem a favor de l’onzena proposta, ja que es va
posar en marxa a l’anterior legislatura, a través de l’AETIB, per
diversificar, es van fer programes de diversificació del
producte de l’oferta turística i es va centrar en el producte
turístic en diferents àmbits, el turisme esportiu, el nàutic, el
gastronòmic, el de la salut, entre d’altres. Actualment li he de
recordar que aquesta tasca es realitza a través de la promoció
turística dels consells, a cada un dels consells insulars que són
els competents en la matèria.

Després dir-li que li votarem en contra la proposta quarta,
que fa referència a la disposició addicional tercera de la Llei
6/2017, ja que tant la disposició addicional tercera com la
quarta tenen una vigència fins el juliol de l’any que ve i que,
per tant, el Govern ja analitza els resultats d’aquesta
disposició, per saber si ha de seguir..., si considera que
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funciona bé, que s’han enregistrats sol·licituds suficients i que
l’empresariat, ja que estan en contacte..., amb diàleg constant,
i si estan d’acord, si veuen que és favorable, seguiran amb
aquestes disposicions, o ja analitzaran la situació.

Pel que fa les propostes novena, desena, tretzena i
catorzena, referent a l’impost de turisme sostenible, jo li he
de dir que és un poc cansat sentir que es fan propostes i
tothom empra l’impost de turisme sostenible així com li
convé. Jo pensava que El Pi no entraria a debatre en aquesta
moció aquest tema amb tants de punts sobre l’impost de
turisme sostenible, però li he de dir que hi ha un estudi
publicat per la Universitat de les Illes Balears, que no fa falta
estudi, perquè nosaltres ho creiem, que diu que l’impost de
turisme sostenible té o no té efectes (...) en la demanda i
modificar-ho a la baixa seria un gran error, tant pel volum de
recaptació, com per l’economia turística. Dir en aquests punts
que a la novena, vostè proposta la territorialització d’aquest
impost i jo li diria...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sansó hauria d’anar acabant.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

... -sí, vaig acabant- que no es pot revertir una part de l’impost
només on s’ha recaptat, perquè seria injust per a la resta del
territori, perquè els turistes que ens visiten no només són on
resideixen, o són a l’hotel o a l’establiment a l’hoteler on
estan...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Perdoni, ja acab. Bé, referent als altres punts votarem en
contra i em sap greu no haver tengut temps d’argumentar el no.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Ara correspon la intervenció del grup proposant per fixar
posició, dir-nos si accepten o no les esmenes i votació
separada. Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo  intentaré entrar en els
temes més polèmics perquè s’ha parlat de moltes qüestions i
evidentment no puc aprofundir en totes.

Em crida l’atenció que, per una banda, hi hagi grups que ens
diguin que aquesta moció és insuficient i que no toca tots els
temes que hauria de tocar en matèria turística, per exemple els

treballadors, els record que poden fer esmenes, si tant
important eren per a vostès els treballadors, haguessin
presentat esmenes sobre els treballadors. S’han abstingut de
fer-ho, per tant, vostès tampoc no pensen amb els treballadors,
seguint el seu fil argumental.

(Remor de veus)

Però bé, em fa gràcia que, per una banda, ens diguin no, no,
no, és que no és prou completa i que, per una altra banda, això
requereix un debat més a fons. Això és una contradicció de la
seva postura.

Dit això, el que ja és de..., com deia aquell polític recordat,
el que ja és el súmmum és que vengui el Partit Popular i ens
digui: benvinguts a la postura de l’ecotaxa. Si vostès no saben
què pensen de l’ecotaxa, si cada mes canvien d’opinió. El Pi
no s’ha mogut.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Això és així, el Pi no s’ha mogut de la seva posició. Vàrem
donar suport a la implantació d’aquest impost i hem defensat
la continuació d’aquest impost, no ens hem mogut gens, de fet
ho vàrem salvar quan Podemos s’abstenia amb la seva esmena
a la totalitat, perquè consti en acta. Per tant, nosaltres no ens
hem mogut ni un mil·límetre, quan es va doblar l’impost ja hi
vàrem estar en contra i hi hem estat en contra sempre que
s’hagi doblat l’impost, no hem canviat gens la nostra postura.

Altres grups, altres grups, senyors del Partit Popular, no
poden dir el mateix.

(Remor de veus)

Podem. Si a vostès no els agrada la modalitat de
plurifamiliar el que han de fer és lluitar per eliminar-la, però
no han de venir aquí a dir-nos és... Vostè sap que és que
renovin els 5 anys, quan jo tenc un pis? Idò, a vostè el que
passa és que no li agraden els plurifamiliars, no li agrada el
lloguer turístic en plurifamiliar, és legítim, però vostè el que
ha de fer és no votar la llei que permet els plurifamiliars, que
és el que vostès varen fer. Perquè aquí el que nosaltres diem
és que és injust i  desigual totalment, que els hotelers o
qualsevol negoci tenguin les autoritzacions de caràcter
indefinit i que aquests senyors de plurifamiliars hagin de
comprar places cada 5 anys, la qual cosa no vol dir que no ho
puguin fer, perquè a vostès el que els molesta és que ho facin.
A mi el que em molesta i el que trob injust de la llei és que
siguin els únics que hagin de pagar novament les places.

(Alguns aplaudiments)

MÉS per Mallorca no entén la disposició addicional, dit
amb tot l’afecte del món, perquè la seva disposició addicional
tercera continua sent una excepció de les normes
urbanístiques. Sr. Mas, no em vengui aquí amb sermons de
respecte a la planificació territorial, el que vostè ha de fer si
tant respecte els plans generals, és derogar la disposició
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addicional tercera, o no votar-la a favor, com la varen votar a
favor.

I aquesta disposició addicional prové del segon pacte de
progrés i vostès repudien i diuen “tot s’inicia amb la Llei de
turisme”; fals, no s’inicia amb la Llei de turisme, s’inicia amb
un decret llei del 2009, del segon pacte de progrés. I aquesta
normativa ha estat un èxit, una política d’èxit per a les Illes
Balears, i no sé per què vostès hi estan en contra i no la veuen
amb bons ulls, perquè aquesta política ha anat molt bé i ha
estat molt beneficiosa per a tothom.

VOX. Em diu que l’ecotaxa és una doble imposició, jo que
pensava que vostès eren tan respectuosos amb el Tribunal
Constitucional, idò el Tribunal Constitucional va emetre una
sentència que deia que no hi havia doble imposició i que
l’impost és correcte! Què passa aquí? Estan en contra de les
resolucions del Tribunal Constitucional? He d’interpretar
això?

Jo crec que l’impost de turisme sostenible és necessari
dins unes proporcions, perquè amb el que no puc estar gens
d’acord, que és el que diu el Partit Socialista, que de fet li és
igual el que diuen els estudis, he deduït que tant li és si hi ha
estudis o no hi ha estudis, ells tenen una opinió i no deixaran
que un estudi pugui marcar una línia diferent de la seva opinió.
Idò no, l’ecotaxa com tots els imposts té efectes econòmics,
és clar que té efectes sobre la demanda, encareix el producte,
encareix l’oferta que han de fer els hotelers, evidentment que
l’encareixen. Una altra cosa és que sigui assumible o no sigui
assumible, però una pujada indefinida, perquè seguint aquesta
línia argumental del Partit Socialista podríem tenir una
ecotaxa de 50 euros cada dia, perquè com que no afecta la
demanda..., aquesta és la seva opinió. Això és que és absurd! I
aquest exemple és claríssim. Per tant, com que és absurd, del
que es tracta, el debat rau en les proporcions i per a nosaltres
s’han passat de frenada, i el 2020 això es notarà molt més,
perquè tendrem moltes més dificultats i els empresaris hauran
de fer moltes més ofertes. Per tant aquí es tracta de repensar
els mòduls.

I, Sr. Castells, no és perquè guanyin més doblers,
l’estimació objectiva, és per simplificar la feina del
recaptador, i el recaptador és l’empresari, i el que li fan amb
l’estimació objectiva és facilitar-la, perquè si el problema és
que guanyen doblers és que els mòduls estan mal calculats, i
per tant el seu govern, al qual vostè dóna suport, ha fet
malament la feina. No, aquest és el tema de fons, per tant no
digui això perquè crec que és absolutament incorrecte, i en tot
cas vostè hauria de presentar una proposta de canviar
l’estimació objectiva perquè es guanyen doblers, diguem-ho
així, que no toca.

Acab amb les esmenes...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Melià, fixi posició, per favor.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Acceptarem l’esmena 5503 de Ciutadans al punt 1. I
acceptarem l’esmena 7552 del Partit Popular al punt 5. I
acceptarem l’esmena 7555 del Partit Popular d’introduir un
nou punt. Aquestes són les tres esmenes que acceptarem en
relació amb les presentades per escrit.

En relació amb les presentades in voce, acceptam les dues
de MÉS per Mallorca i la presentada pel Partit Socialista, si hi
ha unanimitat a la cambra.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Accepta votació separada?

Deman als grups parlamentaris si cap grup s’oposa a la
transacció feta al punt número 2 i als punts números 7  i 8 .
Ningú no s’hi oposa? Idò passam a fer la votació separada de
tots els punts.

Passam a votar en primer lloc el punt número 1, amb
l’esmena 7503 incorporada. Passam a votar. Votam.

26 vots, sí, 32, no, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 2 amb la transacció
acceptada. Votam.

54 vots, sí; 1, no; 3 abstencions.

Passam a votar el punt número 3. Votam.

55, sí; 3, no; cap abstenció.

Passam a votar el punt número 4. Votam.

11, sí; 47, no; cap abstenció.

Passam a votar el punt número 5 amb l’esmena 7552
incorporada. Votam.

26, sí; 32, no; cap abstenció.

Passam a votar l’esmena número 6 -perdó-, passam a votar
el punt número 6. Votam.

34, sí; 24, no; cap abstenció.

Ara, com que hi ha una esmena in voce que afecta els punts
números 7 i 8 i ningú no s’hi ha oposat, els votam
conjuntament. Votam els punts números 7 i 8. Votam.

57 vots, sí; cap no; cap abstenció.

Passam a votar el punt número 9. Votam.
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23, sí; 32, no; 3 abstencions.

Passam a votar el punt número 10. Votam.

23, sí; 32, no; 3 abstencions.

Passam a votar el punt número 11. Votam.

57, sí; 1, no; cap abstenció.

Passam a votar el punt número 12. Votam.

7, sí; 33, no; 18 abstencions.

Votam el punt número 13. Votam.

23, sí; 32, no; 3 abstencions.

Passam a votar el punt número 14. Votam.

23, sí; 32, no; 3 abstencions.

I ara votam l’esmena 7555 incorporada. Votam.

26, sí; 32, no; cap abstenció.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 4026/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
defensa del sector turístic i  contra els actes de
turismofòbia a les Illes Balears.

Passam al quart punt de l’ordre del dia, que consisteix en
el debat i votació de les proposicions no de llei, i, en primer
lloc, debatrem la Proposició no de llei RGE núm. 4026/19,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa del sector
turístic i contra els actes de turismofòbia a les Illes Balears.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la
Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. El passat mes de juliol el Grup
Parlamentari Popular va presentar aquesta proposició no de
llei que debatem avui com a conseqüència d’una sèrie
d’actuacions vandàliques i d’odi contra els turistes i contra el
turisme, concretament la que es va produir a Campos el dia 26
de juliol per part d’un grup radical que va omplir de pintades
turismofòbiques els antics búnquers del parc natural ubicats a
la platja d’Es Trenc, búnquers que el 2014 havien estat
recuperats pel col·lectiu Boa Mistura. Contenien missatges
d’odi en què s’acusava els turistes d’assassins de l’illa, que la
posidònia era millor que ells i que els enviaven a l’infern.

Però és que en dades posteriors, el 5 d’agost, vam veure un
nou episodi protagonitzat per radicals catalanistes d’Arran,
segons constava en els diaris, igualment vandàlic i d’odi, però
que es va afegir al component del desafiament a les
institucions publicant un vídeo de l’atac. Tots recordem les
imatges impactants contra els cotxes al carrer amb l’excusa de

protestar pel model turístic, cosa del tot injustificable. A més
al centre de Palma i a poblacions de totes les Illes Balears
hem vist pintades i grafits en contra del turisme. 

Crec que tots estarem d’acord que són accions que fan
avergonyir com a ciutadans i que res tenen a veure amb el
sentir dels mallorquins, menorquins, e ivissencs i
formenterencs, pobles acollidors des de sempre, encara que
hem de dir que hem trobat a faltar una condemna clara i
contundent per part del Govern de la Sra. Armengol i del Sr.
Negueruela per defensar el nostre destí turístic i el nostre
entorn natural. Al final uno promueve lo que consiente, i és
que són ja diverses temporades turístiques en què s’han
manifestat aquestes accions impulsades per determinats
col·lectius, accions intimidatòries que tenen com a objectiu
boicotejar la temporada turística de les Illes Balears i danyar
la nostra terra, i anar en contra del nostre principal sector
econòmic.

Des de les administracions no podem emparar per acció o
per omissió cap mena de violència, per tant ha de quedar clar
el nostre posicionament conjunt i unànime de condemna i
rebuig als actes vandàlics i d’odi esmentat. Per açò ho
concretam en els  nostres punts 1 i 2 d’aquesta PNL, de la
mateixa manera que les administracions han de dur a terme
amb total contundència tot el que sigui necessari per combatre
aquests actes, cadascuna en el seu àmbit competencial.

Hem de ser conscients que el turisme a les Illes Balears és
un sector estratègic per a la creació de riquesa, per a la
creació de llocs de feina, per al posicionament de les nostres
illes al món i també per contribuir a mantenir i a millorar cada
dia els serveis als ciutadans i posar en valor el nostre
patrimoni natural, històric i cultural.

D’aquesta indústria depenen directa o indirectament la
immensa majoria de la societat de Balears, el 35% dels llocs
de feina són generats directament pel sector turístic; el sector
turístic també és responsable del 45% del PIB, més de 12.000
milions d’euros, i també del 40% del total dels imposts que es
paguen a les Illes Balears i que suposen quasi 2.000 milions
d’euros de recaptació. Per açò, incidim en la contribució del
turisme en la millora dels serveis dels ciutadans i del seu
benestar, d’aquí la seva importància objectiva.

Igualment importants són la resta de sectors productius, la
necessitat de diversificació, la feina transversal per crear
sinèrgies positives entre els mateixos i la sostenibilitat
mediambiental i econòmica de tots. Açò no vol dir que una
activitat econòmica no s’hagi de millorar, corregir i estudiar
de cara al futur. 

Creiem també que davant de to t açò fa falta protegir la
imatge de les nostres illes i el prestigi que s’ha aconseguit al
llarg dels anys com a destí turístic de qualitat i hospitalari. Per
tant, consideram adient i necessari dur a terme una campanya
proturisme en aquest sentit per tal d’apropar aquesta important
indústria a la societat ja que els estudis ens diuen que a moltes
ocasions hi ha un desconeixement dels beneficis reals
objectius que aporta el turisme a la societat i únicament
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s’extreuen a la societat informes i informació que moltes
vegades pot resultar partidista; d’aquí la nostra voluntat de
continuar amb aquesta necessitat d’estudi i d’informació
neutra.

Per tot el que nosaltres hem dit, creiem que és prou
necessari entendre que és una proposta neutra, assenyada i del
tot favorable per poder ser votada en aquest sentit.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. Intervenció del Grup Parlamentari
Ciudadanos per defensar l’esmena RGE núm. 7474,
rectificada mitjançant l’escrit RGE núm. 7476/19. Té la
paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente, señores diputados. Hablamos de
turismofobia desde hace algunos años, pero ni se define ni se
condena claramente. La turismofobia no es una fatalidad, la
PNL presentada hoy por el Partido Popular ante este pleno en
si no tiene, según el punto de vista del grupo que represento,
ningún problema y votaremos a favor, pero conlleva un tema
de definición grave que provoca cada cinco días, como
podemos verlo, que se presenten iniciativas pro o contra de
cruceros o turismofobia, y esta es la falta de definición del
supuesto problema.

A lo que se llama turismofobia no es otra cosa que dicen
la reacción violenta e injustificada por parte de grupos
radicales que está falsamente justificada por un sobreturismo.
Los actos violentos de turismofobia deben ser combatidos,
algo que se ve en lugares como Venecia, Machu Picchu, el
Everest o  Dubrovnik; casualmente a Dubrovnik la ONU le
amenazó con quitarle el título de Ciudad Patrimonio de la
Humanidad si no tomaba medidas, y donde las autoridades no
han dudado en condenarlos, algo que este parlamento no ha
hecho hasta el día de hoy.

Si queremos ayudar a combatir lo que llamamos
turismofobia debemos combatir los falsos razonamientos
sobre los que se apoyan estos grupos radicales. Hace tiempo
que la Comisión Europea, de mano de su comisario de Medio
Ambiente, oficializó el término “capacidad de carga turística”
y hace una década pidió un informe independiente destinado
a definir los elementos que provocan reacciones contra el
turismo. 

Sin un estudio de capacidad de carga es imposible saber
cuáles son los límites de sostenibilidad turística de nuestro
archipiélago, y eso es lo que pedimos en nuestra enmienda,
que se realice uno por medio de un grupo de técnicos
independientes, tal como encargó en su día la Comisión
Europea. Esta propuesta ha dado lugar a un acuerdo
transaccional que espero que todos los grupos acepten.

Los estudios de capacidad de carga hay que comprender
que constituyen el primer intento de objetivizar y operativizar
el concepto de sostenibilidad en relación con la gestión de la
actividad turística. Estos estudios serios no se hacen en dos
días y deben tener en cuenta varios elementos, como la
dimensión ecológica, o sea, el aire y el agua; dimensión física
en relación con infraestructuras básicos como son los
suministros, el alcantarillado o los aparcamientos; una
dimensión económica que en realidad es la capacitad de
absorber los turistas por la población, ahí llegamos a precios
de alquileres o disponibilidad de vivienda, problemas que
tenemos muy claros en lugares como Ibiza; comunidad de
residentes que son los efectos negativos como pueden ser el
precio de la comida, precio de la ropa; las perspectivas de
visitantes que también se tiene que tener en cuenta, o sea, la
calidad de los servicios que se van a aportar por la cantidad de
visitantes que vienen a nuestra isla; una dimensión política que
en realidad es la capacidad de gestión por las
administraciones, como puede ser capacidad organizativa o
transportes públicos, vías públicas o policía.

En conclusión, lo que el Grupo Ciudadanos quiere resaltar
es que hay que combatir una turismofobia que es existente y
que es innegable, contra la cual el Govern no puede por una
razón luchar hasta el día de hoy, pero que, en todo caso,
requiere que se definan las bases sobre las cuales grupos
violentas que la ocasionan encuentran justificación a lo que es
realmente injustificable. Para comprender esto y para tomar
acciones solo puede pasar por la realización de un estudio de
capacidad de carga turística, que es lo que hoy pedimos a esta
cámara.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. Intervenció del Grup Parlamentari
Socialista per defensar l’esmena RGE núm. 7550, té la paraula
la Sra. Sansó. 

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. A veure, Sra. Cabrera, aquesta
proposició no de llei, des del nostre punt de vista, no és ni
neutra ni assenyada, i molt manco assenyada, és una proposta
que no millora en cap dels seus punts la vida de la ciutadania
de les nostres illes, més aviat el contrari, genera alarmisme on
no n’hi ha; vostès s’han acostumat a crear, a posar foc o a crear
incendis on no n’hi ha i utilitzen o tenen o aquest govern ho
deu fer tan bé que no tenen propostes o no solen presentar
propostes en positiu, i sempre tenen una recurrència de
matèries les quals agafen per venir aquí a malparlar sense
miraments contra el Govern, aquests temes són els 177
milions d’euros, Catalunya, l’impost de turisme sostenible i la
turismofòbia.

La turismofòbia, Sra. Cabrera, és un terme genèric, a les
Illes Balears no hi ha turismofòbia, hi ha hagut fets puntuals
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amb missatges negatius en contra del turisme; això no vol dir
que la societat de les Illes Balears faci missatges i estigui en
contra del turisme, més aviat e l contrari, la societat de les
Illes Balears és amiga de tota la gent que ve de fora, la tracta
el millor que pot tant si tenen o no tenen negocis turístics. Per
tant, no creïn alarmisme on no n’hi ha, ni alarmisme ni
dramatisme, perquè vénen aquí i fan drama de qualsevol punt
o de qualsevol matèria que consideren d’aquestes que he dit
que tenen com a recurrent per donar branca al Govern i no
parlen de la problemàtica ni de la feina que fa el Govern de les
Illes Balears...

(Alguns aplaudiments)

..., una bona feina perquè vostès no són capaços ni tan sols de
qüestionar la feina que fan.

Per tant, nosaltres no estam a favor dels actes agressius ni
de les pintades que es fan al mobiliari urbà, no estam d’acord
ni amb les pintades que es fan en contra del turisme ni en
contra de cap altre col·lectiu, ni en contra de la immigració ni
en contra de persones homosexuals ni de cap altre col·lectiu;
i tampoc en contra del turisme, per suposat, perquè
consideram que el mobiliari urbà a qualsevol entorn s’ha de
respectar.

Nosaltres, com a partit del Govern, som responsables i
tampoc no fem difusió dels vídeos i de les imatges d’aquestes
pintades, cosa que sí vostès han fet i han retuitejat el vídeo que
varen fer, les gravacions que es varen fer duent a terme
aquestes pintades. I consideram que, de moment, com a partit
majoritari de l’oposició haurien de ser responsables i deixar
de posar i deixar de crear alarmismes on no n’hi ha i fins i tot
de fer difusions de vídeos que no tenen cap sentit i no
interessen a la ciutadania de les Illes Balears, i com més
difusió fan, més alarmisme creen i no hi ha cap tipus
d’alarmisme en aquest cas.

Nosaltres condemnam, ja ho he dit, aquests fets i tots els
que hi ha. Vostè ha comentat que a tots els pobles o a molts de
pobles de les Illes Balears hi ha aquestes pintades o aquest
rebuig al turisme, jo li diré que no és vera, hi ha hagut fets
puntuals a Es Trenc, un dels quals; a Palma n’hi ha algun,
algunes pintades que poden passar desapercebudes; i a
Menorca n’hi ha hagut algunes. No hi ha pintades per tots els
pobles de Mallorca ni per tots les ciutats dient “no volem
turisme, no volem turisme” i el turisme deixa de venir perquè
hi ha aquestes pintades, no Sra. Cabrera! Per favor, un poc de
responsabilitat!

(Alguns aplaudiments)

Nosaltres li hem fet una proposta d’una esmena per llevar
llenya al foc i incloure unificar els punts 1 i 2, perquè
consideram que fa falta llevar agressivitat a aquesta proposició
no de llei. I, per tant, fem aquesta proposta, si ens l’accepta
votarem els punts 1 i 2, si no ens l’accepta votarem en contra,
perquè consideram que són propostes molt negatives que no
ajuden gens a la política turística, ni al Govern de les Illes
Balears, ni a cap àmbit de la nostra terra.

I llavors, amb referència als altres punts, al tercer punt,
referent que el turisme és el primer motor econòmic i vostès
aquí fan un enaltiment del turisme, sembla aquí que fan un
monument al turisme, és el primer motor econòmic de les
nostres illes, per suposat, que tothom hi està a favor i aquest
Govern treballa per al turisme i perquè segueixi essent el
primer motor de la nostra economia, per suposat, però hi ha
més indústria en aquestes illes, i vostès se centren només en
el turisme i sembla que no existeix altre tipus d’empresa. Sí
que l’he escoltada, demés Sra. Cabrera.

I després en el punt quart demana perseguir les
manifestacions de fòbia davant la Fiscalia. Vostè creu que el
Govern de les Illes Balears ha d’anar a Fiscalia, que, a part, no
li correspon, a denunciar unes pintades? Com més importància
donen a aquestes pintades, com més importància donen a
aquests petits col·lectius que fan pintades, més importància
els donen, no ho veu?

I després demanen una campanya del Govern proturisme.
El Govern de les Illes Balears ja fa campanyes proturisme,
totes les campanyes que fa són per atreure el turisme, no
farem una campanya on “som amigos  del turisme”, no, per
favor!, no hem de fer el ridícul, el ridícul no s’ha de fer que ja
n’hi ha prou a presentar iniciatives que no aporten res a la
societat de les nostres illes.

(Remor de veus)

Quant a l’esmena de Ciutadans, li volíem fer una proposta,
una transacció in voce, perquè consideram que és positiva i la
proposta que li volem fer és que “el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar un
informe tècnic on es plantegin els efectes que pugui generar
el turisme de les Illes Balears.” Si els senyors de Ciudadanos
i vostès ho accepten, per tant, estam d’acord amb aquesta
proposta que va més en positiu que les propostes que han
plantejat vostès.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sansó. Intervenció del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, per defensar l’esmena RGE núm. 7550/19,
té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. De veres voleu fer creure a la gent que
es produeixen fets vandàlics dintre del marc d’una campanya
radical contra el turisme? De veres? El Partit Popular és
especialista en crear alarmisme en aquest i en qualsevol tema,
sembla que la dreta competeix a veure quin partit aconsegueix
crear més caos i confusió a la nostra societat.

Mirin, nosaltres condemnam els actes vandàlics que s’han
produït a Campos i a qualsevol altre indret, però també
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condemnam de la mateixa manera, igualment vandàlics tots els
iots que fondegen sobre la nostra posidònia. Encara esperam
veure que posin el crit al cel davant aquestes actuacions.

(Remor de veus)

La protecció de les nostres illes i del seu patrimoni ha de
ser en tots els seus sentits i amb la seva màxima expressió.
Vostès només defensen el turisme quan els convé, en aquest
cas per seguir amb la seva campanya avorrida de The willow
tourist i mal ficar un missatge erroni dins la nostra societat.
I és per això que hem presentat una esmena a la seva iniciativa.
Crec que tots els diputats que som en aquesta cambra sabem
que el turisme és el motor econòmic d’aquestes illes i això
ningú no ho posa en dubte, la diferència radica en què mentre
uns creuen que hem de seguir apostant i enfortir l’únic sector
econòmic de les Illes Balears, assumint qualsevol risc intern
o extern que pugui ocórrer, altres apostam per dues línies: la
diversificació del model productiu de les nostres illes i el
canvi de model turístic de tot inclòs, turisme de gatera,
descontrol, drogues, sexe i bregues, per un turisme respectuós
amb les nostres illes.

I sobretot nosaltres entenem que no podem vendre un
turisme de primera categoria amb treballadors en condicions
de tercera, que desgraciadament és el que hi ha a molts
indrets. On sou per defensar el turisme de qualitat, respectuós
amb les illes i amb el medi ambient? On sou per defensar els
drets dels treballadors i les treballadores, perquè són aquests
que fan possible el turisme d’aquestes illes?

Vostès creuen que a les illes només hi ha possibilitats per
ser els cambrers d’Europa, nosaltres creiem que tenim molt
més potencial i que tenim persones qualificades per
emprendre i desenvolupar altres treballs, que permetin la
diversificació del model econòmic de les nostres illes.
Només fa falta interès i deixar de posar pals a les rodes, però,
és clar, aquí mai no hi serà el Partit Popular, perquè només
pensen en seguir apostant-ho tot a la mateixa carta.

Després parlen de protegir la imatge turística de les Illes
Balears i de la preservació del seu prestigi com a destí
hospitalari i de qualitat. Qualitat, m’agradaria saber què
significa aquesta paraula per al Partit Popular, crec que deu ser
molt poc ambiciosa la seva visió de qualitat. Qualitat, la
qualitat del turisme de Punta Ballena? La del West End de Sant
Antoni? La qualitat del turisme que té amb les treballadores de
neteja dopades d’anti-inflamatoris? O la qualitat del turisme
dels joves amb un contracte de mitja jornada, però que fan 12
hores diàries?

I bé, abans que es tornin bojos dient que nosaltres som uns
turismofòbics i bla, bla, bla, dir-los que quan Unidas Podemos
parla d’aquest tipus de turisme o d’aquestes condicions
laborals, ho fa amb coneixement i és perquè la majoria
d’aquesta bancada i gent que integra la nostra formació,
laboralment hem estat en primera persona allà, i vostès, des
d’on han vist el turisme d’aquestes illes, des de fora, dirigint
el cotarro?

I abans que ens acusin de generalitzar, sí, sabem que no és
així per tot, però nosaltres no podem mirar cap un altre costa
mentre sabem el que encara hi ha i que s’han fet passes, per
suposat, i que se’n fan moltes, però també en queden algunes
per fer i, sincerament, no són les passes del Partit Popular.

Gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Intervenció del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca per defensar l’esmena RGE núm. 7550 , té la
paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president, esper que aquesta vegada me basti el
temps. Bé, ja hi som, els del galliner llengua i els de la platea
turismofòbia, ens tendran entretenguts tota la legislatura amb
això. Bé, nosaltres els proposam d’entrada fondre els dos
primers punts en un i fer una condemna clara de qualsevol
tipus de vandalisme al patrimoni de les Illes Balears, i esperam
de veres que acceptin l’esmena i el vot separat de la proposta.

Al marge de la condemna al vandalisme, que fem d’una
manera clara i sense equidistàncies, ja que som aquí, tenim
l’espai i el temps, m’agradaria reflexionar sobre per què hi ha
persones que d’una manera o una altra, ja sigui a través
d’articles publicats, ja sigui a través de declaracions públiques,
ja sigui a través d’accions simbòliques, posen damunt la taula
aquest debat, perquè hi ha persones en aquest país que es
qüestionen el model econòmic, perquè n’hi ha que parlen de
col·lapse, d’emergència climàtica, emergència d’habitatge
vinculada al turisme, perquè hi ha persones i entitats de
reconegut prestigi, de prestigi que plantegen la necessitat de
fer un téntol, de repensar la cosa. No és turismofòbia, és com
a una espècie de crit d’auxili d’una part de la ciutadania, que
per qualque cosa deu ser.

Aquesta part de la ciutadania veu, interpreta que ens trobam
al límit, ens trobam al limit de cotxes, de territori urbanitzat,
de vaixells a la mar, de creueristes a Palma, etc., però alhora
no fermam els cans amb llonganisses com es pensen segon on,
alhora els sous segueixen essent dels més baixos de l’Estat,
els preus dels lloguers dels habitatges o de les terres per
comprar dels més elevats de l’Estat i, és clar, el tema rau en
què tot això no quadra. 

No podem encaixar, no sabem com encaixar milions de
persones que cada any passen pels nostres ports i aeroports
amb tenir milers de persones per davall el llindar de la
pobresa, moltes de les quals fins i tot fent feina, cosa que això
no havia passat mai. Tot això a un territori de cada dia més
pressionat, col·lapsat i en mans de l’especulació urbanística.

És clar, hi ha gent que planteja debats i són debats que
hauríem de començar a afrontar, perquè així és pràcticament
impossible que altres sectors econòmics puguin surar.
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Aprofitem aquesta oportunitat que ens brinden aquestes
persones i entitats, obrim el debat i en lloc de tanta proposició
no de llei per condemnar una presumpte turismofòbia, facem
una feina honesta i sincera, posem les Illes Balears davant el
mirall, facem un bon diagnòstic  i  prenguem les mesures
serioses i necessàries perquè si no ho fem la famosa gallina
dels ous d’or de cada dia està més prima i amb menys plomes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. En torn de fixació de posicions pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente. La turismofobia es un hecho
constatable, es una realidad que existe en nuestra comunidad
autónoma, no es producto de la imaginación de los grupos de
la oposición, no es algo que nos hemos inventado y tampoco
son hechos puntuales y sin importancia, dado que son
manifestaciones violentas e ilegales por su vandalismo que
tienen gran repercusión en los medios de comunicación, tanto
entre los residentes de Baleares como entre los visitantes a
los que les hacen llegar sus mensajes de odio y repulsa.

Creo que a estas alturas los que nos sentamos en esta
cámara sabemos todos cuál es la incidencia e importancia del
sector turístico en nuestras vidas, directa o indirectamente
todos vivimos del turismo, también quienes están en otros
sectores de actividad, dado que la entrada del capital que acaba
en otros sectores se ha producido a consecuencia de la
actividad turística. Esto que parece tan obvio parece que hay
algunos que no lo entienden, pero lo cierto es que las Islas
Baleares son lo que son hoy en día y gozan de la prosperidad
económica que tenemos, muy superior a otras regiones de
España o de Europa, gracias a que vivimos del turismo.

Por tanto, creo que esa turismofobia que se manifiesta
cada verano en forma de pintadas, carteles y destrozos varios
es algo contra lo que debemos actuar de forma contundente
para frenar esta corriente destructiva de nuestro principal
sector productivo y cortar de raíz su posible extensión entre
determinados grupos o sectores que se dedican a intentar
destruir lo que nos da riqueza, bienestar y porvenir, haciendo
gala de una ignorancia supina de la economía y de lo que
cuesta sacar adelante cualquier iniciativa económica sea del
sector que sea, si uno no se encuentra en un entorno
económico propicio para ello. Y si en Baleares podemos
capear las crisis económicas major que en otras regiones de
España es precisamente gracias al turismo.

Pues bien, dicho esto, lo que me asombra es que no se esté
condenando de forma contundente por parte del Gobierno
autonómico este afán autodestructivo de ciertos colectivos. 

Hemos visto pintadas en coches de alquiler, firmadas por
Arran; pintadas con diferentes frases en contra del turismo en
fachadas del centro histórico de Palma; hemos visto exhibir
pancartas increpando a los turistas en zonas concurridas por
quienes han decidido invertir el dinero de sus vacaciones en
venir a nuestras islas, en vez de gastarlo en otros destinos
turísticos. Y, en cambio, no hemos visto actuaciones decididas
por parte del Gobierno autonómico para combatir este sin
sentido.

Al contrario yo lo que veo es un gobierno al que parece
que también le molestan los turistas e implanta un impuesto al
turismo; nos dice que no quiere tantos cruceros; criminaliza
el turismo de chárter responsabilizándoles de la destrucción
de posidonia oceánica, por fondear; y mientras deja que todo
lo que perjudica al destino como receptor de turismo siga su
curso sin poner remedio: no arregla las depuradoras; vertidos
de aguas fecales al mar con el consecuente cierre de playas;
caos circulatorio por falta de transporte público de calidad y
con frecuencias tercermundistas e ineficaces; prohibición del
alquiler vacacional; montañas pestilentes e insalubres de algas
muertas en las playas; falta de previsión absoluta ante la
quiebra esperada desde hacía meses del tour operador Thomas
Cook; la Sra. Consejera de Agricultura diciéndonos el otro día
en la comisión que la quiebra de Thomas Cook era una
oportunidad estupenda para cambiar el sistema económico y
potenciar la agricultura como motor económico en Baleares.

Y ahora lo último: la presidenta del IB Dona definiendo las
Baleares como un destino de turismo sexual vinculando la
prostitución a un problema derivado del turismo, cuando
sabemos que la realidad es muy distinta, lo cierto es que
somos un destino turístico prominentemente de sol y playa de
tipo familiar.

En definitiva, no hay actuación pública, manifestación o
comentario  que salga del Gobierno de Baleares que no
contenga alguna connotación negativa hacia el turismo. 

Nosotros, como no podría ser de otra forma, estamos a
favor de esta iniciativa del Grupo Popular, votaremos a favor
de esta PNL, pero permítannos nuestro escepticismo hacia
que la misma vaya a tener efecto alguno contra la actitud
turismófoba que, temporada tras temporada, venimos
sufriendo la mayoría de ciudadanos de las islas amparada y
propiciada por la política irresponsable del Gobierno que nos
dirige, prueba de ello es tener que instar al Gobierno balear
para que lleve a cabo una campaña proturismo cuando el
escenario debería ser el de mejorar más si cabe campañas
proturismo, que hoy por hoy brillan por su ausencia.

Mientras la puesta en este gobierno sea ir en contra del
turismo poco podremos hacer por impedir que estos actos
vandálicos, que tanto dañan nuestra imagen y nuestra
economía, sean erradicados. 

Aun así seguiremos denunciando la actitud irresponsable
del Gobierno balear dando todo nuestro apoyo a cualquier
iniciativa que intente poner fin a esta espiral de
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autodestrucción económica que tanto perjudica al interés
general de los ciudadanos de Baleares.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la
paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo crec
que tots, si no haguéssim dut aquesta moció avui aquí, el que
pensam d’aquest assumpte ja ho sabíem, deia Lina Pons: això
pues es el día de la marmota turística; doncs sí, sí, perquè
això és el que cadascú ha anat dient al llarg d’aquests anys.

Mirau, tenguin raó uns o tenguin raó els altres el que és
evident és que aquestes coses es poden canviar si realment
tens potestas per realment fer-ho. La Universitat Nebrija i la
Mesa de Turisme varen arribar a la conclusió que, més que el
tema turismofòbic, podria ser molt bé una falta d’ordenació
turística adequada i una falta d’ordenació turística adequada
ens dur a distintes sensacions i percepcions per part d’uns i
dels altres.

El Pi, a través del Sr. Melià, dia 12 d’agost del 2017, ja
anunciava les distintes mocions que es varen fer a tots els
municipis, i seria molt simpàtic saber el que vareu votar els
que éreu a un poble i a un altre perquè és increïble no votar el
mateix per tot a la mateixa moció, en contra -en contra- de la
turismofòbia, ni MÉS va votar igual...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... tampoc, a llocs ens donaven la raó i a llocs ens la llevaven.

I deia el Sr. Melià: és cert que fins ara són fets aïllats, però
això no minva la seva gravetat i les possibles conseqüències
negatives per al futur econòmic de les Illes Balears.

Què podem fer i què no està a les nostres mans? Nosaltres
en aquesta moció podem votar a favor, si vol, els punts 1, 2, 3;
en el que deia la portaveu del PSOE del tema d’enfortir-lo i
no..., haguessin pogut posar també que podem anar dins un
marc..., com diria jo?, en lloc de voler donar tanta importància
a segons quina paraula, perquè tothom hi pogués estar d’acord
i to thom pogués condemnar, jo intentaria que poguéssim
arribar a un acord. En el punt quart no podem arribar a un
acord, perquè en el punt quart, quan vostès diuen que actuïn
amb contundència, el que han de fer és actuar legalment; a
veure si ara resultarà que no defensam que s’actuï legalment;
ho trob un desbarat i ho haurien d’acceptar, aquesta qüestió.

Però anem al bessó, anem al bessó. Què ha passat en
aquesta legislatura passada perquè segons quines percepcions

que té la societat des de Formentera, Eivissa, Menorca i
Mallorca pogués tenir una percepció distinta de la que pot
tenir qualcú que es veu aclaparat? Idò que aquesta comunitat
autònoma no controla les dues coses més importants per
poder ordenar aquest tema, que són els aeroports i els ports;
és tan senzill com això. Si nosaltres tenguéssim realment
capacitat de cogestió aeroportuària podríem regular el nostre
turisme; si nosaltres poguéssim regular aquesta qüestió potser
ho podríem fer d’una altra manera però, fills meus, no en
tenim cap, i qualque partit perd el cul per governar en lloc de
posar-se...

(El Sr. Font i Barceló pica amb l’artell tres cops damunt
el faristol)

... con dos narices i dir “Armengol, no governaràs si aquests
no ens donen la cogestió”, perquè aquí hi ha el bessó. Per on
entra la gent, a unes illes? O pel cel o per la mar! I no tenim
cap possibilitat de regular-ho. Estau fent de nins petits
d’escola, de col·legi, de les 11 a les 11,30 que hi ha l’esbarjo,
res més.

Però passem a una qüestió. Teníem altres coses per poder
regular i que aquesta sensació fos menor, i El Pi les plantejà
totes tres al llarg de la passada legislatura, i una era la
regulació del turisme de vacances, i aquesta es va regular, es
va regular, es va regular, maldament ara com deia a la
intervenció passada resulta que al més dèbil, al que té un pis,
com ha dit el Sr. Melià, li volem fer pagar cada cinc anys, però
és igual, i el PP s’ha abstingut, ho haurem de fer saber a la gent
que no ho ha sentit. Però n’hi havia dues més, que era regular
el tot inclòs, que he hagut d’aguantar el portaveu de Podemos
dient uns desbarats com d’aquí a Honolulu anar i tornar 27
vegades. Aquests excessos que vostè diu El Pi els va plantejar
aquí diverses vegades amb propostes de resolució del debat de
l’estat de la comunitat, que es va votar que sí tot l’hemicicle,
i es varen complir tres terminis, i no es varen presentar, i
vostès han pactat i no han presentat res, i varen donar suport la
passada legislatura i es varen riure de vostès, perquè això que
ens ha volgut tirar en cara la culpa és seva!, perquè vostès es
quedin aquí, que quasi quasi els han..., xuf!, passat a tots per la
fulleta d’afaitar, varen votar a favor d’aqueixa proposta d’El Pi,
perquè si haguessin regulat el tot inclòs hi hauria coses que
realment podem fer.

Però n’hi va haver una altra, que va ser regular els cotxes
de lloguer, que vostè  n’ha tornat a parlar. Els cotxes de
lloguer; i per què tothom va votar que sí i  es varen gastar
només 12.000 euros per fer un estudi i no es va aconseguir? 

Senyores i senyors, hi ha coses que podem fer nosaltres i
coses que hem treure o arrabassar a altres institucions de
l’Estat perquè també les podem compartir, com podria ser la
cogestió d’aeroports i de ports. Mentre no siguem capaços de
fer això, pareix que som dins un cafè que abans de començar
aqueixa intervenció ja sabíem cadascú el que pensava,
únicament i exclusivament el posicionament de passar gust de
dir “jo som més alt que aqueix altre i jo som més guapo o jo
som més magre”. Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

(Se sent de fons el Sr. Font i Barceló que diu: “He dit 1,
2, 3, 5; 4 abstenció”)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president, bon dia, diputades, diputats. Sra.
Cabrera, jo li diria una cosa, per començar: el discurs de la
turismofòbia que va arrancar el seu partit la legislatura passada
i que es va repetir fins a l’avorriment durant quatre anys,
setmana rere setmana, setmana rere setmana, com un mantra,
a vostès no els ha donat rèdits electorals  perquè tenien 20
diputats la legislatura passada i ara en tenen 16. Ho dic perquè
si pensen destinar molts d’esforços a seguir parlant de
turismofòbia pensant que això els donarà un rèdit electoral,
crec que francament s’equivoquen.

Vostès saben perfectament que aquest discurs que porten
al Parlament és un discurs que no toca el fons de la qüestió; el
fons de la qüestió té a veure amb altres qüestions, i és que si
realment volen parlar de turisme, parlin de com el Govern està
aplicant la Llei de canvi climàtic i transició energètica, com
el Govern està aplicant la Llei de residus, com el Govern està
aplicant el fons de protecció de la posidònia, com el Govern
està treballant per una transició energètica, com el Govern
està treballant per una mobilitat més sostenible a les Illes
Balears, com hem de regular l’accés d’entrada de vehicles a
totes les Illes Balears. Parlin d’aquestes qüestions. Volen
parlar de turisme?, parlem d’això, perquè això és turisme, això
afecta directament el model turístic de les nostres illes, parlin
de com crear i desenvolupar millor producte turístic. Creuen
realment que els portarà a alguna banda seguir parlant de
turismofòbia? Crec que vostès són els principals promotors
de la turismofòbia perquè la porten aquí cada setmana, però no
d’avui, des de fa, ja li dic, enguany farà cinc anys i no els ha
portat enlloc.

Crec que seria desitjable que abandonàssim aquest discurs
bel·licista, aquest discurs bel·licista que només té per objecte
crispar, generar por, generar malestar i generar confrontació
entre bàndols polítics. 

Crec que ningú a dia d’avui no pot qüestionar que tots
tenim ben clara la importància del sector turístic per a les
nostres illes i per a la creació de benestar, però tampoc podem
(...) la major, i vostès saben perfectament, i estic convençuda
que tots els diputats del Partit Popular, si poguéssim tenir una
conversa cara a cara individual amb cadascun de vostès,
podríem coincidir que el turisme genera també impacte sobre
el territori, genera impacte sobre els nuclis urbans, genera
impactes als llocs on hi ha sobretot habitatge residencial,
genera impacte sobre el medi ambient. Crec que vostès això
no s’atreviran a negar-ho; per tant parlem de què hem de fer
per millorar la gestió global d’aquests impactes. 

Però de veritat pensa que seguir parlant de turismofòbia
fent referència a fets que al cap i a la fi s’han aïllat, perquè
vostès volen construir aquí -i aquí VOX també fa la seva feina,
que és l’única que sap fer- que és animar aquestes situacions
apocalíptiques -s’acaba el món, a Baleares som tots uns
monstres, ens volem menjar els turistes, alimentem les
trinxeres...-, jo, francament, crec que aquest discurs no ens
porta enlloc. Això de VOX ho puc entendre, perquè és igual
del que parlem, ells porten sempre el discurs allà mateix,
podem parlar d’educació, de salut, de turisme, de medi
ambient, de llengua, del que vulgui, sempre anam allà mateix,
a les trinxeres, perquè tothom que no pensi com ells és... és un
revolt, és una persona fora de la llei. No.

Jo crec que ja està bé. Francament, m’avorreix
profundament aquest discurs i crec que vostès tenen capacitat
per canviar-lo, i crec que hi ha qüestions molt més importants
a les Illes Balears i que preocupen molt més a la gent a l’hora
de parlar de turisme. Parlem de com redistribuir millor la
riquesa que genera el turisme entre les rendes de la gent que
vivim a Balears. Parlem de com millorar la gestió dels
creuers, de com millorar la gestió dels fondeigs en el conjunt
del nostre litoral; de com destinam més recursos a espais
protegits, que al cap i a la fi és pel que ve la gent aquí. Per tant,
ja els dic, em sembla lamentable que seguim amb aquest
discurs.

El discurs està caducat, està caducat, aquest discurs.
Vostès volen seguir-hi?, endavant, però ja els dic que han
perdut quatre diputats i la turismofòbia no els donarà més
diputats, si és el que volen. Canviem de discurs.

Ja per acabar, respecte de la seva proposició no de llei jo
acceptaria, si vostès després també ho tenen a bé, acceptaria
l’esmena que aquí MÉS per Mallorca ha presentat als punts...,
és a dir, per aglutinar els punts 1 i 2 en un sol punt; això sí,
demanaria que es retiràs l’expressió que diu “manifestació
fòbica...”, és a dir, en el punt 2, on diu “manifestació fòbica
que s’hagi produït contra el turisme a les Illes Balears”. Jo
simplement retiraria..., propòs com a transacció si ells ho
veuen bé, i vostès també evidentment, retirar l’expressió
“contra el turisme” del punt 2, i aglutinar com ells plantegen
els punts 1 i 2.

Si accepten això ho votarem a favor, i no votarem a favor
de cap altre dels punts perquè, ja els dic, parlar de persecució,
etc., em pareix crear un ambient bel·licista que és una absoluta
irresponsabilitat i lament molt que el Partit Popular s’hi
avingui i doni canxa en aquest cas a VOX i a Ciutadans. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Correspon ara al grup proposant,
té la paraula la Sra. Cabrera per fixar posició i dir-nos la seva
posició respecte de les esmenes.
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LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Gràcies, Sr. President. Bé, en principi vull agrair als grups
els vots favorables, parcial o en la seva totalitat, creiem que és
molt important tenir un posicionament clar contra la violència,
els actes vandàlics i e ls  missatges d’odi que han tingut lloc
aquest estiu i que lamentablement ja són diverses temporades
que en tenim, i açò és el més important que hem de tenir clar
d’aquesta moció. Llàstima -com dic- que no surti per
unanimitat, aquest missatge és bo per al turisme; és bo per al
sector turístic; si realment hi hagués una unanimitat per a la
ciutadania, perquè veuen que les administracions no es posen
de perfil davant situacions indesitjades, i bo per als nostres
mercats perquè veuen un posicionament clar i suport al
turisme i la voluntat que res no canvia un dels atractius més
importants de Balears que és la seguretat.

Començaré per l’esmena de Ciutadans, evidentment
l’acceptam, estem totalment d’acord que és necessari tenir
informació objectiva per poder prendre decisions de cara al
futur, i més en un govern totalment sospitós de no ser massa
amic ni massa amant d’impulsar el turisme a Balears. Com dic,
sense informació objectiva no es poden prendre decisions
encertades i moltes vegades aquesta informació parcial el que
acaba fent és criminalitzar aquest sector d’una manera
totalment injusta.

Respecte  de l’esmena dels grups de PSOE, Podemos i
MÉS, he de dir que els nostres dos primers punts són
específics del que consideram inacceptable i que s’ha de
condemnar sense cap tipus de pal·liatius i, per tant, creiem que
hem de mantenir els nostres dos punts perquè si no d’altra
manera es desvirtuaria el sentit de la nostra PNL i la claredat
que volem donar a la nostra expressió.

He de dir que sembla que vulguin amagar aquesta realitat
després de sentir els diferents portaveus de PSOE, de
Podemos i de MÉS per Mallorca respecte del principal, que
és del que parlam aquí. Sembla que vostès vulguin diluir
aquests actes que més o manco són prou importants i que van
en contra clarament del sector turístic.

Diu la Sra. Sansó que troba que no, que aquests actes no
van en contra de les persones. Creu realment que no van en
contra de les persones, dels propietaris, de les cases que estan
pintades, dels cotxes destrossats, de la inseguretat que es
genera a la gent que ve aquí, als  turistes, als ciutadans, als
residents que no tenen cap necessitat de veure aquests
espectacles, de la imatge que es dóna als nostres mercats?

Vostès parlen que açò sembla que nosaltres... vostès fan
una reducció que parlam d’unes pintades d’uns al·lots
malcriats; escolti, açò no són unes pintades d’uns al·lots
malcriats, són uns activistes que van en contra d’un sector
productiu molt important i en contra de les persones. Açò és
el que vostès han de tenir clar i sembla que ho vulguin amagar.

Nosaltres no diem que la ciutadania en el seu conjunt sigui
turismofòbica, vostès fan polítiques turismofòbiques i açò és
el que nosaltres...

(Remor de veus)

... nosaltres hem defensat des del principi.

I parlen d’alarmisme -parlen d’alarmisme-, Sra. Sansó, el
que crea alarmisme són accions que són delinqüència i actes
vandàlics que es vulguin fer passar per llibertat d’expressió i
per uns fets puntuals. Crea alarmisme a la ciutadania que es
firmin per part de partits d’aquesta cambra que Espanya no és
un país democràtic. Açò crea alarmisme...

(Remor de veus)

... i crea alarmisme que l’atur pugi, que el creixement
econòmic baixi, que la temporada turística sigui pitjor, que
pugin...

(Remor de veus)

... que pugin en dues legislatures 15 milions d’euros en alts
càrrecs i que amb 4.000 milions d’euros no hagin estat
capaços de millorar la vida de les persones. Açò és el que crea
alarmisme, senyors del Govern!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Sr. Mas, vostè parla de repensar, de cridar a l’auxili, del
límit que tenen ja les Illes Balears, molt bé, facin qualque
cosa, són vostès qui ens governen, és que parlen com si
estiguessin a l’oposició, pugen aquí a parlar com si estiguessin
a l’oposició. Facin feina, es posin..., facin les accions que
vostès trobin que hagin de fer, però no ens tirin en cara que
nosaltres fem coses que no hem de fer. Nosaltres fem el que
trobam... nosaltres fem el que trobam que hem de fer des de
l’oposició, en positiu. Vostès troben que no és correcte,
d’acord, facin vostès, estan governant, tenen 4.000 milions...
passat de legislatura, aquesta ja serà un poc pitjor, ja ho sabem,
però bé, en qualsevol cas estan perdent oportunitats per fer les
coses que vostès suposadament volen. 

I Sra. Tur, vostè no ha estat conscient del que ha dit, vostè
diu que nosaltres fem les coses per rèdit electoral. Nosaltres
no feim les coses per rèdit electoral,...

(Remor de veus)

... fem les coses perquè creiem en el turisme i ho hem
demostrat sempre i en qualsevol ocasió que hem tingut
oportunitat. Tal vegada vostè sí que fa les coses per rèdit
polític i per açò es creu que tothom fa el mateix...

(Remor de veus)

..., nosaltres no ho fem açò. Per tant..., 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... creiem en el turisme, ho hem demostrat.
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I la senyora de Podemos, que em parlava de Punta Ballena
i del desastre del turisme d’excessos, correcte, però li he de
dir que a aquella zona hi ha una part molt important millorada
per la disposició addicional quarta, aquesta que vostès no
volen recuperar i que ha estat l’eina necessària i jurídica
perquè els establiments puguin pujar de categoria i la zona es
pugui reconvertir en una zona millor, precisament per anar en
contra del turisme d’excessos.

Per tant, vostès no creuen en el turisme i el que fan és...
rodar la mata i no prendre decisions.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrera, he entès que no acceptava l’esmena RGE
núm. 7550?

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Correcte.

EL SR. PRESIDENT:

Però..., i que acceptava la RGE núm. 7474 de
Ciudadanos,...

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

De Ciudadanos, sí.

EL SR. PRESIDENT:

..., però no he sentit si acceptava o no la transacció que...

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

L’accepta? La transacció que ha fet el Grup Parlamentari
Socialista a l’esmena de Ciudadanos?

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, sí, sí, sí.

EL SR. PRESIDENT:

L’accepta?

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, sí.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, perfecte.

(Remor de veus i algunes rialles)

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

És estrany, però sí.

(Remor de veus)

Som capaços d’arribar a acords.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Correspon demanar si hi ha qualque grup que s’oposi a
aquesta transacció. Idò, si no hi ha cap grup, passarem a votar,
votarem punt per punt. Passam a votar. Votam.

26 sí: 32 no; cap abstenció.

Passam a votar el punt 2. Votam.

26 sí; 32 no; cap abstenció.

Passam a votar el punt 3. Votam.

26 sí; 32 no; cap abstenció.

Passam a votar el punt 4. Votam.

23 vots favorables; 32 no; 3 abstencions.

Votam ara el punt 5. Votam.

26 sí; 32 no; cap abstenció.

I ara votarem l’esmena acceptada RGE núm. 7474 de
Ciudadanos, amb la transacció incorporada. Votam.

55 vots sí; 3 no; cap abstenció.

(Remor de veus)

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 3379/19,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
relativa a accés assequible a l’habitatge públic.

A continuació debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
3379/19, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
accés assequible a l’habitatge públic.

Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té
la paraula el Sr. Ensenyat.
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EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President, diputats i diputades, bon dia
a tots i  totes. Estic convençudíssim que tots els grups
parlamentaris consideram la qüestió i la dificultat o el
problema de l’accés a l’habitatge com a un dels problemes
més a nivell estructural i que suposa un dels reptes més
importants d’aquesta legislatura i, de fet, així es va poder
constatar dins la campanya electoral, on vàrem tenir diferents
possibilitats de poder-ne parlar, fins i tot de fer propostes.

Segurament l’habitatge públic constitueix una de les
majors garanties de l’estat del benestar i segurament la
discrepància entre els grups polítics sortirà de com els
habitatges s’han de construir, si han de ser públics, si han de
ser privats, o semipúblics, o semiprivats i crec que sobretot
del marc normatiu que els han de regular.

Crec que fins i tot la mateixa Constitució Espanyola de la
qual darrerament en parlam molt, en el seu article 47, tot i que
estan més de moda altres articles com el 155, o el 126, no és
així?, però crec que és important tal vegada recordar-ho, que
fan referència precisament a aquesta condició bàsica quan
explica que “la ciutadania té dret a gaudir d’un habitatge digne
i adequat”, i afegeix, tot seguit “els poders públics promouran
les condicions necessàries i establiran les normes pertinents
per fer efectiu aquest dret, regulant la utilització del sòl,
d’acord amb l’interès general, per impedir l’especulació”.

I precisament d’això tracta aquesta PNL que avui
presentam, d’evitar l’especulació. És a dir, no és una PNL
genèrica que vol parlar de tots els temes referents a habitatge
públic, no, sinó de la provisió d’habitatges que no s’han
d’entendre com a una qüestió de mercat, sinó que s’han
d’entendre com a un dret fonamental que tenen les persones
i que les administracions públiques hi han d’intervenir
directament i de manera coordinada per fer-ho possible.

Crec que, això no obstant, durant molt de temps les
administracions han mirat cap una altra banda i no han ni
regulat, ni dirigit el mercat de l’habitatge de manera que es
garantís per a totes les persones aquest dret a un habitatge
digne, on poder desenvolupar el seu projecte vital, sinó tot el
contrari. Determinades polítiques han fomentat que els de
sempre fessin grans fortunes damunt l’esquena també dels de
sempre, sovint a costa del seu patiment i sobretot el sacrifici,
i el que és més greu, amb la complicitat total i absoluta de
determinats partits polítics.

I com a mostra un botó, crida poderosament l’atenció de
la decisió del Tribunal de Comptes, que ha revocat la
condemna de l’exbatlessa de Madrid, la Sra. Ana Botella i del
seu equip de govern, per la venda de 18 promocions
d’habitatges públics a un fons voltor. Una situació encara més
cridanera, ja que l’absolució de Botella i els seus 7 regidors
s’ha decidit per 2 vots contra 1. Dels tres membres que
conformen la sala, els 2 vots favorables han estat dels 2
consellers proposats pel PP, Margarita Mariscal, exministra
d’Aznar, marit d’Ana Botella, i José Manuel Suárez
Robledano. Ho dic per si qualcú encara té dubtes d’allò de la

separació de poders i de la independència de la justícia, o fins
i tot de la ideologia de determinats jutges.

Crec que és ben coneguda la concentració de milers
d’habitatges en règim de lloguer en mans de grans fons
d’inversió, o grups immobiliaris vinculats al sector financer.
La creació de les SOCIMI, Societats Anònimes Cotitzades
d’Inversió en el Mercat Immobiliari, els aplana el camí amb
grans avantatges fiscals en inversions immobiliàries. Els
beneficis fiscals d’aquest model varen ser l’any passat, el
2018, de 12.662 milions d’euros, de beneficis fiscals, 12.662
milions euros, una xifra del tot desproporcionada si la
comparam amb el pressupost de l’any 2018 de l’Estat en
matèria d’habitatge, 500 milions d’euros.

Crec que tots som conscients i coincidim que vivim davant
una situació que suposa una vertadera emergència, una situació
a la qual hem de donar resposta i hem d’abordar des de
diferents perspectives, la fiscal entre aquestes, però és
important per fer-ho que ens facem una pregunta: com és que
hem arribat a aquesta situació? I sobretot què hem de fer
perquè l’accés a l’habitatge sigui un dret i no un producte
mercantil?

La nostra comunitat va ser pionera amb l’aprovació de la
Llei de l’habitatge la qual, entre altres qüestions, penalitzava
els grans tenidors d’habitatges buits, sobretot per provocar que
aquests s’incorporessin al mercat, entre altres. Però això no
és suficient i, amb tot, queda clar que l’Estat necessita de
noves formes d’iniciatives en matèria d’habitatge. Però mentre
aconseguim aquests canvis, és necessària una actuació urgent
que permeti l’accés a l’habitatge amb unes mínimes garanties
per a les persones i famílies i que aquestes precisament no
caiguin en mans de societats...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ensenyat hauria d’anar acabant.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

... especuladores, com les SOCIMI.

Per això presentam aquesta moció per ser debatuda en
aquesta cambra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Intervenció del Grup Parlamentari
Socialista per defensar les esmenes RGE núm. 7506, 7507,
7508, 7509 i 7510/19, té la paraula la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Conscients que l’accés a l’habitatge
és un problema que ens preocupa i molt, el GOIB s’ha
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preocupat i s’ha ocupat durant aquesta darrera legislatura de
posar la política fiscal al servei de la política d’habitatge i ho
seguirà fent. Hem dut a terme una política fiscal activa i també
progressiva i no podem permetre que sota el paraigua de
determinades societats es paguin menys imposts. 

En aquest sentit, ara entram a la discussió dels punts de la
PNL, proposició no de llei presentada pel Grup MÉS per
Mallorca, donarem suport a aquesta proposició no de llei,
però si bé hem presentat una sèrie d’esmenes, concretament
al punt 1, una esmena de modificació que fa referència a la
tributació de les SOCIMI. És veritat que en aquest punt es diu
que les SOCIMI estan exemptes de l’impost de societats,
realment tributen a un tipus zero, perquè això té una sèrie de
conseqüències fiscals, estan obligades a presentar la
declaració de l’impost de societats, malgrat què pràcticament
la tributació és nul·la.

En el punt 2 també fem una sèrie de correccions formals,
però sobretot entraré  en els punts quart, cinquè i sisè, on
presentam unes esmenes d’addició. Consideram que també
s’ha de revisar la fiscalitat no només de les SOCIMI, sinó
també de les societats d’inversió immobiliària i del fons
d’inversió immobiliari, a més de ser partícips. Aquestes
societats, igual que les SOCIMI tributen a un tipus de l’1%.

Quant al punt cinquè, consideram que s’ha d’instar els
ajuntaments i  les entitats locals a aprovar dins les seves
ordenances fiscals la bonificació del 95%, prevista en el Reial
Decret Llei de mesures urgents per al lloguer d’habitatge i per
a habitatge, en general, és una bonificació del 95% de l’Impost
de Béns Immobles que es podrà aplicar quan el lloguer sigui
amb renda limitada. Consideram, per tant, que seria una bona
cosa tenir-ho en compte.

I f inalment també proposam un punt sisè, quant a la
possibilitat, també introduïda per aquest Reial Decret de
mesures urgents en matèria d’habitatge, perquè les entitats
locals puguin analitzar la possibilitat de trobar el recàrrec
damunt l’Impost de Béns Immobles, per a béns immobles
desocupats de forma permanent. Fins i tot aquests recàrrecs
podran ser diferents, en funció del temps de desocupació del
bé immoble podrem tenir un recàrrec o l’altre.

Quant a les esmenes presentades pel Partit Popular, he de
dir que el Partit Popular en un acte de cinisme descarat,
demana ara, demana ara...

(Alguns aplaudiments)

... demana ara incrementar l’import i el límit de les deduccions
per a lloguer, que ens sembla bé, però dic que amb un acte de
cinisme descarat, quan a l’any 2013 els record que vàrem
passar a ser l’única comunitat autònoma sense cap tipus de
deducció fiscal en matèria d’habitatge...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., l’única comunitat autònoma que, repeteix, no tenia cap
deducció, cap benefici fiscal.

Demanen també eliminar actes jurídics documentats per
als préstecs hipotecaris; recorden que ara ho paguen els bancs
i no els clients? Estan vostès confosos nit i dia. Quant al tipus
reduït del 4% per l’ITP per compra d’habitatge, no veig que ho
tenguin a cap comunitat autònoma governada pel Partit
Popular, ni els seus els compren les seves ocurrències.

També proposen...

(Alguns aplaudiments)

... apostar per la contractació  d’assegurances privades que
garanteixin el cobrament de rendes impagades. Revisin el
manual pràctic de l’impost de la renda de les persones
físiques, tenim una deducció dins l’impost de la renda de les
persones físiques que permet al propietari aplicar-se com a
màxim 400 euros de benefici fiscal, precisament per la
contractació d’assegurances per impagaments del lloguer de
l’habitatge. 

El que havia dit, ara, a més de batalladors professionals
practiquen contínuament el cinisme descarat, demanen, ara
mateix també, 8.000 habitatges protegits, 8.000, 24.000,
50.000, els que siguin. Coherència, rigor, responsabilitat; això
és el que els falta!

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Correspon ara la intervenció del Grup Parlamentari
Popular per defensar les esmenes RGE núm.7556, 7557,
7558, 7559, 7560, 7561, 7562 i 7563/19, té la paraula el Sr.
Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Bé, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Bé, ja vàrem debatre..., la primera PNL que va
presentar el Partit Popular en aquesta cambra va ser sobre
accés a l’habitatge. Tots vostès de la bancada de l’esquerra
evidentment varen votar totes les mesures en contra, totes, no
en varen deixar cap ni una votant-les a favor.

Des del Partit Popular sempre hem cregut que per facilitar
l’accés a l’habitatge a la gent és necessari augmentar l’oferta
d’habitatge públic, privat, el que sigui, però augmentar l’oferta
d’habitatge, i mentrestant facilitar a la gent que vol comprar un
habitatge o el vol llogar facilitar-los les coses. Jo crec que
això té tot el sentit comú.

Bé, idò, resulta que MÉS per Mallorca ens presenta avui
una PNL que nosaltres creiem que no fa cap de les dues coses,
ni facilita l’oferta, ni que hi hagi més oferta en el mercat, ni
tampoc facilita les coses als que volen llogar o volen comprar
un habitatge. Per tant..., en primer lloc, diuen: hem
d’augmentar la fiscalitat..., diuen revisar, però ja entenem que
és augmentar la fiscalitat de les SOCIMI; el que no diu vostè
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és que les SOCIMI, les societats..., aquest tipus de societats
han d’invertir en immobles per destinar-los al lloguer, sí, sí,
per destinar-los al lloguer. Per tant, si vostès augmenten la
fiscalitat de les SOCIMI, qualsevol persona pensaria, idò,
baixaran els immobles destinats al lloguer i en conseqüència
treurem habitatges de lloguer del mercat. En conseqüència, si
treim habitatge de lloguer al mercat, què passarà amb els preus
del lloguer? Només és un plantejament. Vostès diuen, oh!, les
SOCIMI paguen un 0%, sí, el que no ens diu és que han de
repartir un 80% dels beneficis i en conseqüència no tributa la
SOCIMI, però sí que tributen els que reben els beneficis en
forma de dividends, o no?, sí que tributen. Per tant, no és cert
el que ens diu, no, 12.000 milions d’euros, mentida, mentida
perquè..., home!, a no ser que vostès els vulgui dir tributin
també i a més obligar-los a repartir els dividends, es poden
quedar els dividends a la pròpia societat.

En segon lloc, vostès ens proposen modificar la Llei
orgànica d’estabilitat pressupostària i la disposició addicional
setzena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, li he de confessar
una cosa, això ja està fet, Sr. Ensenyat, ja està fet, des de l’1 de
gener del 2019 els municipis poden destinar els superàvits a
habitatge. Per tant, jo no sé per què ens proposen això? Si això
ja està fet.

I finalment, el tercer apartat jo no l’entenc, o sigui, li he de
confessar que jo no sé què vol dir vostè quan diu “aplicar
major penalització a les accions delictives d’assetjament
immobiliari”, què vol dir vostè amb això? Jo no ho entenc, ens
ho explicarà després? Perquè si no ho entenem..., m’explic?

Com que nosaltres pensam que cal augmentar l’oferta
d’habitatge i cal facilitar als ciutadans de les Illes Balears que
puguin accedir a un habitatge, hem presentat..., ja vàrem, són
les mesures que ja vàrem presentar en el seu moment, si volen
dignar-se a votar-ne alguna a favor doncs ja ens aniria bé; és
clar que s’ha d’augmentar l’oferta, per això nosaltres
proposam que hi hagi 8.000 habitatges a les Illes Balears
addicionals, públics, privats, com sigui, però 8.000 habitatges
més per a la gent de les Illes Balears, s’ha d’augmentar
l’oferta.

En segon lloc, això al Sr. Pons li agradarà, perquè és el que
va proposar l’altre dia als promotors immobiliaris, els ho ha
dit el Sr. Pons als de Podemos i a vostès que vol la iniciativa
privada? Ha descobert el Sr. Pons al cap de quatre anys i mig
que la iniciativa privada pot ser un bon aliat, un bon aliat per
construir habitatge per a la gent. Ei!, Sr. Pons, benvingut, de
veritat, perquè jo crec que és una cosa molt saludable, s’ha
torbat quatre anys i mig, home!, mai no és tard, però benvingut,
és clar que sí, molt bé, pacti amb els promotors immobiliaris
perquè es construeixi habitatge a preu taxat per a lloguer, és
clar que sí, cap problema ni un. Copiï’ns totes les propostes
del Partit Popular i apliqui-les, jo crec que tots en sortirem
beneficiats, sobretot els ciutadans de les Illes Balears.

Per altra banda, donin confiança als propietaris dels
habitatges perquè els posin al mercat, és clar que sí, l’objectiu
és que els posin en el mercat, perquè si no els posen en el

mercat no augmentarem l’oferta i, per tant, no baixaran els
preus.

Per altra banda, per què no fa la hipoteca compra fàcil? Per
què no facilitam a la gent que vulgui comprar un habitatge que
els bancs els donin fins al cent per cent del valor de taxació?
Per què no? Per què no ho han de fer?

Ara, el més sorprenent de tot són les mesures fiscals.
Nosaltres diem: home, s’haurien de prendre mesures fiscals
per facilitar que la gent que vulguin accedir a un habitatge, tant
en compra com en lloguer, pugui pagar menys imposts. I avui,
en aquesta cambra, ens assabentam que no només no es volen
baixar els preus, no només es volen baixar els imposts, sinó
que es volen pujar; o sigui, passarem d’actes jurídics
documentats d’un 1,2% a un 1,5%. Veig que no acceptaran cap
de les propostes del Partit Popular, perquè si resulta que volen
facilitar l’accés a l’habitatge i resulta que el pugen i ens diuen,
no, però ho paguen els bancs. Home, per favor, tothom sap que
els bancs repercutiran en forma de costs o interessos als
contribuents directament, als ciutadans directament. Per tant,
és absurd pensar que no repercutiran, per tant, si els pugen els
imposts als bancs ho repercutiran i ho pagaran els
consumidors finals. És absurd.

Finalment, els ho vàrem dir, si volen que hi hagi oferta
d’habitatge lliure, home, convendria que traguéssim..., que
l’ocupació il·legal la combatéssim i que no hi hagués okupes...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, hauria d’anar acabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

... -sí, ja acab, Sr. President-, que no hi hagi okupes als
habitatges, combatem l’ocupació il·legal, perquè si no sempre
estam en les mateixes, no pot ser aquesta situació que es viu
i que se’n parla jo crec massa poc.

En fi, gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr.
Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, bon
dia. Aquesta PNL comença amb l’afirmació següent:
“L’habitatge públic constitueix una de les principals
garanties de l’estat del benestar”. No podemos estar más de
acuerdo con ello. 

El acceso a la vivienda en condiciones dignas, el acceso a
una alimentación saludable y diversificada, el acceso a la
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enseñanza y a la sanidad gratuita y de calidad, el acceso a los
suministros de energía y agua, el acceso a una cultura amplia
y diversa son las condiciones básicas para lograr una sociedad
avanzada en la que nadie quede atrás, en la que nadie quede
excluido, como estamos viviendo que sucede desde hace ya
demasiados años en este país.

Por eso, estamos de acuerdo con aquella afirmación,
porque forma parte de los fundamentos de una convivencia
sana y esperanzadora para el conjunto de la población, algo de
lo que el Estado debe ser el garante.

Pero esto no es así, y lo vamos viendo año tras año en
todos los aspectos enunciados, pero ciñéndonos
exclusivamente a la problemática de la vivienda, que ha traído
la desesperación y la exclusión de amplias capas de la
sociedad, debemos recordar a quienes creen que el mercado
se autoregula y da las mismas oportunidades a todos los
sectores sociales de la población, que esto no es así. La
construcción de VPO ha pasado del 90% del total en el año
1963 a un parque actual de viviendas que alcanza tan solo el
1,5% del total, según un informe de hace poco tiempo de la
Fundación Alternativas. 

Indudablemente en todos estos años han existido
variaciones en estos porcentajes, habiendo en algunos
momentos cifras prácticamente igualadas entre la proporción
pública y la privada, como a mediados de los ochenta o a
mediados de los noventa, pero desde la nueva Ley del suelo
del 1998, de Aznar, que fue plenamente liberalizadora, y la
siguiente, la actual 2007, de Zapatero, la especulación y la
poca inversión pública han ido de la mano agravándose por la
creciente presencia en España de fondos buitre especialistas
en esta especulación, fondos que se han aprovechado para
adquirir miles de viviendas a precios ridículos de las ayudas
públicas otorgadas a la banca, para recuperar miles de
viviendas vacías fruto de la burbuja inmobiliaria y financiera
que estalló en 2008.

Hemos vivido una enorme estafa hipotecaria en los
últimos veinte años producida por políticas neoliberales en
España, también en Europa, que han generado una vulneración
sistemática de derechos fundamentales con su cara más
dramática en los desahucios masivos y en el
sobreendeudamiento de las familias.

Dice la Constitución que todos los españoles tienen
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Dice
también que los poderes públicos promoverán las condiciones
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo, de
acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

Pero cuando miramos a nuestro alrededor estas palabras
quedan sin sentido. Los cientos de miles de desahuciados,
jóvenes que aún trabajando no pueden acceder siquiera a un
alquiler para independizarse de su familia, los trabajadores
temporales que no pueden pagar el alquiler en la localidad
donde desarrollan su trabajo.

Sabemos que el derecho a la vivienda recogido en la
Constitución es un principio rector de la política social y
económica, no un derecho fundamental, es solo una pauta que
habrían de seguir los poderes públicos, pero que no hacen o
hacen de manera insuficiente. Esta Constitución habría de
revisarse si no recoge como fundamental los derechos
humanos, porque la vivienda es un derecho humano.

Lo que estamos viendo desde hace años es el abandono de
las políticas públicas de vivienda, esa entrega al mercado de
nuestras políticas como si el mercado tuviera alguna intención
de solventar las carencias de vivienda pública. Es todo lo
contrario de lo que debería hacerse, las ciudades que mejor
regulan el mercado, porque el mercado es insaciable y hay que
regularlo, son las que disponen de vivienda pública en grandes
cantidades, nos indicaba, hace ya cerca de dos años, Sorcha
Edwards, la secretaria general de Housing Europe, una red de
promotores europeos de vivienda pública. 

El estudio antes mencionado de Fundación Alternativa
señala que se requerirían al menos un millón y medio de
viviendas de alquiler asequible para atender lo que
textualmente denominan “las formas de exclusión residencial
derivadas de la falta de solvencia de muchos hogares”,
especialmente para las familias que destinan más del 40% de
sus ingresos para la vivienda, de los jóvenes que no pueden
emanciparse, de las personas desahuciadas.

Pero España tiene 3 millones de viviendas deshabitadas,
¿qué ocurre entonces? Tenemos un sistema de vivienda
depredador que va dejando náufragos en la orilla, gente
abandonada a su suerte. Debemos garantizar la función social
de la vivienda, debemos garantizar el acceso al alquiler desde
el control público y el interés general.

Por eso, vamos a apoyar la PNL de MÉS per Mallorca,
organización a la que vamos a proponer un nuevo punto que
dijera que “instamos al Gobierno del Estado a considerar la
vivienda como un derecho fundamental mediante la reforma de
la Constitución, para incluir el derecho a la vivienda en el
capítulo segundo del Título I de la Constitución Española.” La
presentamos como una enmienda in voce, no está registrada
y esperamos que sea aceptada. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, Sr. President. El problema d’accés a l’habitatge el
tenim agreujat a les Illes Balears per la nul·la resposta dels
governs de les dues legislatures anteriors, encara que és més
greu el cas de la passada legislatura, on pràcticament no es va
construir cap habitatge social en anys de bona recaptació, i
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tampoc no es varen fer polítiques per incentivar la construcció
d’habitatges a promotors privats. Al Grup Parlamentari de
Ciutadans ens hem posat a fer feina des del primer dia per
extremar el control al Govern per no perdre una altra
legislatura sense habitatge social.

I respecte de les propostes que fa el Grup MÉS per
Mallorca per alleugerir el problema de l’habitatge o fins i tot
per evitar l’especulació, ens sorprèn que realment no siguin
temes interessants per a les nostres illes, perquè l’assumpte
de les SOCIMI les quals evidentment són societats anònimes
cotitzades d’inversió immobiliària a les Illes Balears només
es veuen en hotels, no en habitatges, les SOCIMI
principalment es donen a les grans... d’habitatges a les grans
ciutats o a les grans àrees metropolitanes del país, a Balears
en tenim molt poques. Per tant, no és un problema
d’especulació ni problema d’habitatge.

A més a més...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats i diputades, un poc de silenci.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

..., la fiscalitat de les SOCIMI que, sí bé és molt favorable en
un inici, obliga que el 80% dels beneficis generin dividends
als accionistes i aquests dividends tenen fiscalitat. Per tant, si
que paguen imposts.

La segona proposta sobre la llei Montoro, bé, ja ho ha dit
el portaveu del Partit Popular, des de principis d’any ja es pot
fer, els ajuntaments ja poden utilitzar aquest superàvit en
temes d’habitatge i sobretot ens interessa que el primer que
han de fer és sanejar els seus comptes.

Sobre accions delictives, sobre l’assetjament immobiliari
jo a Balears n’he conegut ben poques, no sé si és molt
habitual, però és molt més greu el problema de l’ocupació que
de l’assetjament immobiliari, i, evidentment, hi ha un codi
penal que ja regula tots aquests actes delictius.

Per tant, què considerem des del Grup Parlamentari de
Ciutadans que han de ser les mesures per impulsar l’habitatge
i per realment evitar l’especulació i que els ciutadans de les
Illes Balears puguin accedir a un habitatge digne? 

Evidentment el primer gran pilar: seguretat jurídica. Des
que els  terminis de la concessió de llicència als nostres
ajuntaments siguin acceptables, no immensos com els que
tenim ara; també beneficis fiscals als posseïdors d’habitatges
que la puguin posar en lloguer de llarga durada; evidentment,
i ja s’ha dit aquí, lluitar activament contra l’ocupació, que no
sigui un problema que, a més a més, repercuteix... pensem que
quan l’ocupació entra a un bloc de pisos afecte tots els veïnats
de l’edifici.

I sobretot, i ara fa uns dies ens vàrem trobar amb la
portaveu del Grup Unidas Podemos, Irene Montero, que

assenyalava, fins i tot donava noms i llinatges d’una persona
propietària d’un pis que volia... bé, que havien rescindit ja el
contracte als seus inquilins i la va sotmetre a un judici públic
davant de tota la ciutadania. Això ho trobem indignant perquè
no afavoreix en res incentivar els propietaris perquè donin els
seus habitatges per a lloguers de llarga durada.

I el segon gran pilar: la col·laboració publicoprivada. És
cert que ara realment des de fa uns dies el conseller es reuneix
amb els promotors i és cert que és una cosa que ja venim dient
des de fa molts d’anys: sense col·laboració publicoprivada
difícilment podrem construir el nombre d’habitatges que
necessiten les nostres illes per alleugerir el problema de
l’habitatge, encara que sigui amb combinacions, cedint
terrenys i a canvi d’un lloguer taxat o de qualsevol altre tipus
de col·laboració publicoprivada, però és l’única eina que
nosaltres considerem realment factible per aconseguir les
dues problemàtiques que tenim ara, que és el problema de
l’habitatge i, com diu el Grup Parlamentari MÉS,
l’especulació.

Evidentment, amb les propostes que fa el Grup
Parlamentari MÉS no se soluciona cap dels dos problemes de
què parlam en aquest debat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, lo primero de todo, me
alegro de este repentino ataque de constitucionalismo que le
ha dado al Sr. Ensenyat, bienvenido a casa del padre, será
como el hijo pródigo, le daremos la capa, el anillo, mataremos
un cordero.

(Remor de veus)

Le quiero recordar que, igual que aceptamos el artículo 47,
el 155, el 116, y lo que es más importante el 1, el 2 y el 3
también forman parte de la Constitución, no la podemos coger
sólo por las partes que nos gustan, sino en su conjunto, ¡eh!,
simplemente recordárselo. 

Bueno, con respecto a la exposición de motivos que nos
introduce en esta PNL, bueno, las SOCIMI, que ustedes parece
que les tienen pues cierta manía, pues, sólo representan un
15% en España del total de vivienda de alquiler frente, por
ejemplo, al 50% que representan en otros países avanzados,
como Alemania; proporcionan liquidez al mercado
inmobiliario y, lógicamente, una rentabilidad estable al
inversor. Tienen como condición que el 80% de su dinero ha
de estar invertido en inmuebles para alquiler y, del mismo
modo, el 80% de sus beneficios deben proceder del alquiler
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de estos inmuebles. Esto hace, entre otras cosas, pues que
ayuden a invertir la tradición española de ser propietario de las
casas y poner propiedades en alquiler; es un negocio
absolutamente legítimo, reglado y que, además, su
transparencia viene garantizada por la obligatoriedad que
tienen de cotizar en un mercado regulado, o sea, no son
fondos buitres, no son..., son inversores que invierten su
dinero en una actividad legítima que además favorece el
alquiler.

Pero vamos, yo veo que ustedes esto de como funciona el
mercado, el libre mercado en una sociedad libre pues no lo
acaban ustedes de tener en cuenta.

Luego, curiosamente, en su exposición de motivos, sin
venir muy a cuento, nos sacan la sentencia de la Sra. Ana
Botella, la sentencia absolutoria, poniendo en duda porque los
jueces procedían, dos de ellos, del ámbito conservador.
Bueno, pues, yo es que creo en la independencia de los jueces
y en la judicatura española, no siempre me gustan todas las
sentencias; por ejemplo, en la última sentencia, que a ustedes
les habrá gustado, del Tribunal Supremo, por jueces de
clarísima procedencia progresista, que permitió la
profanación de una tumba y no permitió a la familia enterrar
a su muerto, donde ellos quisieran...

(Remor de veus)

..., evidentemente esa seguramente a ustedes sí les pareció
muy bien. 

Y ya que a ustedes últimamente les gusta tanto el pasado,
viven anclados en él, pues recordarle que en este país...

(Remor de veus)

..., que en este país sí que se hizo...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

... una gran política de vivienda pública, entre el año 61 y el
año 75 se construyeron 4 millones de viviendas de protección
oficial, por cierto, ese término, vivienda de protección oficial,
proviene de esa época oscurantista que a ustedes tanto..., y me
extraña que se les haya escapado en la Ley de memoria
histórica y democrática, habría que buscar otro nombre porque
ese procede del oprobioso régimen anterior. Lo digo para
darles una idea, habría que cambiar el nombre porque ése
procede de donde procede.

(Remor de veus)

En el fondo, en el fondo, ya digo, ustedes es que no
entienden como funciona la economía, porque ha salido la
señora del PSOE a decirnos que es que los actos jurídicos
documentados los pagan los bancos, y los bancos ¿qué pasa,

qué son ONG? ¿A quién van a repecutirle el coste de esos
impuestos? Al cliente, mediante o las comisiones de apertura
o el aumento de los tipos de interés, porque los bancos son
entidades hechas para ganar dinero. Pero es que a ustedes que
la gente gane dinero les molesta mucho, pero es lo que hace
funcionar nuestra economía, que la gente gane dinero, invierta
y salga adelante.

Porque sólo la iniciativa privada y la modificación de
normativas urbanísticas excesivamente restrictivas y
anticuadas permitirá sacar al mercado el número suficiente de
viviendas que rebaje el precio de la compra, y sólo la
seguridad jurídica y la modificación de la Ley de
arrendamientos urbanos hará que se aumente el parque de
viviendas en alquiler con la consiguiente bajada de precios,
porque eso es una verdad de perogrullo, y no entiendo qué
parte no se comprende de algo que es tan básico. Porque yo
pensaba que no era una eminencia en economía, pero visto lo
visto, vamos, me van a dar un doctorado que valdrá más que el
del doctor Sánchez, porque es algo absolutamente, vamos, de
cajón.

En definitiva, con respecto a sus tres proposiciones, lo que
han de hacer es gastar menos en absurdo y dedicar el dinero
público a cosas necesarias; dejar de hablar de acoso
inmobiliario, que no existe, y hablar de los okupas. Y sobre
los fondos, pues, nada de lanzarse al gasto porque, por
desgracia, los ayuntamientos van a necesitar esos fondos muy
pronto como sigan ustedes con su política actual.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Encara que en aquesta
cambra no sigui típic, jo m’intentaré cenyir a l’objecte del
debat que, com bé ha dit el Sr. Ensenyat, no és una iniciativa
general en matèria d’habitatge, no ho és, i el mateix proponent
així ho ha explicat. Per tant, és una iniciativa amb un objectiu
molt concret dins aquest gran àmbit. I nosaltres li donarem
suport al punt primer, perquè, evidentment, aquesta no és la
fórmula d’aconseguir lloguers assequibles, que és del que es
tracta; per ventura és una manera d’aconseguir lloguers, però
no assequibles, i aquí del que es tracta és de lluitar contra
l’especulació. I negar que en el mercat immobiliari hi ha molta
especulació, em sembla que és negar una evidència.

En el segon punt, entenem que el que pretén és simplificar,
ajudar, facilitar que aquests recursos, aquests superàvits es
puguin posar en marxa. Ja sé que a alguns no els agraden els
ajuntaments, però són l’administració sanejada, són
l’administració que ajuda a maquillar a qui realment
incompleix el dèficit i a qui realment té un deute insostenible
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que es diu Govern de l’Estat o Administració General de
l’Estat.

El que no podem votar a favor, Sr. Ensenyat, és el tercer
punt, i no el podem votar, primer, perquè no ho entenem,
qualque portaveu ho ha dit, és un punt realment difícil
d’entendre. Jo, si vaig a la seva literalitat, entenc que el que
volen és incrementar les penes de determinats delictes, que
tampoc no diuen quins, però diu “articular les mesures per
aplicar una major penalització”, una major penalització vol dir
incrementar les penes, entenc, però tampoc no em queda molt
clar, sobre uns delictes que tampoc no es diu quins són, els
d’assetjament immobiliari. 

Realment, i ja els ho vaig dir a una altra iniciativa famosa
que es va discutir en comissió sobre l’enaltiment del
franquisme, etc., que es va recitar el Cara al sol i això, ja els
vaig dir que la fórmula no és anar sempre incrementant el Codi
Penal, que aquest crec que no és el camí adequat per a res, i
vostès moltes vegades fan aquest discurs, però altres vegades
es dediquen a intentar inflar el Codi Penal, i  no crec que
aquest sigui el camí. El camí és una altra mesura
administrativa i el Codi Penal només és en casos molt
determinats, en casos molt excepcionals, només en casos
imprescindibles ha d’intervenir i no l’hem d’anar inflant. Per
tant, nosaltres en aquest tercer punt votarem negativament. Els
altres dos punts ens semblen de prou sentit comú, ens semblen
que ajuden els ajuntaments, que són una administració
necessitada, sanejada i necessitada de poder gastar els doblers
que han recaptat dels ciutadans i ens sembla que lluitar contra
l’especulació sempre ha de ser benvingut i suportat, i així ho
farà el nostre grup.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Jo em centraré
específicament en les SOCIMI, només SOCIMI. Les SOCIMI
són societats cotitzades en inversió immobiliària, durant
l’exercici 2018 van aconseguir un benefici conjunt de 2.200
milions d’euros, segons dades recopilades pel mercat
alternatiu borsari i la Comissió Nacional del Mercat de
Valors. 

Els comptes anuals d’aquestes 70 firmes reflecteixen que
el 75%, 51 empreses, tenen cinc o menys empleats; unes 27
no tenen personal en nòmina i la resta tenen 10 o més
treballadors. L’actual règim de les SOCIMI va ser posat en
marxa per Cristóbal Montoro en resposta a una vella
reclamació dels lobbys del sector que demanaven un règim
similar al que ja existia a països com als Estats  Units o a
Alemanya.

Va ser mitjançant la Llei 11/2009, de 26 d’octubre, per la
qual es regulen les societats anònimes cotitzades d’inversió al
mercat immobiliari, com es va obrir la porta a aquesta mena de
societats. No obstant açò, la primera SOCIMI no arribaria al
mercat alternatiu borsari fins al novembre del 2013. Aquest
exercici 2018 és l’any en què aquestes societats dedicades al
lloguer d’immobles, oficines, naus logístiques, centres
comercials, hotels, habitatges, van trencar un rècord de
sortides a borsa per gaudir dels avantatges fiscals que els
atorga la normativa aprovada al desembre del 2012, amb ella
Espanya ha passat del no-res a convertir-se en el segon país
del món amb més societats d’aquest tipus, amb 70 empreses,
només per darrere dels Estats Units, on n’hi ha unes 200.
Aquestes SOCIMI acumulen 35.000 habitatges amb un valor
de 46.000 milions d’euros i més de 2.000 milions d’euros de
benefici. 

Així, és ben normal que l’OCDE els tengui posat l’ull a
sobre pel seu impacte fiscal, perquè a veure de laboral en
tenen ben poc. Però és que, a més a més, el seu autèntic
avantatge consisteix en el fet que no són controlades pels
funcionaris d’Hisenda, sinó per la Comissió Nacional del
Mercat de Valors.

La Comissió Europea ha alertat sobre l’increment de la
desigualtat a Espanya durant l’última dècada i ha manifestat en
un informe recent que la nostra societat es troba en una
situació crítica. Açò és fruit d’una política que aplica
inexplicables privilegis a determinats sectors, perquè si no és
així, com s’explica que una empresa dedicada a la fabricació
de productes pagui un 25% d’imposts pels seus beneficis i que
els propietaris rendistes d’una empresa, dedicada a cobrar
lloguers, no paguin res? O que paguin menys imposts que un
particular per comprar una casa?

Un exemple, per a un habitatge de 150.000 euros, el
particular hauria de pagar 15.000 euros en concepte d’impost
de transmissió patrimonial, mentre que en el cas d’aquestes
societats, i tenint en compte que l’excepció és del 95%, el
desemborsament rondaria els 750 euros; és a dir, una societat
d’inversió immobiliària pagaria una quantitat vint vegades
inferior que un ciutadà qualsevol.

D’acord amb la memòria de beneficis fiscals inclosa en els
pressuposts generals de l’Estat de l’any 2018 el benefici fiscal
de les SOCIMI va suposar 260,57 milions d’euros. Idò bé,
aquesta quantitat que es deixa d’ingressar i que queda fora de
la caixa representa entorn del 8% de les bonificacions en
l’impost de societats, el muntant total de les quals ascendeix
fins als 3.453 milions d’euros. Però, és clar, cal recordar que
el de les societats és l’únic impost que encara no ha recuperat
els nivells de recaptació previs a la crisi i que els seus
ingressos acumulen una enfonsament de gairebé el 50% des
de 2007, malgrat les mesures implantades pels successius
governs.

Així doncs i amb els nombres a la taula, sembla oportú
replantejar-se en aquest moment el beneficiós règim tributari
establert per les SOCIMI, i més tenint en compte que l’estatus
privilegiat del qual gaudeixen es va dissenyar per reactivar un
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mercat immobiliari que llavors es trobava totalment enfonsat,
situació que no té res a veure amb l’actual. I alerta, que aquesta
recomanació no és nostra, sinó del president dels sindicats de
tècnics d’hisenda, del Sr. Carlos Cruzado.

Per tot l’explicat, donarem suport a tots els punts d’aquesta
iniciativa. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Ara correspon al grup proposant
per fixar posició respecte de les esmenes.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que quan
parlàvem i especialment quan alguns deien que em referia a la
Constitució, i que tal vegada també hauríem de fer cas a altres
articles jo els recoman efusivament que es llegeixin tot allò
de la plurinacionalitat i especialment de l’estat de les
autonomies. Veurem després qui ha de convidar a sopar de xot
a qui, o de bou, no ho sabem.

En tot cas, permeti’m que els citi un bisbe -un bisbe-,
obispo...

(Remor de veus)

... -sí, no, perquè no és el mateix, eh, no és el mateix el bisbe
que es bisbe, es bisbe és una sobrassada-, idò és un bisbe, però
que no crec que sigui de la seva corda, perquè crec que vostès
són més de Rouco Varela i aquest era més de teologia de
l’alliberament que era Hélder Câmara, no?, que deia: “quan jo
em deman”..., “quan jo don menjar a un pobre, em diuen que
som un sant, i quan jo em deman per què aquest pobre no pot
menjar, em diuen que som comunista” i crec que això és el
bessó de la qüestió.

El Sr. Melià abans ho deia: aquí no hem vengut a discutir
del món mundial de tots els problemes de l’habitatge; això és
una qüestió com a molt concreta, no? Ho dic per altres
esmenes que han posat, vinga, m’hi posen allò del crèdit i m’hi
posen allò de no sé què i m’hi posen allò de no sé quants, bé,
llavors n’acabarem de parlar-ne, no?

Jo crec que és important, és com un que va al metge, si vol
curar un pacient evidentment ha de saber què té, és a dir, de
què pateix, és a dir, convé que faci un diagnòstic, i un
diagnòstic moltes vegades sorgeix a partir de fer preguntes a
aquell malalt, i crec que ens hem de fer moltes preguntes. És
a dir, tots assumim que vivim davant una situació d’emergència
d’habitatge, sí o no?, crec que tots ho assumim això, per tant,
ens hem de fer preguntes. I les preguntes que ens hem de fer
són: hem fet tot el que tocava fins a dia d’avui? Tot aquest
conjunt de mesures que s’havien fet fins a dia d’avui són... són
o han causat l’efecte que volien causar inicialment, com bé
deia, per exemple, el Sr. Costa, que deia “una intenció inicial”?
Però al cap i a la fi tot es redueix a dues preguntes: és lícit que

hi hagi gent que es faci d’or sobre allò que és un dret per als
ciutadans i ciutadanes? Una pregunta. Nosaltres trobam que
no.

Una altra pregunta: és lícit que algú es faci d’or sobre
l’esquena i sobre el patiment de moltíssimes famílies, amb la
complicitat total i absoluta de les administracions públiques?
Nosaltres trobam que no. I d’això va la PNL, no va d’altres
qüestions.

Per tant, sí que els he d’agrair l’esforç evidentment que han
fet de presentar..., perquè són moltíssimes, aquí darrere hi ha
molta feina, però si m’ho permeten, sí acceptaríem les que
presenta el Partit Socialista, perquè entenem que milloren el
text.

Si m’ho permeten, i el Sr. Melià tenia tota la raó del món
quan diu: “és que el tercer punt és molt ambigu i pot donar peu
a diferents interpretacions”, i crec que no hi ha res pitjor que
hi pugui haver diferents interpretacions. Per tant, si m’ho
permeten, com a esmena per millorar el text, suprimiríem el
punt tercer.

I després la resta, la resta..., n’hi havia una per part del Grup
Unidas Podemos, que ha estat in voce, que també acceptaríem.

I la resta no les acceptaríem perquè entenem que es
desvien del focus del punt més important de la moció que hem
dut a debatre la qual, com deia abans, no era una moció
genèrica sobre temes d’habitatge, sinó molt concreta i
especialment basada en el tema dels fons voltor i
especialment, després, en la Llei d’estabilitat financera.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ensenyat, una apreciació, he entès que les esmenes als
punts 1 i 2 del Grup Parlamentari Socialista vostè les
acceptava, les tres esmenes d’addició que ha presentat aquest
grup, també.

Per tant, ha dit que retirava el punt 3.

I he de demanar a la Cambra si accepta l’esmena d’addició
presentada in voce que el Sr. Ensenyat ha acceptat i que ha
presentat Unidas Podemos. Qualque grup s’hi oposa?

(Remor de veus)

Idò, passam a votar, votam el punt 1, amb l’esmena
incorporada 7506. Votam.

33 vots sí; 23 no; cap abstenció.

Ara votam el punt 2, amb l’esmena 7507 incorporada.
Votam.
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33 vots a favor; 23 en contra i cap abstenció.

Ara votam l’esmena 7508. Votam.

34 vots a favor sí, 23 no, cap abstenció. 

Ara votam l’esmena 7509. Votam. 

54 vots sí, 3 no, cap abstenció.

Ara votam l’esmena 7510. Votam.  

34 vots a favor, 23 en contra, cap abstenció.

I ara votam la nova esmena d’addició, presentada per
Unidas Podemos. Votam.

31 vots favorables, 23 no, 3 abstencions.

V. Elecció de dues membres del Consell Assessor de
Continguts i  de Programació de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Finalment, procedirem a l’elecció de dues membres del
Consell Assessor de Continguts i  de Programació de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

Procedirem a l’elecció de dues membres del Consell
Assessor de Continguts i de Programació de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears amb motiu de les renuncies
al càrrec presentades per la Sra. Maria Antònia Puigròs i
Caldentey i per la Sra. Aina Gutiérrez i Coll.

Dia 9 de setembre del 2019 els  Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca han proposat
la Sra. Maria Francisca Aguiló  i  Vallespir i la Sra. Antònia
Maria Pou i Rotger com a membres de l’esmentat consell. 

La Mesa, en sessió de dia 11 de setembre, acordà,
conformement en l’establert a les normes reguladores del
procediment per a l’elecció dels membres del Consell
Assessor de Continguts i de Programació de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, un cop comprovat que
respecte de les candidates s’ha presentat la documentació
exigida en virtut de la qual la Sra. Aguiló queda vinculada al
sector educatiu i de Mallorca, i la Sra. Pou queda vinculada al
sector professional i de Mallorca, trametre als grups
parlamentaris les candidatures presentades, juntament amb
tota la documentació, per tal que tots els grups parlamentaris
tenguin els elements de judici necessaris en temps suficient
abans de procedir a la votació. 

A la sessió plenària de dia 24 de setembre del 2019, les
candidates no obtingueren una majoria superior a les tres
cinquenes parts dels membres de la cambra i, conforme amb
la modificació de l’acord tercer de les normes reguladores del
procediment per a l’elecció dels membres del Consell
Assessor de Continguts i de Programació de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, procedirem a una nova

elecció, on serà suficient la majoria absoluta. Es tracta de
dues eleccions separades. 

Procedirem a l’elecció, que serà publica per crida. La
secretària primera anomenarà els diputats i les diputades que
respondran sí, no o abstenció. La crida es realitzarà per ordre
alfabètic del primer llinatge, començant pel diputat o la
diputada el nom del qual o de la qual sigui tret a sort. Els
membres del Govern de les Illes Balears que siguin diputats
així com la Mesa votaran al final.

En primer lloc, procedirem a la votació de la candidata Sra.
Maria Francisca Aguiló i Vallespir.

Sra. Secretària primera, vol treure la bola per determinar
el diputat o la diputada pel qual començarà la votació?

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Número 26. Sra. Patricia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pablo Jesús Jiménez i Fernández.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Mariano Juan i Guasch.

 EL SR. JUAN I GUASCH:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Alejandro López i Soria.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Tania Marí, absent.

Virginia Marí i Rennesson.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Abstenció.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Vicent Mari i Torres.

    EL SR. MARÍ I TORRES:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jordi Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antònia Martín Perdiz.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Joan Josep Mas i Tugores.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Joan Mascaró i Bosch.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Cristina Mayor i Abad.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Josep Melià i Ques.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jesús Méndez i Baiges.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Abstención.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Marc Pérez-Ribas i Guerrero.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Asunción Pons i Fullana.

    LA SRA. PONS I FULLANA:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Catalina Pons i Salom.

LA SRA. PONS I SALOM:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Idoia Ribas i Marino.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Núria Riera i Martos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sergio Rodríguez i Farré.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Abstención.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sebastià Sagreras i Ballester.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Abstenció.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Esperança Sans i Regis.

   LA SRA SANS I REGIS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Pilar Sansó i Fuster.

    LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Irene Triay i Fedelich.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Antònia Truyols i Martí.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sílvia Tur i Ribas, absent.

Miquel Vidal i Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

   Helena Benlloch i Bottini.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Damià Borràs i Barber.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Salomé Cabrera i Roselló.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jorge Campos i Asensi.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Abstención.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

José Luis Camps i Pons.

EL SR. CAMPS I PONS:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Silvia Cano i Juan.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Pilar Carbonero i Sánchez.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Enric Casanova i Peiró.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ.

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Josep Castells i Baró

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gabriel Company i Bauzá:
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EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antonio Costa i Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Juli Dalmau i de Mata.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Margalida Durán i Cladera.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Miquel Ensenyat i Riutort.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Ares Fernández i Lombardo.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Irantzu Fernández i Prieto.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Josep Ferrà i Terrassa.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Joan Ferrer i Ripoll.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jaume Font i Barceló.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Patrícia Font i Marbán.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antonio Francisco Fuster i Zanoguera.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Beatriu Gamundí i Molina.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA.

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Mercedes Garrido i Rodríguez.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Juan Manuel Gómez i Gordiola.
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Abstenció.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT.

Senyores diputades i senyors diputats, un poc de silenci.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Francina Armengol i Socias.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pilar Costa i Serra.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Vicenç Thomas i Mulet.

EL SR. THOMAS I MULET.

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Glòria Pilar Santiago i Camacho.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO.

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Juan Manuel Lafuente i Mir.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Joana Aina Campomar i Orell.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL.

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maxo Benalal i Bendrihem.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació son 32 vots a favor, cap en contra
i 25 abstencions.

Per tant, la Sra. Maria Francisca Aguiló i Vallespir ha
obtingut 32 vots els quals suposen una majoria absoluta.

A continuació, procedirem a la votació de la candidata Sra.
Antònia Maria Pou i Rotger.

La secretària primera treurà la bola per determinar quin és
el diputat o la diputada pel qual comença la votació.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Número 5. José Luis Camps i Pons.

EL SR. CAMPS I PONS:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Silvia Cano i Juan.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Pilar Carbonero i Sánchez.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Enric Casanova i Peiró.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ.

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Josep Castells i Baró
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gabriel Company i Bauzá:

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antonio Costa i Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Juli Dalmau i de Mata.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Margalida Durán i Cladera.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Miquel Ensenyat i Riutort.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Ares Fernández i Lombardo.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Irantzu Fernández i Prieto.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Josep Ferrà i Terrassa.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Joan Ferrer i Ripoll.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jaume Font i Barceló.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Patrícia Font i Marbán.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antonio Francisco Fuster i Zanoguera.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Beatriu Gamundí i Molina.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA.

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Mercedes Garrido i Rodríguez.
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LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Juan Manuel Gómez i Gordiola.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Patricia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pablo Jesús Jiménez i Fernández.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Mariano Juan i Guasch.

 EL SR. JUAN I GUASCH:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Alejandro López i Soria.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Tania Marí i Marí, absent. 

Virginia Marí i Rennesson.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Vicent Mari i Torres.

    EL SR. MARÍ I TORRES:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jordi Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antònia Martín Perdiz.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Joan Josep Mas i Tugores.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Joan Mascaró i Bosch.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Cristina Mayor i Abad.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Josep Melià i Ques.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jesús Méndez i Baiges.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Abstención.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Marc Pérez-Ribas i Guerrero.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Asunción Pons i Fullana.

    LA SRA. PONS I FULLANA:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Catalina Pons i Salom.

LA SRA. PONS I SALOM:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Idoia Ribas i Marino.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Abstención.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Núria Riera i Martos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sergio Rodríguez i Farré.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Abstención.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sebastià Sagreras i Ballester.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Esperança Sans i Regis.

   LA SRA SANS I REGIS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Pilar Sansó i Fuster.

    LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Irene Triay i Fedelich.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Antònia Truyols i Martí.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sílvia Tur i Ribas, absent. Ah!, no? Perdonau. 

Sílvia Tur i Ribas.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Miquel Vidal i Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

   Helena Benlloch i Bottini.

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Damià Borràs i Barber.
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Salomé Cabrera i Roselló.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jorge Campos i Asensi.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Francina Armengol i Socias.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pilar Costa i Serra.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Vicenç Thomas i Mulet.

EL SR. THOMAS I MULET.

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Glòria Pilar Santiago i Camacho.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO.

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Juan Manuel Lafuente i Mir.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Abstenció.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Joana Aina Campomar i Orell.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL.

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

El recompte de vots són 32 vots a favor, cap en contra i 26
abstencions.

Per tant, la Sra. Antònia Maria Pou i Rotger ha obtingut 32
vots. 

Havent obtingut les dues candidates la majoria absoluta
dels membres de la cambra, aquesta presidència proclama
elegides la Sra. Maria Francisca Aguiló i Vallespir i la Sra.
Antònia Maria Pou i Rotger, com a membres del Consell
Assessor de Continguts de Radiotelevisió de les Illes Balears. 

El nomenament com a membres del Consell Assessor de
Continguts de Radiotelevisió de les Illes Balears serà publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears. 

La Sra. Maria Francisca Aguiló i Vallespir i la Sra. Antònia
Maria Pou i Rotger prometran o juraran el seu càrrec davant
la Mesa del Parlament de les Illes Balears, després d’haver-se
publicat els nomenaments en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

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