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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors diputats, senyores diputades. 

En primer lloc, la secretària primera llegirà la declaració
institucional del Parlament de les Illes Balears en suport a la
reivindicació del sector agrari ramader espanyol.

Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears en suport a la rei vindicació del sector agrari
ramader espanyol .

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

“Fa anys que el sector primari espanyol arrossega
múltiples problemes estructurals que de forma continua han
estat denunciats per part dels seus professionals, com ara la
pujada dels costos de producció i de les assegurances agràries,
la reducció dels preus i/o la manca de relleu generacional.

La situació de crisi ha esdevingut insostenible, agricultors
i ramaders han arribat al seu límit i  es manifesten per tot
Espanya per fer visible la precària situació que es viu al camp
i reivindicar solucions efectives que facin possible la seva
continuïtat i viabilitat a les Illes Balears i també a tot l’Estat
espanyol.

La greu crisi de rendibilitat és un dels principals cavalls de
batalla del sector, agricultors i ramaders han de rebre un preu
just pels seus productes i així aturar la pèrdua de poder
adquisitiu que, any rere any, s’agreuja a causa també dels
elevats costos de producció.

Només el darrer any el poder adquisitiu dels productors ha
caigut un 9%. Per aquest motiu exigeixen una major
participació en el control de la cadena de distribució, per tal
d’equilibrar els preus que reben enfront dels distribuïdors i els
preus finals que paguen els consumidors.

Una altra de les reivindicacions del sector va en la línia de
la negociació i la consecució d’una reforma de la Política
Agrària Comuna Europea de 2021 a 2027 més justa i que
tengui més en consideració els professionals del camp.

Es manifesta també el rebuig a la retallada d’ajuts
procedents de la Unió Europea així com els obstacles a les
exportacions i als aranzels comercials. 

La feina d’agricultors i ramaders és molt valuosa per la
seva importància a l’àmbit econòmic, social, territorial i

ambiental. En aquest sentit, es fa necessària una major
conscienciació de la ciutadania respecte de l’enorme paper
que juga la pagesia, com també ho és reconstruir un
imprescindible pacte social camp-ciutats.

La ciutadania, a més, juga un paper destacat en tant que a
l’hora de comprar poc contribuir a la creació de riquesa en el
medi rural, cada vegada més amenaçat, mitjançant l’adquisició
de productes de la terra, tot garantint la seguretat alimentària.

El Parlament de les Illes Balears vol recollir la
preocupació manifestada per part dels agricultors i ramaders
de les Illes Balears i de tot Espanya en general i donar suport
a les seves justes reivindicacions. Per tant, es considera urgent
la posada en marxa de mesures que resolguin la greu situació
que pateix el camp. 

Per tot això, i atesa la magnitud de la problemàtica que
sofreix el sector primari a les Illes Balears i a la resta
d’Espanya, el Parlament de les Illes Balears:

Primer. Manifesta la seva preocupació davant la greu
problemàtica estructural que viu el sector agrari i ramader de
les Illes Balears i de la resta d’Espanya i dóna tot el seu suport
a les reivindicacions anteriorment assenyalades en aquesta
declaració.

Segon. Insta el Govern de l’Estat a mantenir una via de
diàleg permanent i continu amb tots els agents implicats en el
sector per acordar continguts, establir mètodes de treball i
posar terminis de compliment.

Tercer. Demanda que el Govern de l’Estat reconegui les
peculiaritats del camp balear a l’hora de formular solucions
específiques que tenguin en compte els sobrecostos derivats
de la insularitat, doble o triple en els casos de Menorca,
Eivissa i Formentera.”

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Un cop escoltada aquesta declaració institucional,
en funció de l’article 204, em correspon demanar si es pot
aprovar per assentiment i unanimitat. Tots els portaveus hi
estan d’acord, per tant, queda aprovada aquesta declaració
institucional. 

(Aplaudiments)

Abans de començar a formular les preguntes, vull posar en
coneixement de tots els diputats i diputades i membres del
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Govern que, a causa de les condicions climatològiques i a la
nostra anomenada connectivitat entre illes, aquest plenari
segurament sofrirà qualque alteració de l’ordre del dia, que els
aniré comunicant, perquè hi ha diputats que a hores d’ara
encara no han pogut arribar.

Començam amb el primer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de les preguntes amb sol·licitud de
resposta oral davant del Ple. 

I.1) Pregunta RGE núm. 2191/20, presentada per la
diputada Sra. Patrí ci a Font i Marbán, del Grup
Parlamentari Mixt, rel ativa a actuacions previstes a la
fossa de Bunyola.

Primera pregunta, RGE núm. 2191/20, relativa a
actuacions previstes a la fossa de Bunyola, que formula la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Consellera. Des de
l’aprovació de la Llei 10/2016, de 13 de juny, per a la
recuperació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil
i el franquisme, s’han obert foses fosses a Mallorca, Eivissa
i Formentera. Menorca no apareix en el mapa de fosses perquè
no n’hi ha, però això no vol dir que no hi hagi menorquins a
fosses de les altres illes, com ja s’ha donat el cas. 

Ens preocupa una fossa en concret, de la qual tenim
informació que hi ha menorquins, i és la de Bunyola. Aquesta
és una fossa força complicada i ja durant el mes de gener de
l’any passat es va donar gairebé per tancada, sense haver trobat
cap altre cos, a l’espera de l’informe de viabilitat. 

Es va anunciar que el Pla de fosses 2019-2020 preveu
intervencions a vuit municipis de Mallorca i Eivissa: Manacor,
Bunyola, Valldemossa, Artà, Sencelles, Porreres, Santa Maria
i Ses Figueretes a Eivissa. 

La nostra pregunta és si ja tenen l’informe de viabilitat i
què diu, així com volem saber quins tipus d’actuacions es
duran a terme per donar resposta als familiars que porten
esperant tants d’anys. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula la consellera
d’Administracions Públiques i Modernització.

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

Gràcies, president. Bon dia, Sra. Font. Bueno, como
usted sabe y ha mencionado, hace escasamente un mes se ha
aprobado el segundo plan de fosas, que es la continuación del
primer plan de fosas que se aprobó en la legislatura pasada, en
cumplimiento de la ley que usted ha mencionado, con el

objetivo precisamente de identificar el mayor número posible
de represaliados.

El Plan 2019-2020 contempla nueve intervenciones en
ocho municipios: Sencelles, Porreres, Eivissa, Manacor, Artà,
Valldemossa, Santa María del Camí y también Bunyola. En el
caso de Bunyola, como también ha comentado usted, ya se
intentó trabajar en el primer plan de fosas, lo que se está
tratando es de llevar a cabo la exhumación de la fosa situada
dentro  del cementerio municipal. Se ha dicho varias veces,
pero lo tengo que seguir diciendo, no se trata de abrir fosas
sino de cerrar heridas. 

En el caso de Bunyola, usted conoce precisamente la
complicación técnica que supuso en la legislatura pasada
llevarlo a cabo, pero como también seguimos teniendo
evidencia de que es posible que haya personas ahí, parece ser
que es posible que haya dos menorquines represaliados,
continuaremos los trabajos. Para ello, la nueva empresa
adjudicataria del plan, la empresa ATICS ya ha iniciado los
contactos con el Ayuntamiento de Bunyola para iniciar el plan
de actuación, que es lo que se tiene que llevar a cabo como
paso previo de la exhumación, teniendo en cuenta la dificultad
técnica que en el caso de Bunyola, como también creo que
usted sabe, que en los años 50 sobre la fosa común donde se
presupone que están los cuerpos de las personas represaliadas
por el franquismo se construyeron unos nichos, y esto
dificulta mucho técnicamente la labor.

No obstante, este gobierno considera que cuando haya una
única oportunidad de encontrar a personas represaliadas,
continuaremos; y en este segundo plan de fosas, aún
reconociendo la dificultad técnica de Bunyola, intentaremos
seguir encontrando a estos familiares.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Consellera. Estic contenta de sentir aquestes
paraules perquè, bé, aquestes famílies realment han tengut
molta paciència, li  he de dir que estan una mica arribant al
límit perquè consideren, com és lògic, que també tenen dret
a poder retrobar els seus familiars.

Nosaltres des d’aquí li demanam tot l’esforç necessari per
poder trobar aquests cossos i per poder donar aquesta resposta
a aquestes famílies perquè, com vostè ha dit, es tracta de
tancar ferides, per a tothom.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sra. Font. Sra. Consellera, hi ha hagut un
problema amb el temps, li  queden 30 segons, encara que
marqui més. 

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

Gràcies. Sí, como dice, no escatimaremos esfuerzos
porque este mismo domingo tuvimos la oportunidad de
devolver los restos de Joan Ferrà, que es el resultado del
primer plan de fosas, y creo que es una obligación de todos
los demócratas no mirar por otro lado e intentar reparar el
daño, porque devolver la dignidad a estas víctimas no lo
podemos hacer porque nunca la perdieron, los indignos fueron
los asesinos. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 2194/20, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El P i  Proposta per les Illes Balears,
relativa a val oració del sistema de contractació del
personal sanitari per part de l’ib-salut.

Segona pregunta RGE núm. 2194/20, relativa a valoració
del sistema de contractació del personal sanitari per part de
l’ib-salut, 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, Sr. President. Sra. Consellera, cent metges sense
homologació, infermers que han inflat els seus currículums
per tal d’entrar a les borses de l’ib-salut, especialitats i vacants
que no es cobreixen.

Amb aquests inputs considera vostè que el sistema de
contractació dels professionals sanitaris per part de l’ib-salut
garanteix la seguretat dels pacients i l’equitat d’accés a les
places?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia a tothom, li he de contestar que
sí, que tenim garantida la seguretat d’atenció als pacients, com
no pot ser d’una altra manera.

Hi ha diferents formes de contractació, hi ha processos de
contractació eventual o interina que passa per tenir una borsa
de feina, en aquesta legislatura s’han fet borses de feina
úniques per garantir l’equitat i l’accessibilitat, però de
qualsevol centre sanitari. Per una altra banda, tenim també els
processos de reconversió de contractes eventuals en interins,
això és atractiu per a qualsevol professional, passen a ser
interins els que tenen més puntuació a la borsa, i després els
processos de places fixes, diguéssim que és un altre sistema
de contractació en aquest cas fix que com a tota la resta de
l’Estat es fa mitjançant oposició, els criteris són decidits amb
els sindicats, juntament amb els sindicats i així es plantegen
tots els processos d’oposició.

Per tant, màximes garanties de seguretat i de qualitat al
sistema sanitari públic.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, estam preocupats
concretament per les denúncies i notícies que hem conegut
darrerament i que vostès a més a més han confirmat.

Han confirmat i reconegut, per exemple, que tenen
empleats metges sense la titulació requerida, més
concretament que té contractats metges formats fora
d’Espanya i que no tenen la seva titulació homologada aquí.

Respecte de la figura del metge de capçalera, també hi ha
denúncies que asseguren que s’està diluint perquè no hi és i sí
se l’espera i manquen especialistes per cobrir les places de
l’atenció primària a les nostres illes.

Diario de Mallorca: “cent metges estrangers sense títol
homologat estan fent feina a l’arxipèlag, tot i que segons els
seus responsables és per fer substitucions temporals”, això és
el que ens agradaria que ens aclarís.

El Col·legi Oficial de Metges diu que per exercir com a
metge han de ser col·legiats i que per tenir la col·legiació s’ha
de tenir també l’homologació. 

A més, a causa d’aquesta situació els metges de les Balears
són els que més pacients veuen de tot el país, segons la ràtio
de les Illes, 1.760 usuaris per especialista, 400 més que la
mitjana espanyola.

A més, com vostè també ha reconegut alguna vegada,
manquen pediatres i altres especialitats.

No sabem qui té raó, però SIMEBAL demana 350 metges,
mentre que l’ib-salut diu que n’hi bastarien 50. Coincidiran
amb nosaltres que en qualsevol cas els que tenim no són
suficients.
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Una altra cosa que no hi és i que també se l’espera és la
compensació per insularitat que reclamen els metges i amb
tota la raó, una compensació que tal vegada faria que milloràs
la situació que tenim aquí envers els metges que ens atenen. Ja
sabem, hi estam tots d’acord, que la salut és sagrada.

Altres dades, 70 metges que ja haurien d’estar jubilats
continuen fent feina, és perquè no hi ha gent suficient, sabem
que és voluntari, es pensa millorar les seves condicions?

Després també ens preocupen els centenars d’infermers
que, segons la denúncia de dotze concretament, haurien
presentat treballs científics falsos o d’haver-hi participat per
tal de sumar punts a la borsa de treball de l’ib-salut.

Nosaltres creim en la sanitat gratuïta i universal, però
sobretot en condicions. Sobretot ens agradaria que ens
contestàs allò primer, és a dir, aquells metges que vénen que
no tenen homologació i què hem de fer per tenir-ne més i amb
les condicions adequades i pel que fa a la insularitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Sí, jo he reconegut que falten metges
a aquesta comunitat autònoma. Hem de dir que tenim 90
metges de família més, però també tenim 150 ciutadans més,
això fa que la ràtio sempre sigui ..., que continuem estant a la
cua d’Espanya per exemple en metges de família. Falten
pediatres, falten anestesistes. 

Què feim, Sra. Diputada? Idò durant tota la legislatura hem
recuperat moltes mesures. Tenim..., hem recuperat el plus de
fidelització, hem augmentat el preu d’hora de guàrdia, hem
possibilitat l’activitat extraordinària, tenim una de les carreres
professionals més ben pagades de tot l’Estat, tenim projectes
assistencials que també resulten atractius, Facultat de
Medecina, recerca en salut puntera que també atreu talent.
Tenim molts de motius pels quals els metges vénen aquí i
després és molt important formar més metges. 

També tenim una oferta enguany de 40 residents més que
d’aquí quatre  anys acabaran, o sigui, és clar, hem d’esperar
aquests quatre anys, però estam treballant també conjuntament
amb el ministeri. 

El procés d’homologació és llarg, dels títols
d’especialista, els metges que fan feina sense aquest títol
homologat a atenció primària és veritat que són temporals, són
substitucions eventuals, contractes eventuals i són metges que
estan col·legiats, sinó no podrien receptar, estan col·legiats
i tenen el títol homologat de metge de medicina general, falta

homologar l’especialitat que tarda de quatre a cinc anys, però
estan en aquest procés. 

La Llei general de sanitat permet la seva contractació per
garantir la continuïtat i l’assistència sanitària.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 2197/20, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordi ol a, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures adoptades
per l’ib-salut davant les irregularitats en el procediment
de selecció del personal d’infermeria per accedir al
Servei de Salut de les Illes Balears.

Tercera pregunta RGE núm. 2197/20, relativa a mesures
adoptades per l’ib-salut davant les irregularitats en el
procediment de selecció del personal d’infermeria per accedir
al Servei de Salut de les Illes Balears, que formula el diputat
Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Molt bon dia a tothom, consellera, li he
traslladat abans el nostre reconeixement pel treball que han fet
els professionals de salut en aquesta setmana tan complicada...
amb el virus que es pateix i del qual no som aliens.

Ha pogut comprovar, consellera, per la intervenció d’abans
la preocupació que tenim diferents grups parlamentaris, entre
ells el Grup Parlamentari Ciutadans, sobre els processos de
selecció, de concurrència i de participació en l’accés als
treballs públics de l’ib-salut, en aquest cas vostè coneix que el
passat 3 de febrer dotze professionals de l’àmbit sanitari
presentaren un escrit davant la Fiscalia Superior de les Illes
Balears on denunciaven uns fets que podrien constituir
irregularitats en el procediment de concurs de mèrits, fins i
tot un possible delicte de falsedat documental per a l’accés al
lloc de feina del Servei públic de Salut.

Els responsables serien possiblement un nombre
d’aspirants que haurien presentat en la baremació de la borsa
única de personal eventual d’infermeria de l’ib-salut un
nombre significatiu de pòsters, comunicacions que haurien de
ser científiques i a les quals no haurien participat o que serien
de dubtosa titularitat en la seva autoria.

El que vull saber també és si vostè coneix que aquests
casos varen ser denunciats davant l’ib-salut mitjançant un
escrit al novembre del 2018, fa un any i mig, a més a més de
diverses reunions que varen tenir amb el sots-director en
aquells moments de Recursos Humans sense que des del seu
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departament, segons manifesten els denunciants, s’hagi fet
respecte d’això.

Per tant, la nostra pregunta és, quines mesures ha pres el
seu departament per resoldre aquesta situació?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

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

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Diputat, traslladaré el seu
agraïment perquè és cert que estam en una setmana intensa,
com a mínim, intensa i molt complexa.

És clar, no podem parlar de falsedat documental encara, sí
de sospita, de moment de sospita.

Jo el que vull dir és que els processos de creació i de
selecció de personal, de creació de borses estan fets
sempre..., l’administració proposa uns criteris que són
acordats amb els sindicats i després s’estableix quins són els
barems i són els barems tant per la borsa com per una
oposició, etc., i després l’administració té l’obligació de
garantir que aquests processos, aquests criteris es
compleixen, hi han d’estar damunt, no?

És cert que si no es compleixen s’elimina el candidat de la
borsa, si la persona no pot adjuntar un certificat on demostri
que ha fet una activitat, la que sigui..., evidentment se la treu de
la borsa. Si hi ha un document falsificat, si hi ha una sospita de
falsificació de document es comunica a Fiscalia. He de dir que
en aquests darrers temps s’han revisat només per la borsa
d’infermeria, per a les oposicions, només mig milió de
documents i s’han trobat dos casos que s’han comunicat a
Fiscalia, en aquest darrer període.

Després he de dir això, que aquests criteris estan aprovats
i sí que hi va haver un escrit que va entrar al Servei de Salut en
diferents còpies, va ser contestat per part de la Direcció de
Recursos Humans del Servei de Salut a aquestes persones que
deien això. I què se’ls va contestar? Que la borsa estava
aprovada, els criteris de la borsa estaven aprovats, que no es
podien canviar els criteris a meitat de partida, perquè això
podria incórrer en responsabilitat patrimonial. I sí crec que
hem de reflexionar molt quant a les característiques tècniques,
les empreses que surten, que estan regalant títols, ens consta.
Però si aquests títols estan segellats per una entitat pública,
etc., són vàlids, és molt difícil per a les persones que baremen
no admetre-ho. Per tant, crec que tots hem de fer una reflexió
sobre aquest tema.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Consellera, del que hi ha risc és que evidentment damunt
aquestes pràctiques es doni la situació, si vostès tanquen els
barems i adjudiquen puntuació, és que hi hagi gent que està
inscrita a cursos, és una situació que coneixen altres
comunitats autònomes, que han arribat al defensor autonòmic
del poble a Andalusia el 2018, no ara, que el coneix SACSE,
SAE i el Col·legi d’Infermeria. És una pràctica habitual
d’algunes empreses es beneficien de cursos on line, que
baremen sense qualitat científica. 

El que li estan demanant aquests nou treballadors, que són
treballadors fins i tot alguns de l’àrea quirúrgica de l’Hospital
Universitari de Son Espases, fins i tot és que vostès prenguin
mesures d’ofici, no esperin a la Fiscalia, les facin
complementàriament, no tanquin la borsa i demanin una
comissió de seguiment de la validesa científica d’aquests
pòsters i comunicacions, pel risc que suposa, per garantir la
concurrència, la transparència i sobretot la igualtat
d’oportunitats. Seria una injustícia que passés davant gent amb
un frau, que un pic tancat tengués una plaça en mà. El que li
demanam és que actuï en aquesta situació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, té la paraula.

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

Gràcies. Només dir-li que es revisaran tots els mèrits
aportats, sobretot per les persones que han entregat més
puntuació en recerca i docència d’aquesta borsa i per revisar
títol a títol una vegada més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

Ara correspondria la quarta pregunta que formula el Sr.
Rodríguez, però atesa l’absència de la consellera de
Presidència, l’ajornam si és possible abans de les preguntes de
la presidenta i, si no, quedaria ajornada per a la següent sessió.

I.5) Pregunta RGE núm. 2200/20, presentada pel
diputat Sr. José Luís Camps i Pons del Grup
Parlamentari Popular, relativa a formació dels aturats de
l’illa de Menorca.

Cinquena pregunta relativa a formació dels aturats de l’illa
de Menorca que formula el diputat Sr. José Luís Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Camps.
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EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i
senyors diputats. Sr. Negueruela, desde el Partido Popular
nos preocupa cómo el desempleo sigue al alza, especialmente
en Menorca, cerrando el mes de enero con 100 personas más,
en comparación del 2019, encadenando ocho meses
consecutivos de aumentos interanuales de desempleo. 

Disponemos de un Centro de la Mar de formación de
titularidad del SOIB, que hace más de un año que funciona
como centro integrado de Formación Profesional y, por tanto,
agrupa la Formación Profesional reglada y la Formación
Profesional para la ocupación. Recientemente ha sido
reconocido como centro de referencia nacional, aquí le
felicito, Sr. Conseller, permite disponer de un centro nacional
de innovación en náutica, lo que supone un elemento clave
para el desarrollo de un sector estratégico y emergente que
diversifica y desestacionaliza nuestra economía. 

Si sus proyectos estratégicos anunciados con la
construcción de un centro de náutica en Palma y en Alcúdia,
que, por cierto, lleva pagado al Ayuntamiento de Palma sin
usarlos casi 300.000 euros, ¡vaya negocio!, ¿nos puede
explicar por qué motivo desde el mes de noviembre hasta la
fecha, no hay ninguna acción formativa para personas en
situación de desempleo en el Centro de Náutica de Menorca? 

¿Cuántas personas desempleadas podrían optar a la
formación con estos casi 300.000 euros despilfarrados? ¿De
qué presupuesto dispone para material en los ciclos
formativos? Los alumnos que han realizado los últimos cursos
se quejan de la falta de materiales, incapaces de dar respuesta
a uno de los segmentos estratégicos de las islas en formación,
por consiguiente generar oportunidades laborales y de calidad.
¿Apuestan de verdad por el sector náutico? Si sus socios
radicales les dejasen, pues con sus perjuicios por ahora las
cosas que han hecho no lo demuestran.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. 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. Creo que el problema de la
pregunta como lo ha planteado es que empieza dando la
enhorabuena por unas actuaciones y luego diciendo que no
hemos hecho nada...

(Alguns aplaudiments)

Nos encontramos, el Centro de la Mar no tenía formación
dual, el Centro de la Mar no era un centro de referencia
nacional porque no invirtieron lo necesario para que lo fuese
y el Centro  de la Mar ni era un centro integrado, ni estaba
planteado por ustedes que fuese un centro integrado. Ahora es
un centro integrado para la Formación Profesional, gracias a

la Conselleria de Educación que ya está impartiendo ciclos
durante todo este año. Por tanto, ahora sí que tenemos
ocupación permanentemente en el Centro de la Mar con
Formación Profesional y por primera vez durante la pasada
legislatura, se comenzó formación dual en el centro. 

Si ahora no hay cursos de formación dual es porque se está
trabajando con las empresas que son las que van a la
convocatoria para formación dual, para ponerla en marcha. No
ha dicho nada de que hemos puesto por primera vez formación
dual en el sector del calzado con Mascaró. No ha dicho nada
de que hemos puesto por primera vez formación dual con las
TIC en el Parc BIT, que ustedes no habían hecho nada. No ha
dicho nada que tenemos formación dual en carpintería en
Menorca. No ha dicho nada de que tenemos también cursos de
fontanería en Menorca en formación dual. No ha dicho nada de
que por primera vez tiene un presupuesto garantizado superior
al millón de euros la formación en Menorca, con una partida
estable y concreta. No ha dicho nada que invertimos un 300%
en formación que ustedes. Y esa será la linea que sigamos.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. ¿Conoce este edificio, Sr.
Conseller, en el polígono de Mahón, dos años abandonado?...

(Remor de veus)

Así cuidan y mantienen sus edificios públicos. No quiero
ni pensar cuando estén en plena disposición los centros de
Palma y de Alcúdia, ¿de dónde saldrán los recursos necesarios
para el mantenimiento y las necesidades de formación? El
ingenio de la Sra. Armengol y sus socios de la nueva casta, no
tienen límites, han creado...

(Remor de veus)

... la mayor agencia de colocación de la historia, cargos de
confianza, secretarios personales, asesores, amigos,
direcciones generales de los dulces sueños. Gobernar para la
gente es evitar que suba el paro, no colocar a los miembros de
su partido...

(Remor de veus)

Mientras tanto a los desempleados de las islas para sellar
la tarjeta del paro a través del teléfono 012 del Gobierno de
la gent, les cuesta 64 céntimos. Curiosa manera de ayudar a
la gente. Eso es progresismo de boquilla, Sr. Negueruela.

Gràcies, Sr. President.

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

Gràcies, Sr. Camps. 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. Es curioso que de lo único que no
ha hablado es de los recursos destinados a la formación de
parados en la isla de Menorca, debe ser que no hay ningún
problema, porque plantea una pregunta y no da ni un dato de
los cursos que damos de formación en Menorca. Será que
damos muchos más de los que daban ustedes y apostamos.

Tampoco ha dicho que... el teléfono, es cierto, el 971 que
tiene un coste, distinto que viene de la época anterior de la de
ustedes. Por tanto, yo no entraré...

(Remor de veus)

Pero lo que sí le puedo decir cuando usted habla de apostar
por formación y cuando dice todo lo que ha dicho, primero
que se informe y si nosotros teníamos 42 millones en el
2015, 42 millones para desocupados en el 2015, ahora
tenemos más de 90 millones para desocupados. Que ustedes
con el mayor número de paro en esta comunidad autónoma,
fueron los que menos invirtieron por parado. Y eso es una
realidad...

(Remor de veus)

Ustedes no invirtieron en las personas desocupadas, no
hicieron formación, no hicieron formación dual y
abandonaron los cursos. Ahora hay un presupuesto por persona
de 600 euros el 2015 a más de 2.000 euros por persona
desocupada en estas islas para que hagan cursos de formación,
para que se reciclen y con ustedes desde luego no tenían
ninguna oportunidad.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

La següent pregunta, la sisena, la RGE núm. 2203/20, com
que la consellera de Presidència encara no ha arribat, quedarà
ajornada per a després de la sessió.

I.7) Pregunta RGE núm. 2204/20, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del
Grup Parl amentari Popular, relativa a criteris per
contractar la nova directora de patrocinis de la Fundació
per a l’Esport Balear.

Passam a la setena pregunta RGE núm. 2204/20, relativa
a criteris per contractar la nova directora de patrocinis de la
Fundació per a l’Esport Balear, que formula el diputat Sr.

Antonio Francisco Fuster i Zanoguera del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Antonio Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, ¿podría
explicarme cuáles han sido los criterios para contratar a la
nueva directora de patrocinios para la Fundación por el Esport
Balear la Sra. Magdalena Obrador Colom? Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. Gràcies també
per la pregunta. Vostè és coneixedor, perquè va ser un dels
directius, que durant la legislatura 2011-2015 hi havia tres alts
càrrecs de lliure designació, un gerent i dos directius. Durant
la legislatura 2015-2019 es va reduir un càrrec, ara hi ha un
gerent i un directiu que és el que es manté actualment.

Quin perfil pensam nosaltres que ha de tenir aquest equip
que s’ha de complementar? Un ha de tenir un perfil molt
tècnic, que és el cas del gerent, que és llicenciat en Ciències
de l’Activitat Física i Esportiva, i el directiu l’ha de
complementar en tot el que sigui contractació i recursos
humans, i pensam que aquest directiu hauria de tenir
experiència a l’administració pública perquè el que s’aplica no
és la legislació privada, sinó tot el tema de la contractació
pública.

Per tant, vàrem modificar la relació de llocs de feina per
facilitar que fos llicència i per facilitar que tengués
experiència a l’administració pública. Es varen presentar crec
que eren 7 persones, totes adequades i, com que era una lliure
designació, vàrem pensar que la persona a la qual vostè fa
referència era adequada, era adequada perquè era llicenciada,
Filologia Catalana; era funcionària del cos de la CAIB des de
l’any 2010, per tant coneixedora de l’administració pública;
amb una experiència de quatre anys, com a cap de Servei del
SOIB, que tenia la seva gestió en recursos humans,
contractació i compres; i té formació suficient per a equips de
feines, competències directives i contractació en el sector
públic.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, quiero
empezar por el final, usted ha contratado a una amiga suya por
el simple hecho de ser afiliada a MÉS, esta ha sido la realidad.
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(Alguns aplaudiments)

Lo que han hecho ustedes con esta contratación es la
constatación de lo que ustedes son, no lo que ustedes
predican, lo que ustedes son, unos tramposos. Usted ha
disfrazado de transparencia un proceso de contratación de una
persona que no está ni académicamente preparada para el
cargo ni es la más idónea, el único aspecto destacable de su
currículum vitae es que era la número 14 en las listas de MÉS
en el Ayuntamiento de Palma. Usted ha cambiado...

(Remor de veus)

... usted ha cambiado los criterios de una plaza, ha cambiado
los criterios de una plaza de donde se pedía licenciatura en
Económicas, Derecho o similar, que era lo lógica, porque en
esta plaza se tienen que gestionar temas económicos y de
contratación, usted lo ha abierto a todas las licenciaturas; es
como si para una plaza de médico cirujano se contratara a un
arquitecto.

Por eso ustedes, en una plaza donde se tienen que tratar
temas económico-financieros, ustedes han contratado a una
filóloga catalana, toda una lección de transparencia, Sra.
Consellera. ¿Por qué ha ganado ella y no los otros candidatos?
Otros candidatos, que, por cierto, reunían mejores cualidades
y se ajustaban mucho mejor al perfil.

Sra. Consellera, usted ha querido siempre vender su
imagen de transparencia y de buena gestora, pero está claro
que la gente se da cuenta de que solo es eso, imagen, porque
la realidad es otra, lo hemos visto con el caso de explotación
de menores y lo hemos visto con esta contratación a medida,
que es un traje a medida, como hicieron ya en el Ayuntamiento
de Montuïri a un amigo de MÉS.

Lo gracioso de todo esto es que usted se cree sus propias
mentiras, ni es tan buena gestora y de transparente no tiene
nada. Sra. Consellera, el deporte  balear no se merece el
nepotismo de MÉS en la administración pública, dimita, pero
antes de dimitir cese a la directora de Patrocinios y haga un
concurso donde realmente el mérito y la capacidad sean los
valores predominantes.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials.

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

Lament profundament la seva reflexió, vull dir que un
funcionari de l’administració pública sembla que ha d’estar
castigat si està compromès amb un partit, si és del Partit
Popular li va bé, ...

(Remor de veus i petita cridòria)

..., si és del partit d’esquerres li va malament. Li posaré un
exemple, vostès, director general de Dependència, una
persona que tenia la llicenciatura en administració públic...,
privada, perdoni, empresarials, que no tenia cap experiència en
res.

Sap el que lament més de tot això? Que si aquesta senyora
en lloc de ser filòloga catalana hagués estat qualsevol altra
llicenciatura, amb l’experiència que jo li he dit de formació i
de treball a l’administració, vostè no em faria aquesta
pregunta.

(Remor de veus)

L’únic que demostra amb això és la seva fòbia a la llengua
catalana...

(Remor de veus)

..., i les fòbies, i les fòbies s’arreglen amb voluntat, no amb
preguntes parlamentàries.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.8) Pregunta RGE núm. 2205/20, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del G rup
Parlamentari Popular, relativa a respecte dels drets dels
docents de la concertada.

Vuitena pregunta, RGE núm. 2205/20, relativa a respecte
dels drets dels docents de la concertada, que formula la
diputada Sra. Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. A l’any 2008 els representants de
la concertada varen signar un acord amb el Govern el qual
reconeixia als treballadors una sèrie de drets econòmics per
equiparar els sous amb els professors de la pública. A l’any
2010, el Sr. Antich i el Sr. Manera els varen suspendre, per
mor de la crisi, a pesar de ser un acord signat, i varen trencar
l’anomenada “pau social”.

Vuit anys després, el resultat de les polítiques de
recuperació econòmica, Sr. March, vostè disposa ja d’un
pressupost de 1.000 milions d’euros per a Educació i es va
comprometre a reactivar aquell acord congelat, però no ha
estat així. Què ha passat, Sr. March? Creu vostè que acompleix
els seus acords amb els professors de la concertada?

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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):

Bon dia, president, diputats, diputades. Sra. Riera, gràcies
per la seva pregunta. Miri, l’acord que vàrem firmar en el
2008, que vàrem reaprovar el 2016 és dels millors d’Espanya;
dels millors d’Espanya, fins i tot reconegut pels mateixos
sindicats, la patronal i algunes comunitats autònomes
governades fins i tot per vostè.

Del 2008 al 2016 hi va haver un període en el qual vostès
varen governar; varen reprogramar res del conveni del 2008?
Res.

Jo li puc assegurar una cosa, nosaltres, des que vàrem
començar amb aquest conveni l’hem aplicat d’una forma
progressiva. I falta per aplicar un apartat de retribucions,
d’equiparació, però s’han complert tota la resta d’acords.

I vull dir en aquest aspecte només una dada perquè vostè
l’entengui dins el seu cap, l’increment del salari del
professorat de la concertada del 2016 al 2020 suposa 4.200
euros cada any, de 4.200 a 4.500. Si vostè això considera que
no ha estat un procés d’equiparació progressiva, del qual,
evidentment, jo reconec que ens falten una sèrie d’etapes, li
puc assegurar que vostè sí que realment va ser totalment cega
i sorda a l’hora de plantejar una millora del sector de la
concertada. Nosaltres, un increment de 4.200 i 4.500 del
2016 al 2020, i sabem que falten algunes coses a acomplir.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. March, és molt agosarat dir que
és el millor acord d’Espanya, així és bo de fer, si el firma i
després no l’acompleix és molt bo fer tenir el millor acord
d’Espanya, del que sigui, Sra. Armengol té un bon condeixeble
aquí.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Miri, vostè ha pres el pèl als col·legis públics així com els
ho ha pres a la concertada, vostè ha pres el pèl als col·legis
públics als quals els ha pispat 20 milions d’euros d’estalvis i
ara ha pres el pèl a l’acord de la concertada que vostè va signar
a l’any 2016 i no acompleix.

A la concertada vostè va dir que pagaria tota una sèrie de
millores que no acompleix i pispa als 6.000 professors de la
concertada els sexennis, la paga d’antiguitat, el complement

retributiu del personal administratiu, la jornada de 23 hores
lectives a secundària, als orientadors a infantil, on és tot això?
Poden tenir un bon acord així si després no acompleixen, Sr.
March.

No ha volgut incorporar cap de les esmenes del Partit
Popular als pressuposts per millorar això. Per què no ha volgut
fer cap calendari de pagament, que li demanen els sindicats
que té avui a la porta? Els ho ha explicat el per què? Per què no
ha fet cap calendari de pagament? Ja no el creuen, Sr. March,
vostè no digui que l’any que ve pagarà, pagui enguany, pagui
aquest mes, pagui el mes que ve, perquè no es creuen que
vostè digui que pagarà a l’any que ve, o no ho veu que no s’ho
creuen, que són aquí a la porta i li ho reclamen?

Ara, això sí, suposo que vostè i els seus assessors sí que
tendran l’increment del 2% de l’IPC a la seva nòmina, no és
cert que el tendran aquest mes? Els ho ha explicat als
sindicats, els ho ha explicat als docents de la concertada? Ja
no el creuen, Sr. March, ha perdut tota la credibilitat, faci el
favor de pagar aquesta gent que li reclama el que és seu, el que
vostè va firmar, ben igual que vostè cobrarà la seva nòmina i
ells mereixen cobrar per la feina que fan!

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller d’Educació.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Riera, jo li demanaria
que fos menys demagoga del que ho és en aquests moments,
perquè realment si vostè creu tant en la concertada, què va fer
vostè per fer aquest procés d’equiparació, què va fer?

He pagat, li he dit, e ls  canvis que hi ha hagut de..., Sra.
Riera, és una realitat, 4.200 euros més cada any a tots els
professionals de la concertada, aquesta és una realitat.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sabem que falten algunes coses per fer.

Miri, li vull dir una sèrie de coses, vostè sap realment com
s’ha incrementat el pressupost de la concertada? Un 21%.
Vostè sap quants professors nous hi ha a la concertada? 240
professors més. Vostè sap realment quin és el procés que hem
arribat a acords de jubilacions parcials amb la concertada?
Escolti, Sra. Riera, posi de manifest el que hem fet, ja sé el
que ens falta per fer! I tenim la voluntat política de fer-ho. Per
què no ho va fer vostè quan era consellera? Per què no ho va
fer vostè quan era consellera?

(Remor de veus)
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No només això, li diré..., escolti -Sr. President-...

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sr. March.

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

Sra. Riera, quan vostè parla jo l’escolt, quan jo parl vostè
realment fa renou, vostè té mala consciència del que no va fer
quan era consellera d’Educació,...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., ni a la pública ni a la concertada.

Sap que li vull dir, Sra. Riera? Que els drets dels docents
nosaltres els respectam sempre, li diré una cosa, si respectàs
els drets dels docents li puc assegurar una cosa, per què no
prohibeixen el vet parental a la comunitat autònoma de
Múrcia?

Moltes gràcies, Sra. Riera.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d’Educació.

I.9) Pregunta RGE núm. 2201/20, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del  Grup
Parl amentari  Popular, relativa a preocupaci ó
empresarial per l’augment de l’atur a les Illes Balears.

Novena pregunta, RGE núm. 2201/20, relativa a
preocupació empresarial per l’augment de l’atur a les Illes
Balears, que formula el diputat Sr. Sebastià Sagreras i
Ballester, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president, bon dia diputades, diputats. Conseller
de l’atur, Sr. Negueruela, dimarts passat, mentre la presidenta
Armengol gaudia de viatge per l’Índia en inaugurar habitatges
i en aquest plenari discutíem sobre les violacions a menors,
sota la responsabilitat de les nostres institucions, el seu
director general va haver de sortir, precipitadament, a les
dotze, a roda de premsa per explicar les dades de l’atur.

Immediatament, els empresaris d’aquesta terra i les
associacions empresarials, com per exemple la CAEB o la
PIMEM i també els sindicats, varen reaccionar amb
preocupació davant l’augment de l’atur a Balears per quart mes
consecutiu.

Quina valoració en fa de la preocupació empresarial i dels
agents socials, Sr. Conseller?

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Puedo explicar que está bien cómo
formula la pregunta, precipitadamente no lo sería si no fuese
porque las ruedas de prensa están marcadas un día, todos los
días del año, a la misma hora, y siempre sale o el director
general y yo, y si yo estoy en el Parlamento sale el director
general; por tanto, no es que salga precipitado, es que hay un
calendario anual donde se dicen los datos y siempre hacemos
la rueda de prensa a la misma hora los doce meses del año, y
lo puede ver en el histórico, pero está bien para que formule
la pregunta como lo hace.

En todo caso, la preocupación empresarial por el aumento
del paro, sí, a nosotros nos preocupan también las personas
desocupadas que están desocupadas, no solo  lo que les
preocupa a los empresarios de las personas desocupadas,
también las organizaciones sindicales.

Lo que usted no ha dicho es que sigue aumentando la
afiliación en esta comunidad autónoma y, seguramente, el Sr.
Toni Costa le podría explicar lo que supone crecer la
afiliación, a lo mejor usted así comenzaría a entender la
diferencia también en términos de afiliación a la Seguridad
Social que ha vuelto a subir, y estamos en un máximo de
empleo. Es decir, nuestras islas siguen creando empleo, sigue
aumentando la afiliación.

Y lo que ha sucedido es que ese crecimiento de afiliación
y de población activa no es capaz de absorber todas las
personas que entran en el desempleo, lo cual no es una buena
noticia y por supuesto que nos preocupa. Pero también es
cierto que el paro, en términos de tasa de paro, es decir, usted
también sabe que las cosas se miran proporcionalmente, si
aumentas un porcentaje como aumentas el otro, baja la tasa de
paro en una décima respecto al año pasado. Por tanto, la tasa
administrativa de paro sigue bajando, es decir, tenemos menos
porcentaje de paro que hace un año. ¿Por qué? Porque hemos
crecido mucho en nuestra población activa y en nuestra
afiliación.

¿Eso nos obliga a seguir haciendo políticas para que no
tengamos tantas personas desocupadas? Por supuesto. ¿Qué
nos siguen preocupando las personas desocupadas? Por
supuesto, por eso aumentamos cada año más las políticas
activas de empleo y los presupuestos para el Servicio de
Empleo, por eso hemos pasado, como he dicho antes, de 600
euros a más de 2.000 euros por persona desocupada.

Y lo que sí debería plantearse es que ustedes siempre
hablan de las perspectivas de empleo de los desempleados,
pero hablan siempre de los empresarios, ¿tiene alguna idea,
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alguna propuesta para los desocupados y para ver que
incrementamos las partidas o  solo viene aquí a defender
determinados intereses concretos?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Conseller, era evident, vostè és un resignat autocomplaent.

(Remor de veus)

Vostè només vol parlar de l’afiliació, fins i tot si agafa les
dades que a vostè més li convenen es constata la gravetat del
problema.

És evident que si al mateix temps que puja l’afiliació també
augmenta l’atur no vol dir res més que vostè i la presidenta
Armengol no són capaços de generar els  llocs de feina que
demanda la societat de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Vostès es fan enfora del més dèbils, a vostè li són igual les
quasi 700 persones que han perdut la feina només aquest mes
de gener, en comparació amb el mateix mes de l’any passat,
moltes de les quals dones, per cert, o provinents del sector
primari.

A vostè li és igual, conseller, que duem més de quatre
mesos destruint llocs de feina i augmentant l’atur, a vostè li
són iguals les conseqüències de l’atur, conseller; enguany, un
12% més de famílies de les Illes Balears tenen problemes per
arribar a finals de mes, més que l’any passat, i ja arriben a un
60% de famílies en atur.

A vostè i a la presidenta Armengol els preocupen les
persones vulnerables de l’Índia, cosa que nosaltres no hi tenim
res a dir, però no els preocupen les persones vulnerables de
les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Cap llei, cap acció ni cap política que no sigui per destruir
llocs de feina.

Conseller, jo  li  faré una proposta en positiu, una cosa
pareguda, per cert, a la que va fer el conseller Martí March en
alguns aspectes de la Llei d’educació, agafi la nova, la nostra
llei turística, agafi la nostra llei agrària, agafi la nostra llei del
sòl o la llei Company, agafi la nostra llei d’habitatge que ara
hem entrat al Parlament, canviï un parell de paraules, perquè
no semblin les nostres lleis , nosaltres no direm res i vostè
haurà arreglat l’economia. El que nosaltres vàrem fer del 2011
al 2015. Gràcies, president.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Senyors diputats, senyors diputats.

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Si cogiese la ley Delgado, que no
sé dónde está Delgado, promocionando cosas, las leyes de
Bauzá y la ley de Company y todas las leyes que ustedes
aprobaron ¿sabe lo que pasaría? Que nosotros estaríamos en
la oposición, porque eso fue lo que les llevó a la oposición,
porque sus leyes les llevaron a la oposición...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

..., porque la gente quiere que se reparta la riqueza, porque la
gente quiere que se incrementen los salarios, porque la gente
quiere tener menos paro, tenemos paro, se incrementan más
los salarios, los trabajadores están mejor y usted es el que
critica el Registro de Jornada, usted es el que critica la subida
del salario mínimo que ahora defienden...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ustedes nunca han estado con los menos, siempre han
estado con los más y con los más de siempre y por eso
seguirán en la oposición con sus leyes.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 2202/20, presentada per la
diputada Sra. María Tania Marí i  Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fidelització del personal
sanitari de les Illes Balears.

La desena pregunta, RGE núm. 2202/20, decau per
l’absència de la diputada Sra. Marí i Marí.

I.11) Pregunta RGE núm. 2206/20, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a exigència de l’aprovació del bloc de
fiscalitat del REB al Govern del Sr. Sánchez.

Onzena pregunta, RGE núm. 2206/20, relativa a exigència
de l’aprovació del bloc de fiscalitat del REB al Govern del Sr.
Sánchez, que formula el diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Costa.
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EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bon
dia, consellera. Sra. Consellera, quan exigirà el Govern de les
Illes Balears l’aprovació del bloc de fiscalitat del REB al
Govern del Sr. Sánchez?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. 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. Costa, bon dia. El Govern de les
Illes Balears la passada legislatura, juntament amb els partits
polítics i juntament amb els agents socials, va aprovar, va du al
Consell de Ministres l’aprovació del Règim Fiscal de les Illes
Balears, una part es va aprovar per decret llei, i això ja està
ratificat en el Congrés dels Diputats, en la part que fa
referència al factor d’insularitat, que ratifica el 75% de
descompte, les bonificacions en el transport de mercaderies
i també inversions en energia i transició energètica; i l’altra
part, és el règim fiscal, ha de ser impulsat i compensa les
deficiències i els desavantatges que tenen els autònoms i les
empreses per fer feina a les Illes Balears.

Li hem demanat a la ministra Montero en el començament
de la legislatura, per carta, en el començament de la legislatura
del Govern d’Espanya, per carta, telefònicament, i vàrem
aprovar, aprofitar el Consell de Política Fiscal i Financera per
tornar reclamar aquest tema.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

30 d’abril del 2015, el Consell de Ministres, presidit per
Mariano Rajoy, aprova una reserva per a inversions amb
importants reduccions fiscals per als ciutadans i les empreses
de les Illes Balears, un impacte de 190 milions d’euros.

A la Sra. Armengol li agafa pànic, no fos cosa que el
Govern del Partit aprovàs el bloc de fiscalitat del REB i
demana immediatament la retirada del projecte de llei a les
Corts, amb la qual cosa no es va poder aprovar aquell projecte
de llei i, per tant, una primera oportunitat perduda.

Estiu del 2017, la Sra. Armengol demana a la societat civil
de les Illes Balears i també a to ts  els partits polítics que
l’ajudin, d’acord?, que hi hagi un nou Règim Especial a les
Illes Balears. I, efectivament, el Grup Parlamentari Popular i

molts altres ajuden la Sra. Armengol i el Govern de les Illes
Balears que hi hagi un REB.

El resultat és que el març de 2018 ja teníem un REB; hi
havia un REB amb un impacte de 380 milions d’euros a les
Illes Balears; estava fins i tot redactat, però a la Sra. Armengol
novament li agafa una situació de pànic absolut i, clar, era
impossible que el Sr. Rajoy aprovàs un REB per a les Illes
Balear, i bé, es deixa passar la jugada i finalment no s’aprova
absolutament res perquè arriba la moció de censura i és
impossible. Això sí, arriba el Sr. Sánchez i, bé, el Sr. Sánchez
inundarà les Illes Balears d’euros, farà un REB enorme!, una
cosa increïble!, i el resultat final després de moltíssimes
negociacions és que el mes de febrer de 2019 es va aprovar un
REB frau, un REB amb zero euros, un paperet que no servia
absolutament per a res, un REB intranscendent, insubstancial
i, això sí, sense el bloc de fiscalitat. 

I el bloc de fiscalitat és aquí, aquí té vostè el bloc de
fiscalitat, Sra. Consellera, i Sra. Armengol; és aquí, el bloc de
fiscalitat. Diu: “En la reunión de día 22 de febrero de 2019
ha tomado conocimiento  -el Consell de Ministres- del
anteproyecto de ley de régimen especial de las Islas
Baleares, de lo cual doy fe en virtud de... Ministra
secretaria Carmen Calvo”. Per tant ja tenim el projecte
aprovat, l’avantprojecte; l’únic que necessitam és que..., bé,
per cert, és un avantprojecte exactament el mateix que el de
març de 2018, eh? Dos anys perduts!, exactament el mateix,
Sra. Armengol, el mateix.

(Petit xivarri)

Per tant, Sra. Armengol i Sra. Sánchez, encara queden dos
consells de ministres el mes de febrer, exigeixin l’aprovació
del bloc de fiscalitat del REB. Els ciutadans i les empreses de
les Illes Balears ho necessiten ja.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Costa, els nombres sempre li
ballen. Quan varen tramitar e l règim especial varen dir que
eren 115 milions; després es varen transformar en 190.
Després parlen d’un REB de 390 milions o de 380, que no sé
d’on vénen. La realitat és el que tenim ara: tenim una  lle i
aprovada i ratificada, i un avantprojecte, que no és el mateix un
75% de bonificacions que un 90% o un 85%, que és
l’avantprojecte del règim especial, que és el que va aprovar el
Partit Popular que, per cert, la ratificació del règim especial
va votar a favor en el Congrés dels Diputats. Supòs que no era
tan dolent.
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(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

El govern de na Francina Armengol, amb un govern
d’Espanya en funcions, amb vuit mesos que ha estat en
funcions i amb inestabilitat política, va aprovar un règim
especial. El Govern d’Espanya en aquest moment du un mes,
i ja s’ha aprovat una normativa que desenvolupa el REB, una
normativa que amplia les bonificacions en el transport de
mercaderies, que amplia en el transport de mercaderies entre
illes, que amplia a tots els productes que es transformen a les
Illes Balears. 

El REB és una passa important per aquestes illes, i en el
REB que vostès varen aprovar vàrem perdre una important
oportunitat, perquè el més important de les deficiències de la
insularitat és la manca d’inversions que tenim a les Illes
Balears, i el seu REB mai no va parlar de manca d’inversions
a les Illes Balears; renunciava a les inversions estatutàries a
canvi d’un mini REB d’un 75% de descompte per una reserva
d’inversions que mai no es va tramitar en el Congrés dels
Diputats. En aquesta part de la bancada continuarem fent feina
perquè es compensi la insularitat de les Illes Balears, perquè
es compensi la manca d’inversions a les Illes Balears, i perquè
es tramiti una nova llei de finançament que doni fi a
l’infrafinançament històric d’aquestes illes. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.12) Pregunta RGE núm. 2207/20, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i  Rennesson, del  Grup
Parl amentari  Popul ar, rel ati va a i nfecci ons
postoperatòries a l’Hospital de Can Misses. 

Dotzena pregunta, RGE núm. 2207/20, relativa a
infeccions postoperatòries a l’Hospital de Can Misses, que
formula la diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Bon dia. Gràcies, president. Bon dia a tots, diputats, públic,
premsa. La pregunta és molt senzilla: considera la Sra.
Consellera que continua sense haver-hi cap tipus d’infecció
postoperatòria ambulatòria a l’Hospital de Can Misses?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. M’ha canviat la pregunta, li
contestaré la que estava formulada. Quant a les infeccions
postoperatòries no puc garantir que no es produirà una

infecció postoperatòria ni a Can Misses ni a cap altre hospital,
m’atreviria a dir del món. 

No sé, vostè ara m’ha dit infeccions ambulatòries, és a dir,
qualsevol tipus d’infecció a un hospital. No, no li puc garantir
que no es produirà. El que sí li puc garantir és que els
professionals segueixen totes les recomanacions i els
protocols vigents per tal d’evitar les infeccions nosocomials.
El que trob que no és just és que culpi o posi en dubte la feina
que fan els nostres professionals.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Mire, Sra. Consellera, en ningún momento culpo a los
profesionales. Estoy hablando de las contestaciones que usted
nos da. “Usted ha cambiado la respuesta, cambiado la
pregunta”. Can Misses, 0%, 2018; 2019, 0%. 

Ustedes, los que se hacen llamar los... los del pueblo,
tienen una capacidad de engañar y mentir a los ciudadanos que
me asombra.

(Remor de veus)

A un político que está gobernando se le presupone que ha
de informar de la verdad a las preguntes que se le  hacen.
Ustedes, que dicen que son muy transparentes, en verdad, le
digo la verdad, son los más oscuros que me he encontrado
hasta el momento. Ya son varios los casos en que hemos
constatado en este parlamento muchas mentiras. En el caso de
pesca, que se habían conseguido acuerdos que no son reales;
en el caso de sanidad, que no hay personal contratado sin
titulación homologada, otra mentira y usted lo  sabe; y así
podríamos seguir, pero la verdad es que no tengo mucho
tiempo para estar discutiendo aquí de las cantidades de
mentiras que se han soltado.

En este caso, Sra. Gómez, lo tenía muy fácil para
engañarme; podría haber puesto un 0 coma algo, un 1 coma
algo... Yo me lo habría creído, yo me lo habría creído! El caso
es que conozco a gente cercana que se tirado un mes en curas
diarias quirúrgicas, y con él más gente conocido, con lo cual
este 0% que usted me pone aquí, ¿eh?, créaselo usted, porque
yo, no, y el resto de ciudadanos tampoco.

En este sentido lo que también le quiero dejar claro es que
tampoco lo que no quiero es crear alarmismo, pero la realidad
es la que es...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
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... y si no envían a los pacientes tan pronto al domicilio estos
hechos no acontecerían tan a menudo y las altas definitivas se
podrían dar antes. 

La realidad, Sra. Consellera, es la que es, y usted sabe que
falta personal, que faltan camas, y según ustedes todo va
maravilloso. Quizás le convendría consultar con los centros de
salud, donde las colas diarias para llevar a cabo estas curas de
infecciones postoperatorias son verdaderamente largas. Esta
sí es la realidad. Usted, Sra. Gómez, junto con el resto de
consellers, conselleras, la Sra. Armengol y el Sr. Sánchez, son
los reyes del engaño, de la mentira y de la falacia. Antes se
coge a un cojo que a un mentiroso. Háganselo mirar.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

No sé si vostè té el títol de metge, si vol suplantar o
decidir què han de fer els professionals, si han d’enviar primer
a ca seva els pacients o no, o què és el que han de fer. Està
qüestionant la labor d’uns professionals excel·lents d’aquest
sistema sanitària. 

La culpa és meva si hi ha una infecció a una ferida
quirúrgica? És que no pot ser una infecció postoperatòria?
Està mesclant una quantitat de termes, Sra. Diputada... Sí,
aquestes són les dades que tenim fins al juny de l’any passat;
no teníem cap infecció postquirúrgica a l’Hospital de Can
Misses; aquestes són les dades que tenim, recollides en els
sistemes d’informació, que a vostès no els interessen però a
nosaltres sí.

Dur a debatre a un parlament un tema tan tècnic em sembla
realment increïble, increïble, perquè a més ha de saber que, de
les infeccions, ni en som culpable jo, ni en són culpables els
professionals. Els pacients tenen risc de tenir infeccions
postoperatòries: l’edat, el temps que estan ingressats, les
malalties cròniques, els hàbits de vida, el tipus d’intervenció
quirúrgica, la tècnica, etc., les poden afavorir. I el que sí li he
de dir, Sra. Diputada, i hauríem de treure pit i més vostè, que
és d’Eivissa, és que la unitat de seguretat del pacient de
l’Hospital de Can Misses és un referent nacional, que posa en
marxa múltiples projectes amb la voluntat de molts de
professionals d’aquell hospital, molt per davant de molts
d’hospitals de tot el territori nacional, sempre cercant la
millora contínua.

El risc zero no existeix, i deixin de cercar culpables i
comencin a aportar solucions, que duim tot el ple igual.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.13) Pregunta RGE núm. 2192/20, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a proposta d’acord de policia pròpia.

Tretzena pregunta, RGE núm. 2192/20, relativa a proposta
d’acord de policia pròpia, 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. La pregunta queda formula
en els seus termes literals. 

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. Bon dia, Sr. Castells. Usted y yo ya
tuvimos oportunidad en una sesión parlamentaria anterior de
preguntar por este tema. En aquel momento le informé que el
gobierno anterior, la conselleria anterior, había encargado el
trabajo al ISPIB para los estudios y diseño inicial para
disponer de un cuerpo de policía. Hoy le puedo informar que
tenemos ya un primer borrador que ha elaborado el Instituto
de Seguridad Pública de las Islas Baleares en cumplimiento de
lo que dispone la disposición adicional segunda de la Ley
11/2007, de coordinación de policías locales. 

En este primer informe la propuesta se determina en
distintas fases para acabar al final en la futura policía
autonómica. Estas fases son: primero, la creación de la
Escuela Superior de Seguridad Pública de las Islas Baleares;
la segunda fase es el informe previo del Consejo de Policía de
Seguridad del Estado para garantizar la coordinación entre las
policías de seguridad pública del Estado y las comunidades
autónomas; y la tercera fase sería la aprobación de la ley de la
policía de las Islas Baleares. 

En este momento la conselleria de Administraciones
Públicas y Modernización está centrando todos sus esfuerzos
en la primera fase, en la creación de la Escuela Superior de
Seguridad Pública, que es la frase previa inicial y necesaria
para todo lo demás. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Castells.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, fa un any
vàrem fer un pacte, un pacte que va quedar recollit a la llei, un
pacte perquè el meu grup va presentar una esmena instant el
Govern a desenvolupar la competència que ens atribueix
l’Estatut d’Autonomia de disposar d’un cos de policia
autonòmica pròpia. Això va quedar recollit -dic un pacte
perquè es va transaccionar amb el seu grup polític-, va quedar
recollit a la llei en una disposició addicional que deia que en
el termini d’un any, que ja s’ha exhaurit, es proposaria un
model de policia propi. El seu grup hi va votar a favor, hi va
votar a favor perquè hi creia o va votar-hi a favor per quedar
bé? Perquè a la seva resposta, Sra. Consellera, es veu
claríssimament que no han fet feina en aquest tema.

M’agradaria que em digués si és perquè no hi creuen o per
quin motiu és? Perquè res del que m’ha explicat vostè no té a
veure amb un model de policia propi. M’ha explicat l’escola
de seguretat, que no té res a veure amb el model de policia
propi, i m’ha explicat el procediment que s’hauria de seguir,
que sincerament no calia que me l’expliqués perquè és evident
que s’ha de fer una llei perquè es transfereixi aquesta
competència a la comunitat autònoma.

Jo ara no rallaré de la importància que té per al meu grup
aquest tema, perquè com vostè ha dit ja li vaig dir  fa uns
mesos. La pregunta és molt simple, Sra. Consellera, s’ha
complert la llei, sí o no? La resposta ja me l’ha dit vostè, no.
La pensen complir? I li deman una resposta clara, sí o no? Si
és que no, per quin motiu? I si és que no, quan ho pensen fer?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la consellera
d’Administracions Públiques.

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

Gràcies, president. El informe, como le he explicado, sí
que establece como paso previo la Escuela Superior de
Seguridad Pública y es una fase que tiene que ver y tiene
relación con los posibles pasos posteriores. Lo dice el
Instituto de Seguridad Pública de las Islas Baleares y los
técnicos que nos dicen que sin la escuela de seguridad pública
no se puede avanzar en nada más.

Este proyecto es un proyecto bastante complejo y bastante
ilusionante para la Dirección General de Emergencias y
creemos que aportará grandes beneficios para la seguridad
pública de las Islas Baleares. Paralelamente a todos estos
trabajos tenemos que seguir dando apoyo a los ayuntamientos
para mejorar la policía de proximidad, las policías locales. 

También en la legislatura anterior se hizo un trabajo muy
importante para reducir la interinidad de los policías locales

de la mano de la conselleria, de la mano de los ayuntamientos,
reduciendo de 517 plazas de interinos que había en el 2017 a
52 que hay ahora, y continuaremos con este trabajo.

También tenemos que continuar con el trabajo de la
formación y la especialización de la policía para conseguir una
policía de proximidad, y para ello también le puedo informar
que 23 policías locales en noviembre de este año hicieron un
curso en la EBAP para intentar mejorar su formación en
materia de violencia machista. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.14) Pregunta RGE núm. 2193/20, presentada pel Sr.
Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a mitjans que implementarà el
Govern per aplicar el Decret llei contra el turisme
d’excessos per a la millora de la qualitat a zones
turístiques.

Catorzena pregunta, RGE núm. 2193/20, relativa a mitjans
que implementarà el Govern per aplicar el Decret llei contra
el turisme d’excessos per a la millora de la qualitat a zones
turístiques, que formula el Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Pérez-
Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, Sr. President. Diputades i diputats, bon dia. Sr.
Negueruela, la semana pasada, en el pleno de la semana pasada,
se aprobó con el voto favorable del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, con la ausencia de nuestra presidenta, el Decreto
ley de turismo de excesos. La realidad es que usted y su
gobierno perdieron una gran oportunidad de consensuar el
texto de la ley con la mayor parte de los grupos
parlamentarios de esta sala al no permitir que se tramitara
como proyecto de ley. Pero ya está.

Al Grupo Parlamentario Ciudadanos se nos ha impedido
mejorar el texto, el texto legal en primera instancia, bien, pero
vamos a seguir, vamos a seguir insistiendo en nuestras
propuestas de mejora porque estamos para hacer política útil.

En el artículo 9 del Decreto ley de turismo de excesos se
indica que las administraciones competentes elaborarán planes
de actuación conjunta y que para implementar estos planes se
coordinarán Govern, consells y municipios.

Sr. Negueruela, ¿qué medios va a implementar el Govern
para garantizar la efectiva aplicación en las zonas afectadas por
este decreto ley?
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Pérez-Ribas, lo primero,
porque no tuve ocasión de decirlo porque era la primera
intervención, agradecer su posicionamiento y agradecer su
voto favorable a la convalidación del decreto ley; también
agradecer la postura que tuvo El Pi, a su representante aquí el
Sr. Melià y, por supuesto, también el voto  favorable del
Partido Popular con la defensa que hizo la Sra. Cabrera del
mismo. Por tanto, yo creo que es importante reconocer esa
apoyo a la convalidación, es importante demostrar una unidad
porque todos vemos que tenemos un problema en esas zonas
y ahora tenemos que ver cómo implementarlo y cómo
mejorarlo.

Ya le he dicho que no habrá ningún problema en que se
pueda mejorar ese texto. Nosotros entendemos que es
necesario que se aplique de forma inmediata y no tener un
debate aquí este verano, pero también dijimos en el propio
pleno que se abrirá un debate general sobre la reforma de la
Ley general turística a lo largo de este año. Por tanto, si hay
mejorar que hacer se podrán introducir, las debatiremos y
haremos un debate público y desde luego pues utilizaremos las
alegaciones que ustedes pueden hacer o que pueda hacer El Pi
o el Partido Popular, porque de la misma forma que la semana
pasada se demostró esa unidad de acción entre los partidos
demócratas desde luego yo creo que es algo que debemos
poder mantener en el tiempo.

Ahora nosotros tenemos un marco de actuación claro,
primero, actuaciones en origen, actuaciones que creemos
importantes tanto en Reino Unido como en Alemania. Puedo
decir que la semana que viene haremos una rueda de prensa en
Alemania, que la hemos preparado con el cónsul inglés aquí,
que están interesados en que informemos y que informemos
bien y conjuntamente con ellos. Estamos buscando la
implicación y ya se ha mostrado favorable el propio foreing
office para hacer campañas de comunicación conjuntas entre
el Gobierno británico y el Gobierno de nuestras islas porque
compartimos los mismos intereses para que no se produzcan
determinados excesos en nuestras islas. Van a venir a nuestras
islas los embajadores de los distintos países afectados para
poder trabajar con ellos porque han mostrado también interés
en poder realizarlo y desde luego comenzaremos con la
convocatoria de la comisión y la subcomisión para la
coordinación de los efectivos, tanto en Palma, en el Arenal, en
Llucmajor, en Calvià y en Sant Antoni, para ver de qué
efectivos vamos a disponer cada una de las consellerias y los
propios consejos, en las competencias que les son propias, y
los ayuntamientos a través de las policías locales. Estamos
trabajando incluso en un convenio con el Ayuntamiento de
Calvià para garantizar ese efectividad.

Desde luego yo creo a partir  de la semana que viene
podremos dar más detalle ya de las fechas de las
convocatorias de esas comisiones.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sr. Negueruela, le tomo la palabra. Nos tenemos que poner
a trabajar ya porque ya que hemos pedido en comisión, bueno,
de hecho ya le hemos pedido en Comisión de Turismo pues
que nos explique cómo va articular los planes de actuación,
qué consellerias van a tener que hacer planes de actuación
porque es una ley bastante transversal y qué plazos tiene cada
conselleria pues para presentar esos planes de actuación para
estudiarlos en comisión.

No podemos perder el tiempo porque si no, quedaría en
evidencia que aprobarlo como decreto ley pues no era la
solución necesaria. 

No podemos llegar a principio de temporada sin los
deberes hechos y los hoteleros deben saber a quién acudir
cuando tienen que expulsar algún extranjero que está haciendo
prácticas peligrosas en sus establecimientos. Los
comerciantes deben tener muy claro cómo gestionar las
ventas de alcohol i los cuerpos y fuerzas de seguridad deben
estar absolutamente coordinados.

Todos conocemos que el sector que genera más beneficios
en nuestra comunidad es el turismo y todos debemos estar
implicados para que esta ley sea un éxito  porque
evidentemente nos beneficia a todos.

Y desde luego, desde nuestro partido político y desde
nuestro grupo parlamentario lucharemos para que este sector
que genera los máximos beneficios en nuestras islas y que
además lo reparte entre todos los habitantes siga funcionando
y siga teniendo un desarrollo sostenible.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Pérez-Ribas, compartimos los
objetivos, le informaremos en las próximas semanas de cómo
se desarrollan esas planificaciones, los medios que
dispondremos. 
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Será una disposición de los distintos cuerpos de la
administración autonómica de forma conjunta, una
planificación conjunta, muy coordinado con los
ayuntamientos. Hemos ya empezado a trabajar. 

Le agradezco su tono y en las próximas semanas le
informaremos ya del plan de actuación para la próxima
temporada turística, antes por supuesto...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. conseller, el seu temps ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 2198/20, presentada pel
diputat Sr. Sergio Rodrí guez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a actuacions
de l’IBDona.

I.6) Pregunta RGE núm. 2203/20, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nou director general a
la Conselleria de Presidència.

Els vull comunicar que com que ara comença el bloc de
preguntes formulades a la presidenta del Govern la pregunta
RGE núm. 2198/20, que havia de formular el Sr. Rodríguez, i
la pregunta RGE núm. 2203/20. que havia de formular el Sr.
Lafuente queden ajornades per a la propera sessió.

I.15) Pregunta RGE núm. 2199/20, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a responsabilitats que
assumi rà el Govern amb els menors tutelats i  sota la
protecció de l’administració.

Passam a la quinzena pregunta RGE núm. 2199/20, relativa
a responsabilitats que assumirà el Govern amb els menors
tutelats i sota la protecció de l’administració, que fórmula la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Buenos días a todos, Sra. Presidenta,
ante la gravedad de los casos de abusos y presunta explotación
sexual de menores que están bajo la tutela y la protección de
la administración pública y dada la falta de respuestas y
explicaciones erráticas de la consellera de Asuntos Sociales
en su comparecencia y ante la falta de altura política de su
gobierno y su responsable silencio durante semanas, Sra.
Presidenta, ¿qué responsabilidades va a asumir el Govern?
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, el Govern que
presidesc sempre assumeix responsabilitats , les
responsabilitats que li pertoquen en la resolució dels
problemes i quan estam parlant d’un tema tan greu com un
delicte sobre les persones més vulnerables que tenim a la
nostra societat, els menors, encara molt més.

He dit i repetesc avui que estam davant un problema
gravíssim, intolerable per a una societat com la nostra, que
ataca aquelles persones que deia que són els més vulnerables,
els menors.

Davant això és evident, molt evident, que totes les
institucions implicades i totes les entitats hem de fer molt
més del que feim i en aquesta tasca estam treballant,
òbviament des del Govern de les Illes Balears en les
competències de coordinació, en les competències als centres
socioeducatius i als centres on hi ha menors amb mesures
judicials des del punt de vista d’educació, en la formació dels
nostres joves amb les relacions afectivosexual, des del punt de
vista de la igualtat continuam lluitant contra la violència
masclista i contra la tracta de dones i la prostitució; òbviament
des dels consells insulars que són els competents -com vostè
sap- en la tutela, acolliment i adopció dels menors, des de les
entitats que gestionen els centres de menors, des d’una forma
molt clara també des del Govern d’Espanya en tot el que afecta
la policia i la Fiscalia de Menors en la persecució dels
agressors i dels explotadors i òbviament també com planteja
el Govern d’Espanya amb una llei de la infància que pugui
garantir millor la legislació sobre tutela i protecció dels
nostres menors.

Per això li dic, Sra. Guasp, el que hem de fer és coordinar-
nos molt més i tornar posar més solucions a un problema que
li dic que és gravíssim perquè afecta delictes gravíssims.

Ara bé, crec que ha de quedar molt clar que sempre que hi
ha hagut un cas d’exploració sexual infantil sempre s’ha
denunciat davant les autoritats judicials competents que són
les que han de perseguir el delicte, que és bastant evident que
es necessita actuació policial judicial molt contundent i que
hi ha recursos que es necessiten millorar en aquesta comunitat
autònoma. 

Així ho he reclamat tant al ministre de Justícia com al
ministre d’Interior directament i òbviament en aquestes illes
hem de protegir tots els menors, d’una forma molt especial
els tutelats, però tots els menors sobre qualsevol cas
d’explotació sexual infantil. I, Sra. Guasp, hem de perseguir
els explotadors i els que abusen, aquí hem de posar l’accent.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Mire, presidenta, sus palabras son absolutamente
insuficientes, cero responsabilidades. 

Usted va a permitir que el PSIB-PSOE junto a todos los
partidos del pacto veten la comisión de investigación que ha
solicitado mi grupo parlamentario en un ejercicio de
oposición diligente y responsable porque los ciudadanos
tienen derecho y se merecen saber toda la información.

Mire, es vergonzoso y una grave irresponsabilidad no
querer investigar los fallos de coordinación entre el Govern
y el consejo. No quieren dar explicaciones sobre la falta de
recursos, la falta de seguridad que hoy la Audiencia Provincial
de Palma asegura que hay en El Pinaret. No quieren dar la cara
con las fugas y la mala gestión en los centros socioeducativos
que gestiona la Fundación S’Estel tras los despidos de cinco
educadores. 

Su partido está más preocupado en intentar silenciar este
escándalo para tapar las vergüenzas que para esclarecer qué
protocolos han fallado para mejorarlos y conocer si ha habido
negligencia por parte de la administración.

Uno puede venir a esta cámara y discrepar, pero lo que no
puede es manipular la realidad. Es el Govern el que es
responsable último de controlar y revisar los protocolos y la
supervisión de las competencias transferidas al Consell de
Mallorca.

Sus socios, Sra. Armengol, están tragando ruedas de
molino apoyando el veto del PSIB-PSOE. Son cómplices de
su silencio . Ustedes están demostrándose unos auténticos
profesionales en esto de escaquearse de las responsabilidades
políticas, también en opacidad. Son ustedes profesionales de
opacidad y falta de transparencia.

Y no manipulen la realidad porque ya le digo que el Govern
es el responsable último, incluso la Sra. Fina Santiago así lo
admite en una entrevista, somos todos corresponsables.

Presidenta, es usted la responsable última de su gabinete,
por favor, dé la cara de una vez, asuma responsabilidades y
exíjaselas a su ejecutivo. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament, Sra. Guasp, tots som
corresponsables i hauríem de fugir de la demagògia i
d’intentar fer política de partit davant un tema tan greu...

(Remor de veus)

Ni aquest govern...

(Alguns aplaudiments)

... ni aquest govern ni cap institució... Ni aquest govern ni cap
institució implicada no ha fugit de donar totes els
explicacions, la consellera Fina Santiago en seu parlamentària
i als mitjans de comunicació, així com ho està fent el Consell
Insular de Mallorca.

Li diré més, Sra. Guasp, els únics que estam posant
propostes per esmenar aquest problema som nosaltres.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT: 

Senyors diputats, per favor..., tothom té el seu temps per
parlar...

I.16) Pregunta RGE núm. 1961/20, ajornada a la sessió
anterior, presentada pel diputat Sr. Josep Castells i  Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a garantia
d’atenció als pacients en català.

Setzena pregunta, RGE núm. 1961/20, ajornada a la sessió
anterior, relativa a garantia d’atenció als pacients en català, 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, Sra. Presidenta, un
dels acords del canvi, dels més emblemàtics dels acords del
canvi per oposició sobretot amb les polítiques que s’havien
dut a terme en la legislatura anterior, va ser recuperar el
requisit de català per a l’accés a la funció pública perquè, com
recordem, el govern anterior l’havia rebaixat a ser un mèrit.
Això va quedar recollit a través d’una llei que vàrem aprovar al
començament d’aquella legislatura, la passada, la Llei 4/2016,
de recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció
pública.

Després, avançada la legislatura respecte del requisit del
català a la sanitat el Govern va aprovar el Decret 8/2018 que
recollia el que podríem dir una solució ben intencionada que
consistia, per dir-ho breument, en una acreditació diferida
d’aquest requisit de català en dos anys.

Molt recentment el Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears ha declarat nul aquest decret, la qual cosa dóna
lloc a una gran confusió, no jurídica, que està claríssim, és a
dir, hi ha un requisit d’accés de català per a l’accés a la funció
pública des del minut zero, com diria vostè, però sí
organitzativa perquè evidentment hi ha unes convocatòries de
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places que s’han fet a l’empara del Decret 8/2018 que ara ha
quedat anul·lat.

A mi m’agradaria conèixer l’estratègia i la intenció que té
el Govern per resoldre tota aquesta situació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. 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. Castells per aquesta
pregunta. Vostè ha explicat molt bé tota la història sobre
aquesta situació, efectivament vàrem començar la passada
legislatura, veníem d’una època de moltíssima crispació, per
moltíssimes coses, per manca de llibertat, per retallades...,
retallades ideològiques molt dures i per retallades també en un
dret de la ciutadania que era el dret lingüístic i per tant, poder
ser atès per l’administració de les Illes Balears en les dues
llengües oficials d’aquesta comunitat autònoma.

Per això una de les primeres accions que vàrem emprendre
va ser la modificació de la Llei de funció pública i retornar a
la normalitat que havíem tengut sempre en aquesta comunitat
autònoma, que només varen rompre el Sr. Bauzá i e l Sr.
Company junts, en contra del que havia fet històricament
també el Partit Popular en aquesta comunitat autònoma. Per
tant, vàrem modificar la Llei de funció pública per poder fer
aquest requisit del català i com vostè sap, una pròpia
disposició  transitòria de la Llei de funció pública deia que
l’estatus del personal de sanitat s’havia de regular a través d’un
decret, que després d’una negociació vàrem pactar i vàrem
acordar entre les forces progressistes de les Illes Balears i
també va ser acordat per una gran majoria de la mesa de diàleg
social, per tant, els sindicats de la sanitat pública i crec que
això també s’ha de posar en valor.

Aquest decret regulava l’accés a la funció pública del
personal sanitari. Com és ben conegut, una sentència del
Tribunal Superior qüestiona la validesa d’aquest decret, però
hem de ser clars, no quant a l’exigència dels requisits, sinó
que en lloc de regular-se per decret s’hauria de regular per
llei. Això és el que qüestiona el Tribunal Superior.

De moment el que té clar aquest Govern i l’Advocacia de
la comunitat autònoma, estan estudiant evidentment aquesta
sentència i tenim decidit recórrer-la perquè nosaltres creim
que sí que podríem fer el decret, desenvolupar la Llei de
funció pública. En aquesta línia continuarem treballant, per
garantir el dret a l’accés a la funció pública en les dues
llengües oficials.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Castells no li resta 1 minut,
56, sinó 45 segons, perdoni. Té la paraula.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. I gràcies per la seva resposta, Sra.
Presidenta. Si em permet la meva opinió sobre la sentència,
crec que recórrer-la és picar sobre ferro fred, la sentència és
claríssima, el decret és contrari a la llei perquè la llei
estableix un requisit i el decret el que fa és eximir d’aquest
requisit per a l’accés a la funció pública.

Per tant, jo crec que millor que fugides endavant, seria
com es diu col·loquialment, agafa el toro per les banyes i
començar a pensar com podem fer perquè les persones que es
presentin a les places de l’ib-salut assoleixin el nivell en el
moment de l’accés, per garantir el dret dels ciutadans a poder-
se adreçar al personal de l’ib-salut en una de les llengües
oficials d’aquesta comunitat autònoma, que a més a més n’és
la llengua pròpia i és el català.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Discrepam, nosaltres creim que sí
s’ha de recórrer aquesta sentència, perquè a més crec que Sr.
Castells hem de tenir en compte que s’han convocat
moltíssimes oposicions amb els requisits que marca el Decret
de salut, exactament hem convocat ja des de l’any 2015, s’han
enllestit en l’oposició 22 categories per optar a 3.500 places,
un 70% de l’oferta de l’ocupació pública. S’han presentat
20.242 i a més ja ha començat el procés d’oposició de 42
categories més. Els jutges no han anat contra ni el fons de la
llei, sinó en la forma de com s’ha regulat el decret.

Però crec sincerament que nosaltres tenim opció jurídica
del recurs i sinó evidentment després haurem de plantejar
altres qüestions. Però el plantejament és l’acordat en els
Acords pel canvi, l’acordat en la Llei de funció pública i
l’acordat en el decret...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)
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I.17) Pregunta RGE núm. 1905/20, ajornada a la sessió
anterior, presentada pel diputat Sr. Jorge Campos i
Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Balears,
relativa a auditoria a l’IMAS. 

Dissetena pregunta RGE núm. 1905/20, ajornada a la
sessió anterior, relativa a auditoria a l’IMAS, que formula el
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Balears. Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señores diputados,
invitados y prensa. Sra. Armengol, ¿por qué su partido ha
votado hasta en dos ocasiones en contra de realizar una
auditoría al IMAS?

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. Una vegada
més vostè falta a la veritat i a més confon el paper que té en
aquest parlament, però bé, li tornarem recordar una vegada
més, a mi no m’importa. Vostè cobra un sou públic i està aquí
com a portaveu d’un grup parlamentari per controlar el Govern
de les Illes Balears i jo vull donar rendició de comptes
sobretot d’allò que feim des del Govern i els meus consellers
i conselleres. Ara vostè  em demana una vegada més, sobre
plantejaments del Grup Parlamentari Socialista o del Partit
Socialista a altres institucions, no tenc problema a explicar-li,
però no és la meva funció aquí en el Parlament de les Illes
Balears, ni és la seva funció  com a portaveu d’un grup
parlamentari.

De totes formes li deia que falta a la veritat descaradament,
Sr. Campos, les dues iniciatives a les quals vostè es refereix
que ha anat explicant públicament, no tenen res a veure amb
casos d’abusos ni d’explotació sexual a l’Institut Mallorquí
d’Afers Socials, no només varen ser rebutjades pel Partit
Socialista, sinó que hi votaren en contra tota la resta de partits
polítics, els que donaven suport al Govern i també els que no,
com El Pi i el Partit Popular. I era una iniciativa que tenia a
veure amb el tema de les adopcions.

Una altra iniciativa que vostès han presentat en el Consell
de Mallorca, la resta de partits la varen rebutjar i el PP es va
abstenir i també no tenia res a veure amb l’explotació sexual,
sinó que tenia a veure amb una auditoria econòmica que vostè
plantejaven a tots els serveis de l’IMAS.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Mire, Sra. Armengol, no me sorprende la verdad su
respuesta, ustedes están acostumbrados o nos están
acostumbrando a tirar balones fuera. La realidad es esa, la que
usted ha dicho, su partido del que usted es secretaria general,
votó en contra de la iniciativa de la diputada Xelo Huertas en
marzo de 2018 y ha vuelto a votar en contra el pasado 12 de
diciembre en el Consell de Mallorca.

Pero es que además su partido aquí, en sede parlamentaria,
ya ha anunciado que votará en contra de investigar qué ha
pasado y qué está pasando con los menores abusados y
prostituidos que están bajo la tutela de la administración, de la
cual usted es la máxima responsable.

Mire, Sra. Armengol, la propia consejera Santiago indicó
en comisión parlamentaria que la explotación sexual infantil
se está detectando por lo menos desde 2010. Cuando usted -
fíjese- era presidenta del Consell de Mallorca, es que este
escándalo le afecta antes y ahora y está demostrando una
cobardía y una irresponsabilidad jamás vistas en estas islas. En
pleno escándalo usted decide irse a la India, coincidiendo con
el primer pleno tras más de un mes de parón parlamentario,
con una alarma social de ámbito nacional, usted no toma
ninguna decisión. Y ya que comprobamos que la consejera de
Asuntos Sociales, la Sra. Santiago, no va a dimitir, usted debe
cesarla, de lo contrario será usted la que deberá irse.

Están demostrando ustedes los del Partido Socialista, que
son incompatibles con la dignidad, no sólo en Europa votan en
contra de investigar los 379 asesinatos de la banda terrorista
ETA, colocándose al mismo nivel de los pro-etarras que les
sostienen en el Gobierno, sino que aquí votan en contra de
investigar redes de prostitución de menores, abusos por parte
de trabajadores y dejación de funciones de los responsables
políticos. ¿Este es el gobierno que anunciaba usted? ¿Este es
el gobierno progresista de la gente? ¿Este es el gobierno de
las políticas sociales? No, la realidad es que este es el
gobierno que arranca niños de sus familias para dejarlos en
manos de proxenetas y degenerados. Asuman sus
responsabilidades. 

Sra. Armengol, su lamentable logro, el de su gobierno de
ultraizquierda, ha sido convertir a Baleares en un estercolero
moral.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Una vegada més ens haurem de
contenir per no dir el que pensam, Sr. Campos. Vostè fa un
discurs...

(Remor de veus)

No, no, no, vostè fa un discurs que vol anar a la víscera, des
de l’odi, des de la crispació, des de la mentida flagrant de tot
allò que estava plantejant. I jo crec que davant d’una situació
tan greu com quan parlam d’explotació sexual infantil de
menors, que és un delicte gravíssim i que tenim un problema
social gravíssim, no entraré en el seu fang, Sr. Campos, no
entraré en el seu fang. 

Ara, li diré  una cosa que crec que és important, perquè
vostès han quedat retratats davant tothom, vostès, Sr. Campos,
que són els que persegueixen i criminalitzen els menors no
acompanyats com els MENA, vostès que els estan perseguint
per tot i els estan estigmatitzant, sap que hi ha MENA en
aquests centres tutelats? Ho sap, Sr. Campos? I com vostè pot
tenir vergonya de venir aquí a fer aquestes acusacions contra
el Govern de les Illes Balears, contra les institucions, contra
els professionals de menors, contra els gestors dels centres
de menors, Sr. Campos?

Miri, s’ha de tenir molt poca talla política per fer això. I
per un costat ara dir que defensen els menors i per venir aquí
i no signar el pacte en defensa de la infància.

No li contestaré més, Sr. Campos.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

Dinovena pregunta, RGE núm. 2195/20, relativa a resposta
de l’executiu de Sánchez i Iglesias a les cartes enviades als
diferents ministeris per part de les conselleries del Govern de
les Illes Balears, que formula el diputat Sr. Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes
Balears. Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
senyora...

(Remor de veus)

Perdó... Que no em conti el temps, per favor.

EL SR. PRESIDENT:

A veure, Sr. Company, demana l’ús de la paraula?

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sí, és que segons l’ordre del dia sembla -disculpi’m, però
sembla- que s’ha botat una pregunta.

Curiosament deu ser la meva. Gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Té raó, Sr. Company. Té raó.

I.18) Pregunta RGE núm. 1973/20, ajornada a la sessió
anterior, presentada pel diputat Sr. Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reivindicacions recollides a la carta remesa al president
Pedro Sánchez.

Divuitena pregunta, RGE núm. 1973/20, ajornada de la
sessió anterior, relativa a reivindicacions recollides a la carta
remesa al president Pedro Sánchez, que formula el diputat Sr.
Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, el novembre
de 2016, el mateix dia que va prendre possessió el Govern
d’Espanya, en aquells moments presidit per Mariano Rajoy,
vostè li va enviar una carta de forma concreta i molt diligent
i exigent per demanar-li tota una sèrie de coses, fins a 7.000
milions d’euros li va demanar en aquella carta. Li va demanar
la condonació del deute amb l’Estat fins a 6 .000 milions,
inversions estatutàries per valor de 500 milions com a mínim,
antic conveni de carreteres per 240 milions, la reforma del
sistema de finançament autonòmic, l’aprovació d’un REB,
l’aprovació d’una tarifa plana de 30 euros i la cogestió
aeroportuària.

Bé, a nosaltres ens agradaria saber ara amb concreció
quines reivindicacions per a les Illes Balears recull la carta
que ha enviat vostè al Sr. Pedro Sánchez, que nosaltres no
coneixem. 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. Sempre que
hi ha hagut nomenament d’un nou president del Govern
d’Espanya, i han coincidit uns quants durant el temps que he
estat presidenta de les Illes Balears, he fet el mateix, enviar
una carta de felicitació, cosa lògica, i enviar una carta
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d’explicació de la situació, dins la mateixa carta, explicació de
la situació que tenen les Illes Balears o les problemàtiques
més urgents. 

Li he de dir que falta a la veritat, o no està ben informat, Sr.
Companys. Les tres cartes que vaig enviar al Sr. Rajoy, les
tres, són públiques. Cap no parla de cap xifra concreta; sí que
totes parlen de l’infrafinançament històric que tenen les Illes
Balears i per tant de la necessitat d’emprendre junts solucions. 

És exactament el mateix plantejament que he fet a Pedro
Sánchez; òbviament la meva felicitació al president Sánchez va
un poc més enllà en el sentit que estic que estic molt contenta
que a la fi compartim el full de ruta política entre el Govern
d’Espanya i el Govern de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, ja li he dit
que vostè l’any 2016 va ser molt diligent, molt exigent, i a
més a més concreta. Vostè volia demostrar en aquells
moments que era molt reivindicativa defensant els interessos
de les Illes Balears, i a més ho va fer amb tots els focus que
podia: després d’un consell de govern, en una roda de premsa,
i ho va fer..., va cantar a tots els que varen voler escoltar la
seva música, la seva cançó.

Bé, nosaltres ens trobam que ara ha canviat. No ha fet cap
roda de premsa per exigir res al Sr. Pedro Sánchez, cap ni una.

(Remor de veus)

Ho va fer l’altra vegada però ara no. I si féssim els
mateixos comptes que vostè feia en aquells moments, que hi
havia nombres damunt la taula, i s’ha vist a la premsa, ara
hauria de demanar 1.000 milions d’euros més, perquè el Sr.
Pedro Sánchez en un any i mig ha tengut tota una sèrie
d’incompliments amb aquesta terra molt importants. I vostè
mentrestant què ha fet? Ha acotat el cap i ara ja es conforma,
ara resulta que tot li va bé, exigeix d’una altra manera, és
diferent... Jo ho entenc, perquè vostè sempre ha fet el mateix:
quan a Madrid governa el PP, bé, es posa com una lleona, però
quan governen els seus torna simple com un moixet, i això ha
de canviar, Sra. Armengol...

(Més remor de veus)

...però ha de canviar per a interès, per al bé d’aquí, de Balears.

D’aquell “¿qué hay de lo mío?” d’en Rajoy vostè ha passat
a dir “estamos dispuestos a colaborar”, i aqueixa actitud em
sembla molt bé, que sigui molt educada i respectuosa amb

Madrid, però ha de ser molt més contundent, Sra. Armengol.
No podem continuar amb una actitud així perquè si no
trobarem en Pedro Sánchez que seguirà maltractant les Illes
Balears com ha fet durant massa temps.

Per això li deman una vegada més, un cop més, que aixequi
d’una vegada el cap, es dirigeixi al Sr. Pedro Sánchez i li
exigeixi que ens deixi de maltractar i ens facin arribar d’una
vegada per totes tots aquells doblers que ens deuen.

Moltes gràcies, Sra. Armengol.

(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. A veure,
aquest govern ha reivindicat, reivindica i reivindicarà tot allò
que sigui just per a les Illes Balears governi qui governi a
Madrid. Aquest és el nostre plantejament i és el que hem fet
exactament igual. Ara bé, òbviament hi ha un govern a Espanya
ara, presidit per Pedro Sánchez amb un pacte progressista amb
Unidas Podemos i amb uns acords parlamentaris i un full de
ruta, que coincideix molt més amb el full de ruta política que
tenim marcada a les Illes Balears, i que té com a voluntat la
negociació i la cohesió territorial. Ja han anunciat la
Conferència de Presidents, han anunciat que faran visites a
tots els territoris. Evidentment, òbviament, entendrà vostè que
parlam molt més directament amb els ministres i les ministres
implicades. Quan governava el Partit Popular, Sr. Company, li
he de recordar que els ministres venien aquí a Balears,
nosaltres governàvem, i se n’anaven a la seu del PP a fer els
seus anuncis. Òbviament no tenien cap estratègia de
negociació amb les Illes Balears.

Què hem aconseguit amb la negociació política? Un reial
decret llei que ja està aprovat de règim especial de les Illes
Balears, que ja té dues derivada concretes: una, la subhasta de
renovables, única per a les Illes Balears, de 40 milions d’euros
que ja es va desenvolupar; i aquest dimarts passat ja es va
desenvolupar una part important del règim especial en tot el
que fa referència al transport de mercaderies, i també s’inclou
per primera vegada l’entre illes. 

Això s’ha fet? Sí. És suficient? No, encara queda moltíssim
per treballar. Òbviament el plantejament que vaig fer a Pedro
Sánchez, que és el mateix que vaig fer a Mariano Rajoy, és el
del sistema de finançament autonòmic, que és clau per a
aquesta comunitat autònoma perquè d’ell depèn educació,
depèn sanitat i depèn serveis socials. I òbviament també, i
vostè ho sap, nosaltres sempre hem plantejat que hi hagi un
repartiment del dèficit molt més just amb aquesta comunitat
autònoma, i divendres passat, precisament en el Consell de
Política Fiscal i Financera, es va poder relaxar l’objectiu de
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dèficit, que ens permet un marge de 65 milions per a l’any
2020, cosa que vostès ens havien negat sempre, i ens ho
havien negat amb el vot del Partit Popular i de Ciutadans
contra els pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2019.

I seguirem en aquesta línia de reivindicació i de suport en
la defensa dels interessos de les Illes Balears com hem fet
sempre, Sr. Company.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

Disculpes, Sr. Company.

I.19) Pregunta RGE núm. 2195/20, presentada pel
diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a resposta
de l’executiu de Sánchez i Iglesias a les cartes enviades
als diferents ministeris per part de les conselleries del
Govern de les Illes Balears. 

Dinovena pregunta, RGE núm. 2195/20, relativa a resposta
de l’executiu de Sánchez i Iglesias a les cartes enviades als
diferents ministeris per part de les conselleries del Govern de
les Illes Balears, 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:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sra. Presidenta, veig que això va de cartes, esper que no
estiguin marcades.

La setmana passada vàrem fer una pregunta al seu
vicepresident i ell no va parlar d’aquesta carta de què avui
parlava el Sr. Company, sinó que va parlar de moltes cartes -
pareixia el cap de les cartes- que havia enviat a distints
ministeris, és a dir, repartint cartes com si..., de Correus havia
sortit un fester de cartes.

Davant d’aqueixa quantitat de cartes que el Sr. Yllanes va
dir que ha enviat als distints ministeris, ens podria dir quina és
la resposta d’aquestes cartes?

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. A veure, Sr. Font, jo ho intentava
explicar abans al Sr. Company. Ara hi ha un govern a Espanya,
un govern que té una trajectòria, esperem, de tota una

legislatura i esperem que molt més, un govern, el primer
govern de coalició progressista a l’Estat espanyol, on hi ha
diferents ministres i ministres que continuen en les seves
funcions i d’altres que són nous i que per tant nosaltres,
òbviament, ens hi estam relacionant via carta, via telefonada,
via xerrada personal, via haver coincidit ja a diferents
reunions. Entendrà vostè que hi ha coneixences personals per
part de diferents consellers i conselleres amb ministres que
estan en aquest moment al Govern. Per tant la nostra relació
és fluïda i estam posant a l’agenda allò que per a les Illes
Balears és urgent, i és urgent..., parlàvem abans de la part
econòmica, però també és urgent, i coses que ja es fan, la
pujada del salari mínim interprofessional i n’estam molt
contents perquè ja se’n beneficien 60.000 treballadors i
treballadores de la nostra comunitat autònoma, la revaloració
de les pensions que s’ha de plantejar, la lluita contra la
precarietat laboral, el poder tramitar una llei de canvi climàtic
en l’àmbit estatal i tantes coses en les quals coincidim amb el
full de ruta polític. 

Ara, no tengui cap dubte, Sr. Font, que la nostra
interlocució és constant i que exigirem la defensa dels
interessos d’aquestes illes com hem fet sempre i com vostè,
per cert, sempre ens ha recordat i sempre ens ha ajudat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Presidenta...

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

No l’endevín..., presidenta, el que tenc clar és que no té les
respostes a les cartes que el Sr. Yllanes ens va dir que va
enviar la setmana passada i això que li ho vaig dir en castellà,
però no em va contestar la pregunta que li havia fet, no em va
contestar. No em va contestar. No em va entendre o no em
vaig explicar bé.

El paper ho aguanta tot, com diu Lina Pons, és a dir... El Sr.
Yllanes diu quatre cartes he enviat, no, si encara a sobre la
fotrà... l’assumpte... 

(Remor de veus)

El paper ho aguanta tot, però si el paper és un paper banyat
no aguanta res. És evident que vostès es coneixen i tenen
relacions de companys de partit i es coneixen, però és evident
que quan un envia cartes vol dir que té demandes a fer perquè
no arriben.

És evident que el tema de les pensions, la precarietat, la
Llei estatal de canvi climàtic són coses que toca fer al Govern
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central. El que nosaltres volem és el que ens toca fer a
nosaltres, que si e l Govern central no amolla no hi haurà
solució.

 I l’exemple és clar. Miri, jo crec que vostès estan
instal·lats dins un monòleg que estam reivindicant a Madrid,
però els de Madrid estan concentrats en Catalunya, no estan
concentrats en Balears, i no dic cap mentida perquè ha passat
durant cinc anys, eh?, no fotem faves. El Sr. Rajoy també hi
estava. Així de clar. Però passa una cosa, de cop i volta ells no
ens contesten les cartes, però paf!, es reuneix Montero i diu:
“no us pagaré els  75 milions”, 75 milions us deixarem
endeutar. Per què?... o els 78, no us deixarem endeutar, perquè
en tendreu 65. És a dir, nosaltres, que els doblers són nostres,
nosaltres ara hem de fer un préstec que hem de pagar els
interessos perquè el Govern central pugui complir els seus
objectius de dèficit. 

Això és la resposta a les cartes que el Sr. Yllanes envia?,
canviï la persona que envia les cartes perquè realment a
Madrid el que fan és el que volen fer ells tocant-se el nas de
nosaltres. Al final, nosaltres tenim un préstec que haurem de
pagar i ells no n’hauran de posar. 

Aquest és el problema, Sra. Armengol. No em diguin quina
és la relació amb Madrid. De moment ens tracten molt
malament.

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. A veure, Sr. Font, contextualitzem
les coses, hi ha hagut disset mesos un govern en funcions a
Espanya, hi ha hagut una inestabilitat en l’àmbit espanyol molt
alta que ha impedit treure solucions a molts de problemes que
tenim enquistats en aquesta comunitat autònoma i en totes les
altres comunitats autònomes perquè això de l’IVA no passa
només a Balears passa a tot Espanya. Aquesta és una realitat,
que per cert és una decisió del ministre Montoro...

(Remor de veus)

...una decisió del ministre Montoro de l’any 2017 que va
canviar el càlcul de l’IVA i va llevar aquests doblers a les
comunitats autònomes...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats...

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

Relaxin-se..., és així. És així, és així, hi havia una solució
al pressupost general de l’Estat 2019 que desgraciadament el
Partit Popular i Ciutadans varen impedir. Però no anem al

passat, ara tenim... fa un mes que hi ha un nou govern, un mes,
un nou govern constituït. És obvi que els consellers hagin
enviat cartes de felicitació. És obvi que parlem de les
reivindicacions, però és que estan fent els equips, els
ministres. Aquesta és la realitat.

Ara, no... nosaltres, cap de nosaltres no defallirà en la lluita
per la defensa dels interessos de les Illes Balears i jo ho
repetiré una vegada més: en aquesta terra som petits, però
tenim moltes potencialitats i des de Madrid cap no ens entén
com som i per tant, necessitam fer moltíssima de pedagogia
per explicar molt les coses i per aconseguir les coses.

Ara bé, és cert que en els disset mesos en funcions i en
aquest petit més hem aconseguit coses, jo li deia el règim
especial, però és que aquesta setmana s’ha aprovat el Decret
de desplegament del transport marítim, això és molt
important. Vostè també ho ha lluitat molt, Sr. Font. Això és
molt important.

Hem aconseguit la relaxació del dèficit, significa 65
milions més de marge de...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta, el seu temps ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

I.20) Pregunta RGE núm. 2196/20, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Balears, relativa a valoraci ó
del funcionament de l’ensenyament públic.

Vintena pregunta, RGE núm. 2196/20, relativa a valoració
del funcionament de l’ensenyament públic que formula el
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Balears. Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Armengol, ¿qué valoración le
merece el funcionamiento de la enseñanza pública en los
centros educativos que ha visitado?

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, vostè sap
perfectament com jo que qui s’encarrega de valorar el
funcionament de l’ensenyament públic als nostres centres
educatius és Inspecció Educativa. Fer això no és una funció
meva ni és una funció seva, per cert. És una funció del cos
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d’inspectors on hi ha persones amb l’experiència i amb la
formació necessària per determinar com millorar cada dia el
funcionament dels centres.

Tant el conseller Martí March com jo mateixa sempre que
hem visitat algun centre ho hem fet acompanyats de
l’inspector educatiu del centre i sempre després d’haver-ho
acordat en la direcció del centre educatiu a fi que no afecti el
funcionament normal, però estigui molt tranquil, Sr. Campos,
el departament d’Inspecció Educativa té les diferents eines per
conèixer i avaluar el funcionament dels centres i en general en
funcionament de l’educació de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Me alegro, Sra. Armengol, de que reconozca que usted va
a visitar centros, bueno, de hecho además fíjese qué sonriente
está aquí saludando y hablando con los niños en las aulas, es
fantástico, de hecho, se va a visitar centros hasta a la India.

Pero usted, precisamente usted y su gobierno lo que
intentan es vulnerar el derecho que nos asiste como diputados
para visitar los centros educativos, además colocando en una
situación comprometida al presidente de este parlamento.

Y fíjese, a diferencia de ustedes -a diferencia de ustedes-
nosotros ya hemos indicado que no vamos a interactuar con
los alumnos, sino a dar respuestas a las miles de familias que
nos piden que visitemos las aulas, las familias que usted ha
abandonado.

Es más, nosotros estamos deseosos de valorar además
positivamente la labor de los docentes, desde aquí además
traslado el apoyo de VOX a todos aquellos docentes que
resisten frente a la dictadura catalanista que...

(Remor de veus)

...sufren desde hace años en los centros educativos con
gobiernos del Partido Popular y con gobiernos de la
ultraizquierda. Mi apoyo a todos aquellos docentes que
imparten enseñanza sin ideología.

Lo que hace usted, Sra. Armengol, como heredera del peor
socialismo y como presidenta de un gobierno cada vez más
incompatible con la democracia, es intentar evitar que
podamos acceder a los centros porque tienen mucho que
ocultar, al igual que intentan tapar el escándalo de los menores
prostituidos tutelados por ustedes también intentan ocultar el
adoctrinamiento que se sufre en la mayoría de los centros
públicos ya sea a través de la inmersión obligatoria en catalán,
prohibiendo a los alumnos utilizar el español, corrigiéndoles 

su propia lengua balear, manipulando los libros de texto o
utilizando los centros para hacer política.

Ustedes se creen que la enseñanza pública es cosa suya,
pero yo les digo que eso en tres años y medio más o menos va
a cambiar, primero porque devolveremos a las familias, las
grandes olvidadas por usted, sus derechos como principales
responsables de la educación de sus hijos, y segundo porque
vamos a acabar con la insoportable ingerencia ideológica que
ejercen desde la administración educativa.

Mire, por muchas trabas que intenten ponernos...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... ya le digo que va a ver a este diputado visitando un centro
educativo y denunciando las ilegalidades que se produzcan. Y
¿sabe con qué objetivo? Pues con el objetivo de radicar la
polítización en las aulas mejorar la enseñanza y recuperar la
libertad frente a su pancatalanismo enfermizo y sus
experimentos de ingeniería social que pagan todos los
ciudadanos de estas islas.

(Remor de veus)

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. Una mentida repetida deu mil
vegades mai no és una veritat, continua sent una mentida com
tot el que surt per la seva boca, Sr. Campos.

A veure, jo li diré una cosa que crec que és bastant òbvia:
deixi de ficar-se amb els professors de la nostra comunitat
autònoma, deixi’ls treballar tranquil·lament, deixi d’assetjar,
deixi d’intentar introduir el seu discurs d’odi i de crispació
dins les escoles.

Miri, Sr. Campos, en aquesta terra ja sabem el que va
succeir al món de l’educació amb el darrer govern de dretes en
aquesta comunitat autònoma i no ho volem. 

Ara hem aconseguit pau social a les escoles, hem invertit
en educació com mai, hi ha  1.500 professors més, 70 milions
d’euros en obra, s’està millorant tota l’avaluació pedagògica,
els professors fan una feina magnífica, també la fan els pares
i les mares de la nostra comunitat autònoma a través de les
APIMA, amb els centres directius, amb el cos d’Inspecció i
s’estan millorant les coses, i jo em quedo amb això, Sr.
Campos.

 A vostè no li interessa, però a mi sí que m’interessa i li
donaré les dades que tenim de l’Institut d’Avaluació de la
Qualitat del Sistema Educatiu el qual milloram: continua la
millora del resultat de l’alumnat de Balears a tots els nivells
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i a totes les àrees; disminueix l’índex de repetició i
d’abandonament escolar a l’ESO, i també ho diuen altres
informes, com l’informe PISA, que per primera vegada els
alumnes de Balears superen la mitjana estatal en competència
de matemàtiques i pràcticament les iguales en les de ciències.

Miri, Sr. Campos, l’educació millora, el nostre cos de
professors de docents fa una feina magnífica en el qual
dipositam el millor que tenim, que són els nostres nins perquè
els eduquin. Els pares i mares participen de l’educació dels
centres, és important garantir l’autonomia dels centres, és
important deixar fer feina els professors.

I, Sr. Campos, malgrat vostè això seguirà passant en
aquestes Illes. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.21) Pregunta RGE núm. 2208/20, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del G rup
Parlamentari Popular, rel ati va a aval a l’actuació i
manifestacions de la consellera d’Afers Socials i  Esports
en relació amb l’escàndol dels abusos a menors tutelats.

Vint-i-unena pregunta, RGE núm. 2208/20, relativa a aval
a l’actuació i manifestacions de la consellera d’Afers Socials
i Esports en relació amb l’escàndol dels abusos a menors
tutelats, 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, per
desgràcia, Balears ha estat notícia a nivell nacional per aquest
escàndol d’abusos a menors, que, com bé ha dit vostè, de
forma repetida, és un cas o són casos gravíssims. Tot es
destapava arran de la violació grupal que hi va haver el 24 de
desembre, allà on una jove de 13 anys va ser violada i allà on
va participar, segons les informacions publicades, un jove
fugat del centre d’Es Pinaret el qual depèn del Govern.

A més a més, es varen destapar tota una sèrie  de casos
més: segons l’IMAS, des de l’any 2016 cap aquí, 16 casos més
d’abusos a menors tutelades. També es va constatar la facilitat
que hi ha per fugir d’aquests centres i que ningú els controli ni
saber què és el que passa, tant centres del Consell com del
Govern.

La Sra. Santiago, amb unes manifestacions en aquest
parlament, es va voler autoexculpar i va repartir culpes entre
la Fiscalia de Menors i policia, i va arribar a dir que aquestes
no actuaven amb la dedicació necessària.

Nosaltres el que volem és saber si vostè avala aquestes
manifestacions de la consellera Santiago. Moltes 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, repetesc el
que ja he dit a les diferents preguntes que se m’han fet avui, el
que ja havia manifestat públicament: som davant d’un cas
gravíssim el qual no podem tolerar com a societat i la primera
conclusió és que tots hem de fer molt més per intentar
resoldre aquests problemes, òbviament les institucions
implicades, abans ho he explicat, els consells insulars, que són
els que tenen la tutela d’aquests menors, el Govern de les Illes
Balears amb les competències que tenim i el Govern
d’Espanya, també amb les competències que té, les quals
també són absolutament importants.

Ara, jo repetiré també crec que una cosa que és òbvia, la
consellera d’Afers Socials, la Sra. Fina Santiago, ha donat
explicacions aquí, en seu parlamentària, ha actuat des de les
seves competències i ho ha explicat públicament i clarament,
i repetiré una vegada més què ha fet e l Govern de les Illes
Balears respecte de les competències que hem fet, des de la
conclusió inicial que li dic, que cal fer molt més, perquè
tenim un problema gravíssim com a societat, des d’aquesta
conclusió inicial, però dins les competències que tenim com
a Govern de les Illes Balears, vostè sap que a la legislatura
passada, i per primera vegada en la història d’aquesta
comunitat autònoma, precisament la Sra. Fina Santiago va
muntar el grup de coordinació en temes d’explotació sexual
infantil, on hi havia les forces de seguretat, la Fiscalia, els
consells insulars i el Govern; aquest grup es va encarregar de
fer el protocol específic, el primer protocol específic
d’adaptació i tractament de les víctimes d’abusos sexuals i
explotació sexual infantils, que va ser valorat fins al 2017 i
aprovat en Consell de Govern a l’any 2018.

Es va fer formació específica de treballadors i
treballadores a més de 2.700 professionals en casos com
aquests i, evidentment, exercir la coordinació. I en aquesta
legislatura també s’ha aprovat el primer Pla de tracte
autonòmic per a la lluita contra el tràfic de dones i contra la
prostitució infantil.

I, efectivament, li deia abans a portaveus predecessors,
hem demanat també més recursos tant a la Fiscalia de Menors
com a les forces de seguretat de l’Estat i des de la coordinació
amb els consells insulars, que és el que ens pertoca a nosaltres
com a Govern de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes de gràcies, Sr. President. Retall de premsa del seu
moment: “El conseller debe irse a la calle. Debe hacerse
una comisión de investigación para exigir las
responsabilidades políticas que se deriven. Hay
responsabilidades políticas porque hay personas en el
Govern que conocen la situación en la que estaban estos
colectivos, y no son casos concretos. No busquen la culpa
en un error administrativo para crear un cortafuegos que
evite las responsabilidades políticas. Se necesita la
asunción de responsabilidades políticas porque se han
cruzado líneas rojas.” Tot això ho deia vostè, ho deia el Sr.
Thomàs quan era també aquí o ho deia la Sra. Santiago, per
tant, què és el que ha canviat ara perquè vostè no vulgui
prendre decisions polítiques en aquest cas, Sra. Armengol?
Per què no vol prendre responsabilitats, per què?

Perquè ha arribat vostè de viatge i ha imposat aquí la llei
del silenci, perquè abans d’arribar vostè en el consell i fins i
tot aquí no es qüestionaven votar en contra d’una comissió
d’investigació. Vostè ha arribat i ha dit: fora comissió
d’investigació. I aquesta llei del silenci no està bé.

Jo li vull demanar, Sra. Armengol, vostè no creu que el cas
és suficientment greu com per prendre alguna responsabilitat
política? Quantes menors més han de patir en aqueixa
comunitat autònoma perquè vostè faci aquí el que ha de fer i
fer dimitir les persones que han tengut la responsabilitat
política, Sra. Armengol?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I no em surti amb demagògies, vostè avui el que ha de fer
és actuar i fer cessar o cessar la Sra. Fina Santiago. I com a
presidenta del PSIB-PSOE ha de telefonar al consell, a la
Cladera, i li ha de dir que ha de fer exactament el mateix amb
el president de l’IMAS, si no, vostè serà còmplice de tots ells.

Moltes gràcies, Sra. Armengol.

(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, a veure, jo
li fugiré de la demagògia i del debat que vostè em proposa, jo
vull anar a l’arrel de la situació, com hi anam des del consell
insular, com hi anam des del Govern de les Illes, com hi va,
per cert, el Govern d’Espanya que clarament diu que tenim un

problema a tota Espanya i necessitam resoldre des d’una
legislació també més important...

(Remor de veus)

... -escolti, Sr. Company, escolti, escolti... si no és
impossible-...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci.

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

..., i nosaltres actuam des de les nostres competències, actuam
des de la coordinació, actuam i proposam mesures de millora
tant des del consell insular com des del Govern de les Illes
Balears, i seguirem actuant així perquè a nosaltres ens
preocupen els menors i volem resoldre els problemes.

Sr. Company, sap que és trist que duem un mes parlant
d’això i no sé cap proposta de cap de vostès per intentar
resoldre els problemes dels menors, cap proposta ni una.

(Remor de veus)

Vostè..., vostè, vostè...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, no deixen fer ús de la paraula a la Sra.
Presidenta.

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

Sr. Company, es deixa du per una vendetta política perquè
vostès varen prendre una decisió política que era retirar la
targeta sanitària als immigrants, això és una decisió política.

(Remor de veus i petita cridòria)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Gràcies, gràcies, senyors diputats, senyores diputades, ara
correspondria iniciar el segon punt de l’ordre del dia...

(Remor de veus)

..., per favor, senyors diputats i diputades, senyors diputats i
diputades, no, que cadascú sigui al seu lloc, quan li toca a un
parlar que parli i quan no li toca que no parli, per favor.

Com deia abans, ara tocaria començar el segon punt de
l’ordre del dia, que és el debat de la interpel·lació, i a causa
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que la conselleria de Presidència ja sabem que és a Mallorca,
però encara no ha arribat, els propòs, sabent que el Grup
Parlamentari El Pi, qui realitza la intervenció, no té cap
problema, passar primer a discutir el tercer punt de l’ordre del
dia, que és el debat i votació de les proposicions no de llei.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 11658/19,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a gestió,
modernització i promoció d’àrees industrials a les Illes
Balears.

Per tant, començam ara el debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 11658/19, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
gestió, modernització i promoció d’àrees industrials a les Illes
Balears.

Tenen la paraula els grups parlamentaris que han presentat
la iniciativa i, en primer lloc, el Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom, bon dia al públic
assistent. Bé, en primer lloc, volia fer un incís referent a la
proposició no de llei presentada, perquè hem detectat, bé, vaig
detectar una errada en revisar la proposició no de llei i volia
proposar de modificar on diu “l’article 8.l)” posar “l’article
9.2.l)”, si no hi ha cap problema per part dels Serveis Jurídics
i pels diputats i diputades.

Per tant, una vegada fet aquest incís, passam a la
proposició no de llei. A una economia com la nostra, on
predomina el sector serveis, es fa necessari promocionar i
enfortir altres sectors econòmics per tal de diversificar la
nostra economia i no dependre d’un sol sector, com el
turístic, el qual, malgrat hi apostam i seguim apostant que sigui
el primer motor econòmic, té molta dependència exterior i,
davant fluctuacions i incerteses d’una economia global, és
important tenir altres sector per diversificar la nostra
economia. Hem tengut un exemple o vam tenir un exemple el
setembre amb la fallida de Thomas Cook, que durant uns
mesos, dos mesos, hi va haver prou incertesa. Per tant, per
evitar aquests temes, problemes exteriors, val la pena o cal
reforçar el sector industrial.

Un dels objectius del desenvolupament sostenible, el novè
de l’Agenda 2030, fa referència a la indústria, innovació i
infraestructures, i una de les metes d’aquest objectiu indica
que d’aquí al 2030 és necessari modernitzar les
infraestructures i reconvertir les indústries perquè siguin
sostenibles i utilitzar els recursos amb major eficàcia i
promoure l’adopció de tecnologies i processos industrials
nets.

En aquesta línia, en els Acords de Bellver, en matèria
econòmica, un dels quals és la millora de l’accés de les
empreses a sòl industrial amb criteris de sostenibilitat. Per
això, cal enfortir la nostra economia productiva que hem mig

començat a l’anterior legislatura, amb la presidenta Armengol
al capdavant, quan es va aprovar la primera Llei d’indústria de
les Illes Balears, la Llei 4/2017, així com el Pla industrial
2018-2025. La Llei d’indústria de les Illes Balears estableix
que una de les actuacions que ha de dur a terme la política
industrial és la d’afavorir el sòl industrial. També el Pla
industrial diu que és necessari desenvolupar la indústria a cada
una de les illes i adaptar les infraestructures industrials, ja que
són imprescindibles per a l’especialització i l’augment de la
producció.

A les nostres Illes tenim una mancança de sòl industrial i
de naus industrials que fa que es perdi prou competitivitat i,
per tant, és necessari disposar d’aquest sòl i d’aquestes naus
industrials. S’ha demostrat que la intermediació de
l’administració per promocionar, informar i facilitar
l’adquisició de naus i sòl industrial ha funcionat bé, un
exemple n’és el cas de lloguer de naus modulars amb opció de
compra que es va fer a través de l’IDI a l’anterior legislatura a
parcel·les del polígon industrial d’Es Mercadal, es va fer una
promoció de 16 naus industrials, algunes més grans i unes
altres més petites, i la majoria ja s’han venut; en queden crec
que 8 i tres d’aquestes també ja es vendran el mes de març.
Per tant, és important l’aposta de l’administració pública per
oferir a les empreses industrials, sobretot a les petites i
mitjanes empreses, sòl i naus industrials, perquè si les
empreses són a sòl industrial, és a dir , es localitzen a un
mateix espais, poden ser més competitives, ja que poden
establir sinèrgies i col·laborar amb l’objectiu de reduir costs
tant a l’hora de transportar les matèries primeres o les
matèries que necessiten i a l’hora de l’emmagatzematge.

Per tant, des del Grup Parlamentari Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca presentam la proposició no de
llei següent, el punt 1 diu “... recuperar l’estudi de mercat del
sòl industrial desenvolupat per l’IDI”, que és un estudi que es
va actualitzar a l’anterior legislatura, però que falta digitalitzar.
Atès que a l’IDI manca personal, es necessari establir
mecanismes o col·laboracions amb altres administracions
perquè ajudin a aquesta digitalització.

Per això els punts 2 i 3 parlen de la necessitat de
col·laboració i d’intercanvi d’informació entre ajuntaments i
d’altres administracions públiques per tal de conèixer la
situació real i actualitzada de sòl industrial disponible i amb
les disponibilitats d’ocupar-lo, i si hi ha qualque nau industrial
també disponible. Per tant, els punts 2 i 3 fan referència a
aquest sentit.

Els punts 4 i 5 parlen d’incentius o d’ajudes per finançar el
trasllat d’empreses industrials que s’ubiquen en sòl urbà,
reubicar-les en sòl industrial pels avantatges que he comentat
que comporta aquesta ubicació.

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

LA SRA. PRESIDENTA;

Sra. Sansó, tiene usted que ir terminando, por favor.
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LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, ja acab, només faig referència a una esmena que ha
presentat El Pi, li he de dir que des del Grup Parlamentari
Socialista hi votarem a favor, que el Pla industrial de les Illes
Balears es va dotar en el seu moment amb 205 milions
d’euros, i que, perdó, 105 milions d’euros, i que, anualment
s’ha de destinar un tant per cent del pressupost per als
projectes que es desenvolupin anualment d’aquest pla.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Sansó. Es el turno de intervención del
Grupo Parlamentario Unidas Podemos, tiene la palabra el Sr.
López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidenta. Nuestra economía actual depende de
un modelo basado principalmente en la oferta turística,
sabemos que su evolución es y será determinante para nuestro
futuro económico, pero esta realidad, de absoluta dependencia
de nuestra economía en el sector turístico, hace necesario
dotar medidas para el desarrollo y la mejora de otros sectores
productivos que deben ganar peso en nuestra economía. Se
trata de diversificar nuestro modelo productivo y no depender
tanto del turismo, requiere apoyar otros sectores como es el
de la industria.

El desarrollo de una industria con criterios de
sostenibilidad es la vía hacia la diversificación que tanto
necesita nuestra comunidad autónoma y estamos convencidos
de que la creación de un tejido industrial competitivo e
innovador debe de estar dotado de estímulos, así como de
recursos normativos que lo fomenten, ya que el desarrollo de
las actividades industriales contribuye a la generación de
empleos estables y de calidad.

Uno de los problemas que afronta la industria en Baleares
a la hora de ser competitiva es el factor de la insularidad, lo
que hace necesario tener que compensar los costes del hecho
insular que representa. Por eso, entendemos que es
imprescindible una actividad pública de fomento y
planificación económica del sector industrial, y dentro de esa
planificación abordar el problema del establecimiento y la
ubicación de las actividades industriales.

En este sentido, uno de los principales problemas es la
poca disponibilidad del suelo industrial económicamente
competitivo que, junto a la mencionada insularidad, penaliza
la competitividad de nuestras empresas. Por eso, nuestro
grupo considera positiva cualquier medida que plantee la
mejora del acceso al suelo industrial. Debemos generar
incentivos que favorezcan el traslado de actividades
industriales desde zonas urbanas a suelo industrial.

Como proponemos en esta PNL, nos parece que lo más
razonable es una colaboración con los ayuntamientos para que,
de manera conjunta, se establezcan unos programas de
actuación y planificación para los usos del suelo industrial.
Esta PNL es un paso en el camino a seguir si realmente
queremos diversificar nuestro modelo productivo, pero es
necesario seguir haciendo propuestas en este sentido para
poder conseguir dicho objetivo.

Y, en coherencia con lo que he comentado ahora mismo,
sí que queremos anunciar que la PNL presentada por El Pi,
desde nuestro grupo de Unidas Podemos la aceptaremos,
porque cualquier medida que fomente el crecimiento de la
industria en Baleares la vamos a ver de forma positiva.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. López. Corresponde el turno de
palabra al Grupo Parlamentario MÉS per Mallorca, tiene la
palabra el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bon dia, gràcies, presidenta. Bé, ja fa anys que hi va haver
una autèntica febre a totes les Illes Balears per fer polígons
industrials a molts de municipis. Això va coincidir amb la
implicació de l’IDI en la qüestió del sòl industrial, en
l’ordenació del territori per part dels consells i en la
necessitat dels ajuntaments de posar sòl industrial a disposició
de les empreses. 

Tot això, desgraciadament, va quedar frenat, tot aquest
impuls, tota aquesta feina que feien els ajuntaments per dotar
de sòl industrial els seus municipis, va quedar frenat, com
deia, amb la crisi alhora que l’IDI també va deixar de fer
aquesta feina de recerca de sòl industrial per oferir-ne a les
empreses que el necessitaven.

A dia d’avui ens trobam diverses casuístiques, però
sobretot tenim polígons amb molts de solars buits, empreses
que han de sortir, que necessiten sortir del casc urbà perquè
encara hi són i no hi haurien de ser i, perquè no dir-ho, una
administració pública que té l’eina, que és l’IDI, però que no
la fa servir al cent per cent de les seves possibilitats. Si pot ser
no hi ha d’haver ni naus ni solars buits en els polígons, l’IDI ha
de ser l’eina que tant les empreses com els govern facin servir
per ser més eficients a l’hora d’emprar sòl industrial.

Si un dels objectius de tots els governs és el foment de la
indústria és necessari donar un impuls a la gestió pública del
sòl i al lloguer de naus i solars, ja que per a un emprenedor o
una empresa que comença sempre serà més fàcil que la
compra de dita nau o solar. Des del Govern també s’ha de
fomentar la implicació dels ajuntaments amb aquestes tasques,
pensau que són els agents més interessats en l’ordenació del
territori i en l’ordenació de la indústria.
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Per això, el Govern ha de promoure aquesta implicació i
oferir eines de planificació i diagnòstic als ajuntaments. La
col·laboració institucional ha de ser una prioritat, aquesta
col·laboració ha d’anar també en la línia d’ajudar les empreses
que avui en dia estan situades dins dels casc urbans, i no hi
haurien d’estar, haurien de ser a polígons. Per això, instam el
Govern que incentivi el trasllat d’aquestes empreses als
polígons. 

Per tot això, és important aquesta proposició no de llei, és
necessari que el Govern torni a liderar aquest tema, un tema
massa important per al futur de la indústria i de l’ordenació
territorial del país.

I ja que hi som, direm que votarem a favor de l’esmena que
ha presentat El Pi.

Aquests dies, peò, hi ha altres temes que ens afecten, que
també són d’interès, i si em permet, presidenta, volia des
d’aquí fer arribar tot el suport a les organitzacions agràries i
als meus companys de professió, els professionals de la
pagesia. Volia posar en valor la unió del sector, en el nostre
sector sabem que de la feina en surt el profit, que de la unió en
surt la força i que la lluita dóna fruits. Escoltem les pageses i
els pagesos, volen preus justs, volen que controlem els costs
i els compensem que els puguem, i sobretot plantegem un
canvi de model, dins aquest model d’agroindústria i grans
plataformes les nostres pageses i pagesos no hi caben. I
sobretot, promocionem i donem exemple i consumim
producte local. Sense pagesia no hi ha futur.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Correspon ara el torn
d’intervenció del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes, té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputades.
Portaveu del PSIB, Sra. Pilar Sansó, amb les darreres paraules
que ha dit el Sr. Joan “Collet” jo hi podria estar d’acord, però
només amb una cosa, que s’han torbat molt els sindicats a
sortir al carrer, havia sortit ja tota Espanya, la unitat d’acció
s’ha de fer quan tothom surt perquè el bull de l’olla bulli de
bon de veres, perquè, si no, no escalda, perquè, si no, no
escalda, així de clar, perquè queden 1.100 pagesos, eh!, i
ramaders, 1.100, ho dic perquè..., no ens en toquen deu a cada
un si ho repartim entre 59.

Passem als fets i a les accions. Proposició no de llei, Sra.
Pilar Sansó, nosaltres li hem presentat aquesta esmena perquè
és una esmena que al final aquesta esmena és tan senzilla com
dir que hauríem de posar doblers suficients al pressupost,
perquè no val dir que tenc 105 milions d’euros a un pla

d’indústria, el que hem de fer és concretar els doblers en
aquests anys que vàrem dir i posar-los.

És vera que vostè diu, segons la demanda..., no, no, no, hi
ha coses que segons la demanda necessiten més ajuda, però
d’altres, com molt bé deia el portaveu de MÉS a la seva
intervenció, n’hi ha d’altres, com pot ser aquest desplaçament
d’indústries als polígons, el que has de fer és posar la
pastanaga i que realment vegin que hi ha doblers per a això,
perquè si els envies a ISBA a fer un préstec que els baixarem
tres punts o un punt..., bé, tres punts, que punyetes!, els pot
tenir ara a més baix doblers, que no pagaran interessos, que els
pagarà el Govern, no és suficient; comprar un solar a un
polígon industrial pot costar 400.000 euros, 300.000 euros,
250.000 euros, però és que construir 1.000 metres de nau,
com a mínim, 1.000 metres són 600.000 euros, i els ho pos
a 600 euros el metre, que no serà suficient, no quedarà aïllada
la nau si 600 metres..., vull dir, qui pot gastar un milió d’euros
per treure la fusteria, la ferreteria de dins ca seva en una
situació com aquesta?

Per tant, s’ha de definir molt bé quins doblers posaríem,
per exemple, per a aquesta acció, que jo els agaf la paraula, i
estic d’acord amb el que ha dit el senyor portaveu de MÉS,
però, és clar, si l’incentiu és el 2% o el 3% o l’1,5% que et
subvenciona a través d’ISBA, no es moure cap cranc ni
endavant ni enrere, ni endavant ni enrere. És clar, aquí hi ha un
problema que és l’empresari i saber quins són els costs.

Després, vostès aquí tenen un acord que varen fer, l’acord
2 de governabilitat que varen fer vostès, que és el punt 3 ,
model econòmic, diuen: el punt 107 -dels seus, de tants de
punts que varen fer- diuen: “aprovarem una llei de polígons per
millorar l’accés de les empreses al sòl industrial d’acord amb
criteris de sostenibilitat”. Perfecte, molt bé, és un enunciat, és
un acord de governabilitat, però fill meu, ens trobam dins del
día de la marmota de qualque manera, perquè tots aquests
punts que duu aquesta PNL són els punts afusellats, els punts
afusellats del punt 9.5, que és l’especialització i línia d’acció
associada, i punt 44, el desenvolupament d’una política de
millora d’accessibilitat al sòl industrial. Punt 1, punt 2, punt 3,
punt 4 i punt 5, catacrac!, posats! El Pi, això ho vàrem aprovar,
El Pi hi va votar a favor al llarg de tota la passada legislatura.
Per mor d’això, nosaltres dèiem, no n’hi ha prou que ens
repetim les coses que ja hem aprovat, s inó que convendria
posar-hi doblers suficients en aquesta qüestió.

Nosaltres la passada legislatura plantejàvem qüestions que
tal vegada, com que hi ha grups nous, valdria la pena que ho
sabessin, i nosaltres del que parlàvem és que intentassin fer un
gran pacte amb un pla d’indústria, els ho plantejàvem a l’any
2015, dia 10 de novembre, només dúiem quatre mesos dins
aquest parlament; o els parlàvem que havíem d’intentar donar
un impuls als clústers que no s’havien posat en marxa i els
proposàvem que els d’alimentació i moda fossin a Inca, i que
els poguessin ser de la fusta i d’altres poguessin ser a
Manacor, per intentar diversificar els clústers dins l’illa; i fins
i tot algú plantejava a qualque reunió, s’hauria de plantejar a
veure si hi hauria de tenir de qualque manera un braç, un peu a
Menorca o  a Eivissa. I això és al Diari de Sessions, la
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clusterització és una de les coses que ha funcionat més bé a
segons quins sectors, i a un sector com aquest que es mor,
podria realment funcionar.

Quan parlam del Pla d’indústria, si volem salvar el sector
primari, una de les qüestions que tal vegada encara podríem
rellançar són línies per a transformació industrial de
productes. És l’únic que ens pot fer competitius; en producte
fresc tenim un marge, però si uns pagesos volen posar en
marxa una línia de congelació de producte bo, que el fan, és
insostenible per a ells amb els costs que té pagar-ho. I jo no
m’opòs que ho paguem, com ho paguen a Múrcia perquè és
Objectiu 1, que els paguen el cent per cent, idò nosaltres
pagam el 50 o el 60, i si Europa diu qualque cosa haurem
salvat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Font, tiene que ir terminando, por favor.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

... -termino-, haurem ajudat els nostres pagesos.

Dit això, votarem a favor, però, vaja, l’esmena el que queda
clar és que si no posam clarament els doblers, aquests 105
milions repartits durant aquests anys, el dia de la marmota,
parlarem d’una cosa aprovada però que no avançam.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Font. Correspon ara el torn de fixació
de posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el
Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Bon dia una altra vegada, companys i
companyes diputats, i senyor “Collet”. Per començar, diputat
pagès del Parlament, com que jo no ho diria millor, subscric
literalment les seves paraules de suport als pagesos, i també
no em queda més remei que des del respecte fer un petit retret
al Sr. Font, d’El Pi, perquè crec que els pagesos, retrets, avui
no n’han de menester ni un, ni de si surten tard a fer
manifestacions, perquè potser entre setmana s’esforçaven a
fer feina per poder treure els seus productes endavant.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Dit això..., dit això, avui tots els que formam part del
Parlament de les Illes Balears hem pogut contemplar com els
diputats dels partits que donen suport al Govern de les Illes...

(Continua la remor de veus)

... constaten el fracàs de les seves pròpies polítiques
industrials...

LA SRA. PRESIDENTA:

Señores diputados, por favor...

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

... tant d’aqueixa legislatura com de la legislatura anterior, com
del vicepresident espera ser el Sr. Negueruela, com del
vicepresident oficial el Sr. Yllanes.

Avui els diputats del Govern fan propostes que esmenen
les polítiques anteriors per intentar rectificar la deriva de les
xifres, que s’enfonsen, dels indicadors industrials dels darrers
mesos a les Illes Balears. Benvinguts a la realitat, i gràcies,
Sra. Sansó, per la valentia de fer propostes per corregir les
mancances que tenen la llei i el Pla d’indústria de la presidenta
Armengol, que estan enfonsant el sector industrial, provocant
el tancament de desenes d’empreses d’aquesta terra...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... i amb altres conseqüències nefastes com són les següents:
caiguda de la producció industrial d’un 6,4% només dins el
2019 a les Illes Balears, quan la mitja de tot Espanya va ser
ascendents; caiguda dels preus industrials d’un 9,3%, també
només el 2019, a les Illes Balears; augment de l’atur dins el
sector industrial; creixement del sector industrial de només un
1%, la meitat que la mitja del creixement de l’economia de les
Illes Balears; pitjor descens de tot l’Estat en facturació de la
indústria; rècord de tancament d’empreses industrials de tots
els sectors: calçat, bijuteria, teuleres, i a totes les Illes; quarta
comunitat autònoma que menys exporta en el sector industrial,
només per davant de Ceuta, Melilla i Canàries. Tot això,
senyors i senyores, és el que passa després de cinc anys de
govern Armengol, tempesta perfecta, crisi a tots els sectors,
la indústria cau, l’agricultura mor i el turisme també baixa.

Benvingudes siguin ara aquestes propostes, Sra. Sansó. El
Partit Popular, com sempre, estarà devora el sectors
econòmics. Ara bé, jo voldria fer una reflexió; si el punt 1 diu
“fer un estudi de mercat”, si el punt 2 parla d’intercanvi
d’informació amb els ajuntaments, si el punt 3 crea un sistema
d’informació com a eina de planificació i diagnòstic, vol dir
això que la Sra. Armengol va fer la llei el 2017 i el Pla
d’indústria 2018-2025 sense tenir aquests estudis fets?, sense
aquestes informacions bàsiques?, sense aquestes eines
indispensables?, sense haver fet prèviament els deures?, sense
tenir diagnòstics? Ho fan al revés, construeixen la casa per la
teulada; la casa ja els cau i ara volen fer els plànols. Normal,
senyors i senyores diputats, que els resultats siguin els que
són.

Parlam amb els empresaris i també parlam amb els
ajuntaments, els problemes estan localitzats. Avui és
impossible fer un pla general nou amb totes les millores que
vulguin fer els municipis i  ubicant els polígons; tot queda
aturat pels segles del segles en els consells, sobretot en el
Consell de Mallorca de la Sra. Cladera. A molts de municipis
el problema, més que les empreses industrials establertes
puguin traslladar-se a sòl industrial, és que directament en
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aquell municipi no hi ha sòl industrial. O pretenen que les
indústries històriques i emblemàtiques abandonin els seus
propis municipis? És això el que vol la Sra. Armengol?
Demani, Sra. Sansó, Sr. López de Podemos o Sr. Mas de MÉS
per Mallorca, als seus companys del consell quants
d’ajuntaments han aconseguit aprovar les normes urbanístiques
noves en els darrers temps. 

I a part de les localitzacions, que són un problema greu,
senyors diputats, si venim a parlar d’indústria no ens podem
fer els suecs. Problemes d’insularitat o de doble insularitat;
dificultats per a l’exportació dels nostres productes perquè el
transport és més car que a la península, i també la importació
de matèries primeres. El seu REB és una farsa, un zero a
l’esquerra amb zero pressupost, paraules i cap euro.

Però parli també amb els  empresaris, i també amb els
treballadors. Van vostès als polígons?, la limitació de les
hores extres? La gent vol fer feina. I l’augment del salari
mínim interprofessional?, i la limitació dels diesel?, i
l’estancament de la canalització del gas natural, que havia
d’arribar a tots els pobles perquè la producció fos més barata?
En fi, to t un despropòsit, davant del qual el Partit Popular
respondrà amb responsabilitat, aportant e ls vots per si amb
aquestes mesures podem disminuir alguns dels problemes del
sector i que la notícia deixi de ser que tanquen indústries cada
setmana a Mallorca, a Menorca i a Eivissa.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sagreras. Corresponde ahora el turno
de palabra al Grupo Parlamentario Ciudadanos; tiene la palabra
el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Diputadas y diputados, en la
exposición de motivos de esta proposición no de ley
presentada por los grupos parlamentarios que forman el pacte
de govern, ya se resumen los problemas a los que se
enfrentan los emprendedores, autónomos y empresarios que
quieren poner en práctica sus proyectos empresariales: la
ausencia de suelo industrial económicamente competitivo y
las infraestructuras de transporte.

Ante esta problemática en los Acords de Bellver, en el
punto 105, se indica que se aprobará una ley de polígonos para
mejorar el acceso de las empresas al suelo industrial de
acuerdo con los criterios de sostenibilidad, pero ya me dirán
cómo se mejora el acceso si los precios son prohibitivos y la
burocracia es lenta.

El punto 1 de la proposición no de ley me arranca una
sonrisa: “Intercanvi d’informació sobre les oportunitats de
mercat del sòl industrial”. Como se nota que no han creado
nunca un negocio, como si los emprendedores no supieran

dónde comprar suelo industrial o dónde alquilar o comprar una
nave. Les sorprendería saber el conocimiento de mercado de
polígonos industriales que tienen los autónomos, los
emprendedores o empresarios que están buscando una
ubicación para su proyecto empresarial. No necesitan estudios
ni servicios de apoyo; necesitan apoyo, nuestro apoyo.

La información del punto 2 puede ser interesante, pero las
competencias urbanísticas corresponden a los ayuntamientos
y a los consells. 

El punto 3 también es inquietante: fomentar la gestión
pública del sector y del suelo industrial. Como les gusta el
intervencionismo. De todas maneras hay muy pocos polígonos
industriales de suelo público en las Islas Baleares. Ha
comentado uno la portavoz del Partido Socialista y yo
conozco otro en Sóller, pero no olvidemos lo realmente...,
polígonos públicos importantes, que son los polígonos
náuticos que están en régimen concesional, que generan
trabajo de calidad y que también tienen sus necesidades.

Los puntos 4 y 5 son complejos. La reubicación de
empresas de zonas urbanas o rústicas tiene que estar
incentivada; se trata de procesos costosos que se pueden
aprovechar para incorporar procesos innovadores en las
empresas, pero que desde luego hay que apoyar.

Lo que en realidad pide el sector es una ventanilla, es un
departamento responsable de polígonos en el organigrama del
Govern, alguien a quien dirigirse con los problemas del día a
día. No hace falta montar una gran infraestructura para colocar
afines, se trata de utilizar recursos públicos. Presentamos
enmiendas de adición para instar al Govern a implementar
planes de movilidad en los polígonos industriales, con la
colaboración de los gestores de los propios polígonos. Son un
ejemplo de ello la Mesa de movilidad laboral de los polígonos
de Son Castelló y Can Valero, creada hace unos días, integrada
por responsables y técnicos de diferentes áreas del
Ayuntamiento de Palma, ASIMA, Govern de les Illes Balears,
Consell de Mallorca, sindicatos y diferentes empresas
ubicadas en el polígono de Son Castelló. La primera medida
acordada ha sido que todos los actores de la mesa empiecen
a trabajar conjuntamente para elaborar un diagnóstico que
ayude a mejorar la gestión de la movilidad de este punto de
Palma en donde trabajan 20.000 personas. Buenas intenciones,
¿pero quién paga el estudio de movilidad? Se trata de hacer
encuestas a trabajadores y visitantes de actos de movilidad y
eso tiene un coste importante.

En definitiva, apoyaremos esta PNL y pedimos a los
partidos que la presentan que acepten nuestra enmienda de
adición.

Y desde esta tribuna mostrar el apoyo del Grupo
Parlamentario de Ciudadanos a los trabajadores, a los
autónomos, a los emprendedores y a los empresarios, que
cada día levantan las persianas de sus negocios en los
polígonos industriales de nuestras islas, nos tendrán a su lado
en la simplificación de trámites, en cobrar de la
administración en 30 días, contratos públicos en lotes para
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poder adquirir y para que nuestras PIME puedan acceder,
formación continua, FP dual, etc. 

Els llegiré la nostra esmena presentada: “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern a desenvolupar les
mesures previstes dins la línia estratègica II del Pla
director de Mobilitat de les Illes Balears, per tal
d’implementar plans de mobilitat als grans centres
generadors de mobilitat, com els polígons industrials, amb
la col·laboració dels gestors dels polígons industrials, amb
l’objectiu d’impulsar una mobilitat més sostenible cap
aquests centres de treball, que redueixi la dependència de
l’ús del cotxe i faciliti els desplaçaments en transport públic
i modes no motoritzats.”

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Es el turno de palabra del
Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares, tiene la palabra el
Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Hemos oído, lo ha dicho
antes el diputado del Partido Popular, que la producción
industrial en Baleares cayó un 6,4% en 2019, siendo la
comunidad autónoma que más cae en el conjunto de España,
según el INE, y esto es preocupante, preocupante porque aquí
siempre estamos dando vueltas a los mismos temas, hablamos
de desestacionalizar el turismo y siempre se habla de
desestacionalizar ese turismo, pero al final no se toman
medidas concretas, y hablamos de intentar evitar el
monocultivo del turismo como única industria en Baleares,
pero tampoco ponemos las bases para que esto pueda dejar de
ser de esta manera.

También podríamos hablar, cuando se habla de los
polígonos y del suelo industrial, de esa especie de fiebre que
surgió de crear polígonos en todos los pueblos, parece que si
un pueblo no tenía un polígono no era un pueblo, con todo lo
que eso llevó de cambios en los planes urbanísticos y
posiblemente especulación, polígonos que, como hemos
visto, en muchos casos están vacíos, desocupados.

También nos ha dicho el diputado de El Pi que hay que
tener en cuenta cuáles son los costes de estos traslados de los
cascos urbanas a las zonas industriales, a los polígonos, y que
esos costes para las pequeñas y medianas empresas son
inasumibles, incluso con préstamos a más bajo precio del
ISBA.

Entonces, nosotros vamos a apoyar esta proposición,
porque, aunque la consideramos insuficiente y en contra de lo
que ustedes piensan siempre, nosotros ni somos una secta, ni
nuestro partido es un partido sectario, cuando una propuesta
va en positivo, aunque no sea lo suficientemente ambiciosa,

nosotros la apoyamos, lo hemos hecho varias veces en este
parlamento, apoyando propuestas del Gobierno, simplemente
porque nos parecían positivas. No como va a suceder dentro
de unos momentos en esta misma cámara, donde ustedes van
a votar en contra de una Ley de conciliación de la vida
familiar. Nosotros, a diferencia de ustedes, no somos
sectarios, nosotros estamos aquí para intentar mejorar la vida
de los ciudadanos y cuando ustedes traen una propuesta
positiva, nosotros la apoyamos.

Nosotros consideramos también que la enmienda que por
lo visto van a aceptar de El Pi, está bien traída, porque, como
bien hemos explicado, hace falta incentivar muchísimo más si
queremos lograr esa deslocalización de la industria desde los
centros urbanos a los polígonos industriales. Pero también
hemos de tener en cuenta si estos polígonos industriales,
muchos de ellos hechos de prisa y corriendo, cumplen todas
las normativas y necesidades medioambientales, etc., porque
si no lo  único que hacemos muchas veces es trasladar el
problema de un sitio a otro. Yo confío que el Sr. Yllanes
estará bastante atento con estos temas y que también, como se
ha indicado, es muy importante ver cuál es la conectividad real
de estos polígonos. Un polígono industrial sólo es efectivo si
está bien comunicado, para estar bien comunicado hace falta
no sólo transporte público, sino que también hace falta
mejorar nuestra red viaria, no sólo la principal sino la
secundaria que está en lamentables condiciones. Entonces, así
podremos hacer viables algunos polígonos que se encuentran
en las afueras, sobre todo de la part forana.

Y lo dicho, señores del pacto de progreso, cuando una ley
es buena, cuando una propuesta es buena no tienen que mirar
de dónde viene, sino simplemente si es buena o mala y
entonces apoyarla o no.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, la veritat és que la meva
intervenció anirà molt en la línia del que han dit alguns altres
grups, és a dir, estem a favor, creiem que realment hi ha una
mancança de sòl industrial, en alguns municipis especialment
doncs és un problema greu, en el sentit que no només perquè
s’hi traslladin empreses que són a altres àrees, sinó perquè es
desenvolupin les que ja hi ha en els mateixos polígons. Per
tant, nosaltres creiem que aquesta és una problemàtica que
existeix, que s’hi ha de donar resposta i, per tant, nosaltres
vam donar suport en el seu moment al Pla d’indústria i a
diferents posicionaments que s’han fet en aquest Parlament en
aquesta línia.
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Però li deia, Sra. Sansó, d’alguna manera en la línia del que
han dit els altres grups, donem un suport amb un cert regust
agredolç per dos motius: primer, perquè algunes de les coses
que es fan aquí ja es fan, ja es fa, per exemple, el mateix IDI,
el Sr. Font ha citat un document que deia que havia estat
afusellat per aquesta proposta, a la mateixa web de l’IDI
s’anuncien diverses accions que també tenen el mateix text
literal que aquesta proposició no de llei. I després perquè la
que per a nosaltres, al nostre entendre, seria la mesura més
important, més rellevant, més substantiva de la proposta que
avui ens fan, que és la del punt 4, que és la dels incentius
específics d’adaptació i trasllat, està formulada en termes
molt vagues, és a dir, incentius específics i ni tan sols una
certa orientació de la quantificació que hauria de tenir, quan
acabem de fer el debat de pressuposts i ja sé que aquesta
proposició no de llei es va enregistrar just en el moment en
què es debatien els pressuposts i, per tant, aquell hagués estat
un bon moment per dotar de contingut substantiu aquest
posicionament dels incentius específics d’adaptació i trasllat.

Nosaltres hi estem totalment a favor i estarem atents a si
realment el Govern, en el termini dels sis mesos que tindrà a
partir d’avui, perquè sembla ser que sortirà endavant aquesta
proposició no de llei, per descomptat amb el nostre vot
favorable, doncs si el Govern en aquests sis  mesos posa
endavant aquests incentius específics, perquè precisament
estem en un context en què s’han retallat molts d’ajuts a la
indústria; sense anar més lluny fa poques setmanes la indústria
menorquina estava molt queixosa del fet que s’havien
disminuït molt els ajuts per a la modernització.

Per tant estarem amatents i seguirem de prop si la gran
aposta dels partits del Govern que avui ens porten aquesta
proposició no de llei per afavorir el trasllat a zones
industrials, que ha de ser suportada amb incentius específics,
doncs es durà a terme o no, perquè no voldríem que passés
com per exemple amb la pregunta que he fet abans a la
consellera Castro, que es votin coses que sí, que es proposin
coses que es votin i després no es facin, perquè llavors una
mica la sensació que ens dóna és que els partits del Govern
vénen aquí a quedar bé, a anunciar que faran unes coses que
després no es fan, i a mi realment doncs em congratula i a la
vegada em sobta que el Govern vingui a dir que es posaran en
marxa aquests incentius específics quan assistim a una
retallada general dels ajuts a la indústria. Però per nosaltres no
quedarà, com havia dit hi donarem suport.

I també donarem suport a les esmenes, tant a l’esmena que
ha presentat en temps i forma El Pi, com a una esmena in voce
que el Grup de Ciudadanos ens ha passat i que nosaltres no
tenim cap inconvenient que sigui admesa a tràmit, i en cas que
cap grup no s’hi oposi i s’admeti a tràmit, nosaltres també hi
votaríem a favor.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula pel grup proposant la
Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bé, referent a la intervenció d’El
Pi, volem agrair el suport que dóna el seu partit, Sr. Font.
Vostè ha fet una referència a impulsar els clústers que no
s’han posat en marxa; dir que no s’han posat en marxa..., s’està
fent feina amb el que no s’han posat en marxa. Vostè sap la
complexitat d’alguns sectors i per tant s’està fent feina amb
aquests sectors que van més endarrerits, però no es preocupi
que es fa molta feina des de l’IDI en la clusterització.

També ha fet referència a les línies d’ajudes per a
transformació industrial de productes. Li he de dir que des de
l’anterior legislatura es varen posar en marxa diferents
convocatòries d’ajudes que, per cert, es varen suprimir el
temps del Sr. Bauzá, que avui el Sr. Sagreras l’ha posat a
l’altar, però s’ha de dir que el Sr. Bauzá va eliminar totes les
ajudes per a empreses i sobretot empreses industrials; bé,
sobretot industrials no, per a totes les empreses, és a dir, va
deixar les ajudes empresarials a zero. Per tant s’ha de dir que
el primer govern de la presidenta Armengol va tornar a posar
en marxa ajudes per a la indústria, per a modernització en
estructures productives, en digitalització de sistemes
productes, en eficiència energètica i en internacionalització.
Vostè ha parlat de transformació industrial dels productes; no
sé si podria entrar aquesta proposta seva dins la modernització
d’estructures productives, però si no s’hauria de parlar amb els
sectors afectats a veure si hi hauria possibilitat.

Referent al Partit Popular crec que no em bastaran els 3
minuts 20 segons que em queden. Em podria dir, Sr. Sagreras,
quantes empreses han tancat des que governa la presidenta
Armengol?, perquè segons vostès pareix que cada dia... 

(Remor de veus)

... segons vostès pareix que cada dia hi ha un tancament d’una
empresa. Vostès que sols parlen de CEMEX, i li he de dir que
CEMEX va tancar, però s’ha fet un procés de
reindustrialització d’aquesta empresa i molta feina es fa des
d’aquest govern.

(Més remor de veus)

S’ha aprovat la primera llei d’indústria de les Illes Balears,
i li he de dir que des de l’entrada de la llei vostè diu que s’han
començat a tancar empreses. Jo li he de dir que segons el
DIRCE, el Directori central d’empreses, l’1 de gener de 2017
hi havia 4.124 empreses, a les Illes Balears, per suposat; i dia
1 de gener de 2019, 4.570, empreses, un 10,8% més
d’empreses industrials...

(Continua la remor de veus)

Per favor, Sra. Cabrera, deixi’m parlar. Per tant un 10,8%
més d’empreses industrials de les Illes Balears. El nombre
d’altes a la Seguretat Social també ha augmentat. Mitjana
d’afiliació a la Seguretat Social d’empreses industrials 2017,
2.729 persones; 2019, 2.802 persones, un 2,7%. Juliol de
2017 a juliol de 2019, que és la franja quan fa dos anys de
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l’aprovació de la llei, un 2,2% més d’afiliació a la Seguretat
Social amb afiliació de l’empresa. Això també va per al Sr.
Rodríguez, de VOX, que també ha fet un dramatisme de tot el
tema industrial des que governam.

Ajuts a les empreses industrials; el Sr. Bauzá, com ja he
dit, va suprimir la Direcció General de Política Industrial; el
govern de la presidenta Armengol la va tornar a posar en marxa
amb una política industrial efectiva i amb xerrades i amb
diàleg constant amb empresaris, associacions empresarials ,
patronals i sindicats. I què va fer el Sr. Bauzá?, com ja he dit
també eliminar totes les ajudes a les empreses.

Tot això amb el màxim diàleg, ja ho he dit, i segons les
necessitats empresarials. No es cregui que les convocatòries
d’ajudes es fan perquè el Govern decideix fer aquelles ajudes
perquè sí; no, des que governa l’esquerra en aquesta terra totes
les decisions es prenen a través del diàleg social.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Vostès diuen que la producció industrial ha baixat, i han
parlat amb empresaris; bé, voldria saber amb quins empresaris.
Sector bijuter, ha pujat un 40% des de 2018; en el sector
calçat, els que han sobreviscut -és vera que es varen tancar
moltes empreses el 2018, en el moment de crisi- han facturat
més que mai; i el sector nàutic va començar a créixer el 2015
i segueix a l’alça, i això no només ho deim nosaltres, ho diuen
les associacions empresarials de cada un dels sectors. Si no
els convid a anar a parlar directament amb elles. SEBIME és
la darrera que ens ha enviat informació positiva, que tots els
diputats i les diputades la deuen conèixer, són els darrers que
ens han enviat dades en positiu.

I crec que no s’assabenten de res, Sr. Sagreras. Vostè em
diu que hem de fer estudis i que s’haurien d’haver estudis
abans de l’aprovació  de la llei. Aquí no parlam de fer cap
estudi, parlam de recuperar un estudi que va fer l’IDI -Sr.
Sagreras, m’agradaria que m’escoltàs un moment perquè això
és molt important-...

(Remor de veus)

... hi ha un estudi que va fer l’IDI que no parla de fer un estudi
sobre el mercat de sòl industrial; existeix aquest estudi,
l’anterior legislatura es va recuperar, perquè com ja li he dit el
Sr. Bauzá va passar de la indústria completament. Per tant es
va recuperar i aquest estudi s’ha de digitalitzar, i no serveix per
fer una llei industrial, aquest estudi...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sansó, hauria d’anar acabant.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sr. President, un moment, un momentet. Aquest estudi sap
què diu? El sòl que hi ha disponible, el sòl industrial que hi ha
disponible a cada municipi i les naus industrials disponibles,
perquè hi ha d’haver una..., l’administració ha d’ajudar els

empresaris, encara que el senyor de Ciudadanos digui que ja
existeix un mercat, un mercat privat sí que existeix però a un
cost elevat. Per tant...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sansó, ha d’acabar.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

... això ja està. I referent... Bé, només volia fer aquest incís.
No he tengut temps.

Referent a l’esmena que ha presentat in voce Ciudadanos
he de dir que si no hi ha problema per part dels altres grups
nosaltres no tenim cap problema i hi donarem suport. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sansó. Hem de demanar si qualque
grup parlamentari s’oposa a aquesta mal anomenada esmena in
voce de Ciudadanos.

(Remor de veus)

Tothom hi està d’acord? Idò cap grup parlamentari no ha
demanat votació separada. Per tant passam a votar els cinc
punts de la redacció de la proposició no de llei.

Passam a votar. Votam.

(Més remor de veus)

(Se sent de fons el Sr. President que diu: “No
funciona?”)

(Continua la remor de veus)

Passam a votar. Votam.

(Se sent el Sr. President de fons que diu: “No funciona”)

Ho intentam per tercera vegada. Passam a votar. Votam.

(Remor de veus)

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

(Aplaudiments)

Ara correspon votar l’esmena 2729, d’El Pi. Votam.

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

I ara votam l’esmena in voce del Grup Parlamentari
Ciutadans. Votam.

55 vots a favor, cap en contra, cap abstenció.
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II. Interpel·lació RGE núm. 139/20, presentada pel
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a full de ruta del Govern de les Il les Balears
davant el nou govern d’Espanya.

Passam al punt de l’ordre del dia que correspon al debat de
la Interpel·lació RGE núm. 139/20, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a full de ruta del
Govern de les Illes Balears davant del nou govern d’Espanya.

Correspon començar amb la intervenció 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. Sra.
Pilar Costa, el Grup El Pi interpel·la el Govern en relació amb
quina actuació durà i quin full de ruta pensa tenir el Govern de
les Illes Balears davant un nou govern a Espanya.

Després de l’elecció del Sr. Pedro Sánchez, president
d’Espanya i de la constitució del seu executiu, el Grup
Parlamentari El Pi pensa que es fa necessari, vol conèixer quin
és el full de ruta, l’estratègia i les principals reivindicacions
del Govern balear al nou govern de l’Estat. El nou escenari
requereix el traçat d’un full de ruta clar per donar solucions a
aquelles reivindicacions històriques de les Illes Balears, com
serien un nou sistema de finançament autonòmic que sufragui
les necessitats de les nostres illes, el reconeixement i la
compensació  dels costos d’insularitat o les inversions
estatutàries pendents. 

Nosaltres apostam, des d’El Pi, per abandonar l’estratègia
seguida fins ara d’enviament de cartes i d’un pseudodiàleg que
ha esdevingut, sota el nostre parer, en un monòleg per part de
la nostra comunitat, i que aquest monòleg es produeix aquí
cada vegada, cada dia que hi ha ple, cada any, cada període
parlamentari, el mantra, aquest pseudodiàleg entre partits que
no ens donen el que ens pertoca i que tanmateix no avançam. 

Aquesta comunitat no pot estar més temps, necessitam que
el Govern no estigui només concentrat en Catalunya, que
també es concentri en la resta de comunitats que no són
Catalunya. És hora d’assumir que per a la consecució de
determinades fites, com el cobrament d’IVA de l’any 2007,
serà necessari que el seu govern faci ús de totes les eines al
seu abast, si fos necessari el cas de la via judicial.

Passin a l’acció, ho facin amb convenciment i amb una sola
veu. Per a nosaltres manca en aquest sentit una unitat d’acció
clara i, personalment, els faria un prec, a l’àmbit estatal i en
general també, no mirin exclusivament pels seus interessos
partidistes, no vegin en la resta de senadors i diputats de les
Illes Balears enemics, sinó que col·laborin i facin força de
forma conjunta per al bé dels ciutadans d’aquesta terra. El que
hem viscut aquesta setmana passada amb una proposta d’un
senador autonòmic, com el Sr. Vidal, de MÉS, demanant una
comissió per calcular els costs d’insularitat no pot ser votar-hi
en contra per a després presentar una ponència per mirar els

costs d’insularitat. Són vuit persones, homes i dones, que hi ha
al Congrés, més encara al Senat, tots són d’aquí, tots
coneixem la problemàtica; el que no hem de fer és voler retre
homenatge als caps de Madrid dels partits estatals.

Dit això, pensam que hi ha un apartat que serien les
reivindicacions. En aquestes reivindicacions faríem un primer
bloc, que ens agradaria saber com ho veuen, que és la
insularitat. Vostès saben que El Pi considera que el nou règim
especial que s’ha aprovat a les Illes Balears per decret llei la
passada legislatura és una passa endavant, saben que nosaltres
ho hem dit, però saben també que hem dit que és insuficient
per les necessitats que té aquesta comunitat autònoma. Molt
d’esforç de participació de la societat civil, per un acord, crec
jo, molt magre del Govern central i que ha depès de la voluntat
del Govern de torn que hi ha hagut. El Pi no està satisfet ni
content amb aquest pròleg de REB, que ens continua deixant
molt lluny d’una igualtat de tracte amb la resta de l’Estat; un
quilòmetre zero al continent europeu no és possible encara.

Les ajudes al transport de mercaderies, la bonificació del
cent per cent està exclosa del decret llei del nou règim
especial. En aquest sentit, aquesta setmana coneixem que el
Consell de Ministres agilitarà els tràmits per a la subvenció
del transport de mercaderies a Balears. No ens cauen els
anells  en cap moment de dir que és una bona notícia per a
Balears, és clar que sí, però volem veure aquest reial decret
llei, analitzar-lo, llegir-lo i sobretot la lletra petita. Ja n’hi va
haver prou amb el del 98. Són moltes vegades que Madrid se
n’ha rigut d’aquests ciutadans de Balears com per ara confiar-
nos d’aquest assumpte a cegues. De totes maneres, dir-los que
aquest decret parla del 60 i del 65% dels costs, nosaltres
seguim demanant el cent per cent, el cent per cent dels 400
quilòmetres que hi ha per arribar a la península. Nosaltres
tenim molt clar que els 2.000 i busques que hi ha de Canàries
cap a Huelva són molts més quilòmetres, lògicament han de
pagar molt més allà, però els que són aquí també són
espanyols i si n’hi ha 420 se’ns ha pagar per 420. No només
dir que amb un 60% serà suficient. 

Haurem de veure què s’ha dit, si entren tots els productes,
tots els productes, tots, tots vol dir patates; vol dir les
sobrassades una vegada que quan estan fetes les enviam, que
ara no hi entren, que ara no hi entren, ara no hi entren. Ara hi
entra el pebre bord que posam a la sobrassada, ara hi entra la
cinta que tanca el palet de la tona de patates. Entrarà tot? Seria
una gran passa, no és el 60, no és el cent per cent, però sí seria
una gran passa. 

El contingut d’aquest reial decret hauria d’haver estat, per
part nostra, en el REB, en el REB hauria d’haver estat, a la llei
hauria d’haver estat. 

Jo crec que la Sra. Armengol va tenir un bon flotador quan
va arribar a les eleccions autonòmiques amb l’aprovació
d’aquell REB, i no neg que ella hi hagi fet feina i que la
societat civil també n’ha feta, però el que jo vull dir a la Sra.
Armengol i a la societat civil és que això no és suficient per
compensar la insularitat, seguirem lluitant amb moltes menys
eines que lluiten els  altres, els que fan sabates, els que fan
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mobles, els que vulguin exportar un producte que té un volum,
perquè si és un producte que no té un volum lògicament no ha
de menester REB, és fàcil enviar-ho pel software, eh!, així de
clar. 

L’altra qüestió en aquest punt és impulsar la participació
de les Illes Balears en els òrgans de decisió d’AENA,
d’AENA. Necessitam que hi hagi una gestió compartida de les
instal·lacions aeroportuàries, ja no sé si és cogestió o el que
hi hagi, però hi ha d’haver una gestió compartida, perquè
aquests van posant supermercats i grans superfícies, però vaja,
a tope, a tope, fa empegueir. Nosaltres amb el tema aquest
d’AENA és imprescindible que Menorca, Eivissa i Mallorca
necessitam poder estar dins aquestes decisions o almenys
sentir-les i que no ens contin milongas.

Una altra qüestió, garantir el compliment del 75% de
descompte en el transport aeri i marítim de passatgers, per
evitar que no s’incrementi d’una forma artificial. Hauria de ser
un dels objectius prioritaris del seu govern, Sra. Armengol,
Sra. Consellera, amb el Govern central. Després pensam que
hi hauria d’haver una actualització i adequació de la realitat del
plus d’insularitat pel que fa als cossos i forces de seguretat de
l’Estat, a tots els funcionaris destinats a les Illes Balears per
tal de garantir la qualitat i el bon funcionament dels serveis
que ells presten i que els presten en unes condicions que no
són les mateixes que les presten amb les mateixes funcions a
Ceuta, a Melilla o a les Illes Canàries. És un greuge més.

El segon bloc seria el finançament. El Pi considera que la
reforma actual del sistema de finançament és clau per assolir
un benestar que consolidi a curt termini, ja no vull dir a llarg,
a curt termini poder mantenir els serveis bàsics d’aquesta
comunitat.

És reiterat el problema que tenim en sanitat, en educació,
en infraestructures de sanitat, en infraestructures d’educació,
en el desastre que tenim al psiquiàtric que fa empegueir, és
imprescindible el sistema de finançament.

Apostam per aquest principi d’ordinalitat, però anam un
poc més enllà, si no és el concert econòmic, com té a l’acta
fundacional El Pi de l’any 2012, com tenen per exemple altres
comunitat autònomes, difícilment una vegada que puguem
cobrir els serveis que nosaltres tenim... així podríem realment
ser solidaris, perquè parlam de solidaritat i només en aquests
darrers deu anys, Sra. Consellera, parlam en dates de 25 de
juny del 2018 que Balears ha aportat més de 7.000 milions
només en aquest concepte de solidaritat, 7.054 milions
d’euros a altres autonomies, i  480 milions d’euros és la
quantitat que va perdre en el darrer exercici del repartiment de
finançament autonòmic que hi hagut amb el sistema antic,
7.058 sense comptar el 2019, 480 del darrer sistema, parlam
de 7.500 milions d’euros. Només que això es pagàs, devem
1.500 milions i en canvi en devem 9.000.

Ningú no ens podrà dir que nosaltres diem cap mentida
d’aquesta qüestió. Vostès han intervingut, el Grup Socialista
quan governava el PP emprant xifres paregudes en aquesta.
Solidaris sí, beneits no!

L’aportació per part del Govern de l’Estat en el tema de la
Llei d’atenció a persones amb dependència fa empegueir,
havia de ser el 50% i només ha arribat al 13%. El Govern ha
pagat més de 140 milions d’euros i ell ha pagat el 13% només,
en total són 178 els que hem invertit, i els hem invertit, eh?,
Sra. Santiago, és vera, els doblers han arribat a la gent, però on
és el “xulo” de Zapatero que va fer la llei i tots els que han
vingut darrere que no posen els doblers que ha de pagar la
comunitat, i la comunitat paga el 37% que no paga l’Estat, amb
la qual cosa ens hem endeutat més... a part..., rieu-vos-ne dels
euros de l’IVA!, només amb aquest fet, hi ha més de 75
milions més d’euros que havia d’haver pagat l’Estat. 

Són aquestes les reivindicacions que mantindrà el seu
govern, Sr. Pilar Costa, davant Madrid? Són les prioritats
aquestes aportacions de dependència? Són les prioritats, en un
tercer punt, i acab, Sr. President, que serien un bloc de
convenis, els de carreteres, els d’infraestructures ferroviàries,
el projecte de millora de depuradores i de cicle de l’aigua o un
quart bloc que seria l’Estatut d’Autonomia?

La transferència de la totalitat de les competències
pendents, justícia, costes, estam disposats a transferir-ho?

Estan disposats a Madrid a dotar de bon de veres el Pla
d’estratègia turística, on a zones madures necessitam inversió? 

Ara que comença la legislatura -ara que comença la
legislatura- és el moment de saber quin és el seu full de ruta,
on posaran l’accent perquè realment puguem saber en un espai
de cent dies o seixanta dies o noranta dies quins són els
compromisos reals que agafarà el Sr. Sánchez amb aquesta
terra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Té la paraula la representant del
Govern, la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Font, moltes gràcies per
aquesta interpel·lació, també gràcies per la seva paciència que
ens ha permès canviar avui l’ordre del dia perquè els efectes
de la doble insularitat m’han fet arribar tard a aquest plenari.

Efectivament, Sr. Font, el Govern té com a principal
objectiu i prioritats la majoria, m’atreviria a dir que el 99% de
les que vostè aquí ha manifestat perquè al final són les
polítiques que les illes pretenem que ens portin a ser unes
illes i un arxipèlag sostenible tant des del punt de vista
ambiental, però també socialment i econòmicament. 

I ho hem fet amb aquest objectiu d’adherir-nos a les
nostres polítiques als objectius de l’Agenda Balear 2030 que
ja vàrem presentar a finals de l’any passat i que recullen tant
els objectius de desenvolupament sostenible com els
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objectius recollits als acords de governabilitat entre les forces
que integren el Govern d’aquest pacte, però per avançar com
a societat hem de treballar per un món... fent possible a nivell
local la proposta global que representa aquesta Agenda 2030.

I entraré  en algunes de les que vostè ha anomenat un
primer bloc de reivindicacions, que puc compartir amb vostè
plenament, i el full de ruta amb Madrid se centra bàsicament
-com que tenim pocs minuts, intent ser esquemàtica- dic que
el nostre full de ruta amb Madrid se centra a mantenir, per una
banda, un diàleg orientat a augmentar els recursos disponibles
per a les nostres illes i, per l’altra, influir en les preses de
decisions a pesar que en determinades coses no tenguem
competències, entenem que quan hi ha temes que afecten les
nostres illes el Govern ha de tenir capacitat de decisió i
d’influència.

I per això és important mantenir una bona sintonia i
treballar conjuntament amb el Govern de l’Estat sense
perjudici que no renunciam a ser reivindicatius al màxim
defensant sempre i per damunt de tot els interessos dels
ciutadans de les Illes Balears. 

Començaré per aquesta part la qual vostè ha anomenat
reivindicativa o més econòmica com és la millora del sistema
de finançament autonòmic i el desplegament del règim
especial de les Illes Balears, que per a nosaltres són temes
cabdals, com també vostè molt be ha dit, que hem de tirar
alguns..., una part ja s’ha tirat endavant per part del Govern de
l’Estat, però queda una altra part pendent importantíssima. 

Quant al sistema de finançament o darrere del sistema de
finançament i de la prosperitat de les nostres empreses s’hi
troba el manteniment de l’estat del benestar que ha de garantir
la justícia social i oferir oportunitats a tots els ciutadans
d’aquestes illes, com deia, el desplegament del règim especial
a les Illes Balears, que ara ja sí és una realitat, i deia vostè: “ha
estat insuficient..., ens va saber a poc”; jo  voldria posar en
valor, segurament pel meu caràcter optimista, a nosaltres
també quasi tot sempre ens sembla insuficient, però crec que
és important posar en valor la passa endavant que va suposar
l’aprovació del règim especial de les Illes Balears per decret
llei, a última hora, diríem, de la passada legislatura amb un
govern en funcions, on es va poder aprovar aquesta part del
règim especial, però se’n va deixar una altra pendent, que és
tota la part fiscal perquè precisament no la podíem aprovar per
decret llei, però en tot cas es va veure la voluntat política de
tirar endavant una bona part del règim especial de les Illes
Balears.

Com dic, aquestes mesures que recull el REB algunes...
crec que són importantíssimes i a la seva intervenció, Sr. Font,
vostè ha dit: “és important que assegurem... i que el descompte
del 75% de residents estigui garantir”. Pens que una de les
passes endavant que hem fet va ser..., -que hem fet tots, eh?, no
dic per part d’aquest govern ni molt menys perquè va tenir el
suport de la majoria de partits al Congrés dels Diputats-, va ser
precisament blindar, dic blindar entre cometes perquè per
molt que sigui a una llei sempre les lleis es poden canviar,
però precisament ja no estam a l’espera de cada pressupost

general de l’Estat per veure com queda el descompte de
residents, sinó que ara està inclòs aquest descompte, aquest
75% de descompte de resident, està a la Llei de règim
especial a les Illes Balears. Pens que és una garantia molt més
elevada que no si estigués... o que cada any l’haguéssim
d’aprovar als pressuposts generals de l’Estat.

Per altra banda, crec que també hi ha fet vostè menció, ha
estat... una de les primeres mesures que ha suposat el
desenvolupament del mateix règim especial de les Illes
Balears, aquest reial decret que es va aprovar al passat Consell
de Ministres de 4 de febrer, de dimarts passat, que va
modificar un decret del 1999 pel qual es regula precisament
aquesta compensació al transport marítim i aeri de les
mercaderies perquè consolida les ajudes establertes a les
mercaderies de les Illes Balears entre les Illes Balears i entre
les Illes Balears i la península, que fins ara una part no era
subvencionable i a més havia de contemplar la situació
especial de Formentera amb la triple insularitat.

A nosaltres també ens agradarà veure aquesta lletra petita
com vostè molt bé deia. Per a nosaltres també mai no és
suficient, ha dit vostè: “no és suficient passar del 60 al 65%,
hauria de ser el cent per cent”, totalment d’acord, però miri,
abans d’arribar al cent per cent si abans ja hem augmentat
aquest tant per cent benvingut sigui. Crec que també hem de
posar en valor aquestes millores i aquesta millora que ha
suposat sense cap dubte aquest reial decret que ja s’ha aprovat
just ara fa una setmana.

Deia vostè, també, Sr. Font, la importància de la
participació en els òrgans de decisió, ha esmentat vostè
AENA, precisament que aquests dies o aquestes setmanes ho
veiem amb el tema D’AENA i d’una reforma de l’aeroport
aquí, a Palma; jo ho vaig dir el divendres, després del Consell
de Govern, i ho torn dir clarament: independentment que no
tenim les competències, independentment que seguim
reivindicant, sí, la cogestió aeroportuària, és imprescindible
que el Govern de les Illes Balears tengui veu i capacitat de
decisió o, com a mínim, d’influència en grans infraestructures
que tenen una repercussió econòmica, social i ambiental a les
nostres Illes, com és en aquest cas l’aeroport de Palma. I que
ja hem dit que si una decisió cap allà on van les nostres
polítiques és que no hi hagi més capacitat en els mesos
d’estiu, en temporada alta, seria contradictori que unes
infraestructures anassin en una direcció i la política del govern
autonòmic de que es tracti, en aquest cas de les Illes Balears,
anàs per un altre.

Per això, estic totalment d’acord que el Govern ha de tenir
aquesta capacitat de decisió i d’influència en aquestes grans
infraestructures.

Per altra banda, el tema de la reforma del sistema de
finançament, que no només ens afecta a nosaltres, sinó al
conjunt de les autonomies, aquest és un repte que genera
consens polític jo crec que a les Illes Balears i  a to tes les
comunitats, que cadascuna lluitarà per aquesta reforma del
sistema de finançament el qual, vull recordar, que s’havia
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d’haver fet ja des de l’any 2014, ja que el mateix sistema
preveia la revisió als cinc anys des de la seva aprovació.

I per altra banda, li he de dir, també, com feia vostè menció
de les polítiques socials, que, precisament, si en alguna cosa,
ja no només a la passada legislatura, sinó també continuant en
aquesta, ha fet una aposta clara el Govern de les Illes Balears
ha estat en recuperar les polítiques socials. I precisament en
una etapa de pics de creixement econòmic com hem tengut a
la passada legislatura, ens ha permès assolir fites importants,
com ha estat situar les Illes Balears a la mitjana de despesa
social per habitant a l’any 2017, quan sempre havíem estat per
sota d’aquesta mitjana en serveis públics essencials com
puguin ser els de l’educació, salut i protecció social, i, com
vostè molt bé deia, en la majoria de casos, en la majoria de
casos amb pressupost propi del Govern de les Illes Balears i,
per suposat, que reclamam i hem reclamat ja a l’Estat aquestes
aportacions o aquest augment en dependència que, a dia d’avui,
no arriba la quantitat que pertocaria pagar-nos.

Acab ja de forma ràpida, em sap greu, però bé, tendrem un
segon torn, li he de dir que quant a la resta de convenis que
teníem, que ja vàrem començar a fer feina a la passada
legislatura i vull recordar que fins i  to t amb un govern en
funcions, en reclamar el tema de les inversions estatutàries,
pendents d’un nou conveni amb Madrid, per poder recuperar
o tornar fer, com dic, un nou conveni amb aquelles quantitats
que Madrid ens havia fet tornar perquè no s’havien invertit en
el temps que pertocava aquelles inversions estatutàries, amb
això ja vàrem començar a fer feina a la passada legislatura, i
ara encara ho farem amb més força ja que a Espanya hi tenim
un govern estable.

I quant al traspàs de competències al qual vostè ha fet
referència, també li vull dir que seguirem espitjant,
principalment en una, no perquè sigui més important que cap
altra, sinó perquè ja hi havíem també... ja la teníem, no si dir
pràcticament enllestida, però sí molt avançada a la passada
legislatura, com és la transferència en matèria de costes, en
matèria de litoral, perquè és cabdal que gestionem des d’aquí
aquesta competència.

N’hi ha moltes d’altres importantíssimes, no des d’un punt
de vista econòmic, sinó també polític, com puguin ser les de
justícia, que vostè també ha esmentat, però també convendrà
amb mi que abans, i aquest govern serà responsable d’acceptar
qualsevol altra gran competència com pugui ser aquesta; hem
de tenir ben fermat un nou model de finançament per a
aquestes Illes i, per suposat, que qualsevol transferència
vengui ben dotada econòmicament.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, gràcies, Sra. Consellera, senyores
i senyors diputats. Sense cap dubte que si no venen ben
dotades no podem tenir més competències.

Però també de vegades pensam, des d’El Pi, que Madrid
oblida que competències essencials, com poden ser educació,
sanitat o benestar social, les tenen les comunitats autònomes
i som els que realment hem de fer despesa per poder tenir
aquesta inversió, per exemple, en tema social, que hem estat
capaços d’augmentar. Sembla que, com que això no és nostra
la competència no tenen, no són conscients que donam
educació, sanitat, és a dir, benestar social; és evident que no
podem tenir altres competències si no estan ben dotades.

Miri, jo estic content que vostè digui que coincideix en un
99% amb el que li hem plantejat i jo li agraesc la seva
intervenció perquè quedarà aquesta intervenció plasmada aquí
i crec que no serà tan sols bona per al Grup Parlamentari d’El
Pi, sinó per a tots els grups polítics, dels compromisos que de
qualque manera vostès volen assolir amb el Govern, en aquest
sentit.

El que sí li vull dir, miri, vostè em parla de l’Agenda 2030,
a la nova distribució del Govern la Sra. Armengol ha fet que
l’Agenda 2030 sigui a tres conselleries, quan de qualque
manera hi havia una Agenda 2030 del CES, que jo crec que
estava molt millor així com ho plantejava concentrat i no
separat, així de clar.

Després, vostè diu que hem de garantir la societat del
benestar, hem de garantir la justícia social. Això tots ho diem,
però això és com l’acudit d’Eugenio: ¿hay alguién más? Tots
hi estam d’acord, és el titular aquest que és com funciona un
poc el món ara, a través d’un tuit i d’un titular, però molta gent
crec que aquests titulars ja no s’hi aferra, perquè ens diu: i
com garanteix això? Avui, avui, si no canviam el sistema de
finançament, si fos qualsevol empresa, estam fallits, fallits, no
obriríem el portal demà de matí, no obriríem el portal demà de
matí. I aquest és el problema, que si el sistema de finançament
no canvia d’una forma ràpida, ràpida vol dir que d’aquí a l’estiu
quedi clar com serà i que entri en vigor l’any que ve, el 2021,
perquè ja no hi entrarà enguany, difícilment totes aquestes
ganes d’aquestes grans frases de garantir la societat del
benestar, de garantir que hi hagi justícia social, no hi ha
recursos per poder-ho mantenir, ni executar segons quines
polítiques.

El descompte del 75%, el que nosaltres li volíem dir
exactament és que hem de garantir el compliment d’aquest
transport aeri i marítim que té el 75%, i hem d’establir un
control per evitar l’increment artificial del preu per part de les
companyies i establir un preu màxim de referència, amb línies
declarades d’obligació de servei públic o d’altres, com
reivindica MÉS per Menorca, i que reivindica també El Pi de
Menorca, baldament només siguem a Sant Lluís i a Es Castell,
que s’ha de fer aqueixa declaració amb Barcelona. Vull dir,
aquestes coses no s’haurien de torbar tant, si hi ha sensibilitat
i  se senten en el cor i tenen nivell al cap hauria de ser
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automàtic: aquestes coses les tendrem tot d’una? O serà una
lluita de reivindicació de tota la legislatura?

I després, vull parlar d’això que vostè ha parlat d’AENA,
nosaltres el que trobam és que el nombre de vols que surten o
arriben a Balears en aquest moment són suficients, són més
que suficients, no hi cabem més gent a Balears, no hi cabem
més gent, no hi cabem més gent, en tots els sentits però, no hi
cabem més gent, no tenim doblers per mantenir e l s istema
sanitari, no tenim doblers per mantenir el sistema educatiu, no
tenim doblers i ens hem d’augmentar per Madrid en tema de
dependència; no tenim recursos per a realment recuperar mals
mediambientals que hauríem de recuperar que hem fet, temes
d’aigües depurades, tema d’extracció d’aigua.

I quan es parla d’ampliar l’aeroport, nosaltres diem: si hi
ha 60 vols per minut, que és la xifra que es va emprar com a
rècord el 2019, el 2018,...

(Remor de veus, se senten veus que diuen: “per hora,
per hora”)

..., per hora, per hora, 60 vols per hora, i va ser un any que tots
vàrem dir que va ser extraordinari, doncs que ningú no es
plantegi que n’hi hagi un més. I d’aquests 60 que hi ha per
hora, el que s’ha de garantir és que els vols per als ciutadans de
Menorca, d’Eivissa, especialment, i Menorca, i també de
Mallorca, que hi hagi els vols necessaris per sortir d’aquí i
poder anar a fer qualsevol feina a l’exterior, perquè sobren.

Perquè, o començam a dir la veritat a la gent que això
s’esbuca, que hem de mantenir el que tenim, que sabem que és
més que suficient, i n’hi ha que troben que del que tenim
hauríem de llevar un 30%, nosaltres no ho diem, nosaltres
diem: agafam una data, és el 2019, és un any rècord, no en
volem més, aquest és el rècord, el 2018, perdó.

El 2019 no ha estat un any tan bo com el 2018, però ha
estat un any que s’ha crescut, tal vegada ens hem d’oblidar
d’aquests creixements del 3% i del 3,2 i del 2,8, i hem de fer
feina per a creixements sostenibles que puguin ser dins la línia
de creació de feina estable i segura, que podria ser més sobre
l’1,8 o el 2,1 de creixement del PIB, i no especulacions del
3,5 o el 3,7.

Això és el que pensam a El Pi, volem que el medi ambient
sigui cuidat, volem recuperar el mal que hem pogut fer a
segons quines zones i platges per mor que no depuram com
toca. I tot això, presidenta, i tot això, consellera, només es
podrà garantir si tenim un sistema de finançament com toca i
que ens ajudin en les inversions, que no ens han ajudat durant
tots aquests anys.

Farem una moció respecte d’això, dins la línia que crec
que vostès també hi podran coincidir.

Moltes gràcies, i gràcies president pel temps.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, gràcies, Sr. Diputat. Sr. Font, bé,
tornar-li reiterar, crec que compartim bàsicament l’esperit de
la seva intervenció, i respecte només aclarir algunes cosetes
de les que vostè ha manifestat.

Respecte de l’Agenda 2030 amb la qual aquest govern hi
està plenament compromès, quan diu: no, és que afecten
diverses conselleries; per anar bé, no és que ens afecti
diverses conselleries, és que afecta tot el Govern i totes les
conselleries perquè és un tema transversal, liderat per la
presidenta, que, evidentment, hi ha temes que afecten unes
conselleries més que la resta, però que hi estam
compromesos tot aquest govern.

Quan ens parla també que s’ha de garantir que el
descompte del 75%, que jo li parlava que està més garantit
quan està dins la Llei de règim especial a les Illes Balears,
també té raó vostè quan diu que el Govern de l’Estat ha de
vigilar i a qui s’ha de controlar perquè no s’incrementin els
preus quan s’incrementa el descompte de resident, perquè, a
més, això costa molts diners a l’Estat, precisament aquesta
subvenció el ministeri és el primer interessat a controlar que
això no suposi una pujada de preus per part de les companyies.
I també una de les mesures que el Govern d’Espanya, el
ministeri ens va dir que hi estava d’acord i que es posaria en
marxa, però també pens que a dia d’avui encara no s’ha fet, és
que a les reserves que es fan on line no et demanin si ets
resident o no fins a la fase final, perquè així no es modifiqui
el preu, segons si dius que ets resident al principi del procés
on line o al final.

Per altra banda, totalment d’acord, Sr. Font, és fonamental
la modificació del sistema de finançament autonòmic, el
Govern d’Espanya ja ho va dir a la passada legislatura, però
estaven en funcions, era pràcticament impossible, però ara ja
no s’està en funcions i tenim un govern plenament en vigor i
estable i, per tant, un dels temes fonamentals i que, a més, la
consellera d’Hisenda que precisament el passat divendres, que
va ser al Consell de Política Fiscal i Financera, torna ser
fonamental aquesta modificació del sistema de finançament.
El ràpid que canviï, jo, com comprendrà, a mi m’agradaria que
canviés el més ràpidament possible, però aquesta garantia en
aquests moments no crec que la puguem donar nosaltres.

Que és un dels objectius bàsics per al nostra govern
aquesta modificació del finançament autonòmic totalment
d’acord, perquè si no serà insostenible a mig o a llarg termini
el nostre estat del benestar, l’educació, sanitat, els serveis
socials, que són, bàsicament, el gruix de la despesa pública del
Govern autonòmic.
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I també totalment d’acord, ja ho he dit abans, compartim
que el poder de decisió i la capacitat de decisió en grans
infraestructures com la que afecta AENA, hi ha de tenir veu el
Govern de les Illes Balears. I aquest govern tampoc no vol ni
més vols ni augmentar capacitat en la temporada alta i en els
mesos d’estiu, perquè creiem que amb això ja som al límit, i,
per tant, la nostra posició és ben clara. I no només per un
tema, que també, de sostenibilitat ambiental, per suposat, sinó
de sostenibilitat de model econòmic i de model social, perquè
al cap i a la fi som unes illes, som unes illes amb una limitació
territorial evident i som unes illes fràgils que vivim del
turisme i que n’hem de tenir cura perquè ens duri molts més
anys.

Per últim, també m’agradaria comentar-li perquè a la meva
primera intervenció ja no m’ha donat temps, que un dels
compromisos del Govern d’Espanya, i que ja s’havia iniciat
fent feina i que també hi havia el compromís que es recollís en
aquest reial decret que es va aprovar dimarts passat en el
Consell de Ministres, era instar la Unió Europea, amb això el
Govern d’Espanya hi està d’acord, en incrementar, per al tema
dels minimis, per la limitació que tenim, incrementar el llindar
dels 200.000 euros en ajudes que fixa precisament la regla
dels minimis i, en aquest sentit, el Govern d’Espanya també
feia gestions amb la Unió Europea perquè, com dic,
s’incrementàs aquest llindar dels 200.000 euros.

En definitiva, Sr. Font, li puc assegurar que des del Govern
de les Illes Balears, a més, estenem la mà a tots els grups
parlamentaris, perquè estic convençuda que com més consens
hi hagi en la reivindicació d’un nou sistema de finançament,
sobretot com la mesura més important que tenim des del punt
de vista econòmic en aquests moments, com amb l’aprovació
de la part fiscal que encara hi ha pendent de règim especial a
les Illes Balears, més fàcil serà que arribi aquest acord el més
aviat possible també amb el Govern d’Espanya.

Des del Govern de les Illes Balears no defallirem en
aquesta lluita i en aquesta actitud reivindicativa, com hem fet
sempre, per altra banda. Això no vol dir que sigui fàcil ni que
hagi de passar un dia per l’altre, però li puc assegurar que per
sobre de tot per al Govern d’aquestes illes celebram que hi
hagi un govern en sintonia políticament al Govern de l’Estat,
però en cap cas no suposarà que no siguem reivindicatius al
màxim, sense acotar mai el cap, i en defensa, com hem fet
sempre, dels interessos dels ciutadans d’aquestes illes.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 1887/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
agilitació de les ajudes promeses pel Govern de l’Estat
per pal·liar els efectes de la tempesta Glòria.

Passam ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
1887/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a agilitació de les ajudes promeses del Govern de l’Estat per
pal·liar els efectes de la tempesta Glòria.

Correspon començar per la intervenció del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. En primer lloc,
des del Partit Popular volem mostrar tota la nostra solidaritat
amb les famílies de les tres víctimes d’Eivissa i de Mallorca
a causa de la tempesta Glòria que va assolir les nostres costes
del dia 18 al 22 de gener; la nostra tristesa per encara la
persona desapareguda, el Sr. David Cabrera, i el major suport
als agents públics d’Emergències, policia local i voluntaris de
Protecció Civil que continuen amb la seva recerca.

També volem fer costat a tots  aquells que s’han vist
afectats per les destrosses materials d’aquest temporal, a les
seves cases, negocis o empreses, d’una trentena de municipis
de les Illes.

Dia 23 de gener, els nostres diputats al Congrés varen
presentar una iniciativa per la qual sol·licitaven la declaració
de zona greument afectada per una emergència de Protecció
Civil, conforme preveu la Llei 17/2015, de 9 de juliol, per
mor de la magnitud del sinistre, per establir ajudes que
permetin restablir  e l més aviat possible la normalitat a les
zones afectades, tant a corporacions locals, particulars, com
a establiments i empreses.

Paral·lelament, el Grup Popular, aquí, al Parlament, vàrem
enregistrar aquesta iniciativa per instar el Govern de l’Estat a
agilitar al màxim les ajudes, de manera que no es demorin
mesos i mesos per no dir anys, com tenim coneixement
d’altres casos, així com que les ajudes es facin extensibles als
ajuntaments i administracions titulars de les zones públiques
afectades, però també als particulars que han soferts danys als
seus habitatges, als empresaris i autònoms que han patit mals
als  seus locals i empreses, als agricultors i a la resta
d’habitants que s’han vist afectats.

La primera proposta va obtenir resposta pel Govern balear
al cap de vuit dies, el Consell de Govern va acordar instar el
Govern de Madrid a declarar la zona greument afectada
conforme preveu la llei, i conforme obligava moralment la
nostra petició i la seva responsabilitat política. I ara correspon
posar en marxa la nostra iniciativa, primer, com he dit abans,
l’experiència ens ha demostrat lamentablement que no és el
mateix venir a Balears a fer-se fotos, a visitar les zones
afectades i donar la mà el Govern Armengol, que posar en
marxa les ajudes promeses. El Govern Sánchez té antecedents
de deixadesa en la desgràcia de Sant Llorenç, on varen morir
13 persones i varen patir moltes desgràcies l’octubre del
2018, i un any després aquest Parlament va haver de reclamar
amb urgència la tramitació de les ajudes promeses que encara
no s’havien ni tramitat.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202001887
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A dia d’avui no tenim constància que s’hagin liquidat
totalment i alguns afectats encara esperen després d’haver
bestret doblers i interessos a l’espera de l’ajuda pública. Ara
ens tornam trobar en una situació equivalent, tenim una
tempesta, la tempesta Glòria que va deixar moltes destrosses
i, a més, aquesta vegada no s’ha acordat per part del Govern
balear cap ajuda específica per a tots aquells damnificats de 30
municipis. Per això és imprescindible que ni el Sr. Sánchez, ni
la Sra. Armengol mirin cap a un altre costat i es posin del
costat dels afectats i els ajudin econòmicament a recuperar les
seves cases, els seus locals i les seves vides, sense deixar-los
ignorats.

Tot això és urgent, no només per pal·liar els danys causats,
sinó per no agreujar una situació econòmica, perquè parlam de
zones turístiques, de comerços que tenien previst començar
la temporada d’aquí un mes, d’autònoms que esperen tot
l’hivern perquè arribin els mesos d’estiu per contractar
treballadors, per fer calaix, per viure dels seus negocis, i que
necessiten urgentment que abans de tres o quatre mesos, totes
aquestes ajudes hagin arribat i no s’agreugi la seva desgràcia,
en una mala temporada turística de negocis tancats. Ho diem
sovint des del Partit Popular, la gent ens vota a tots nosaltres
per una o una altra ideologia política, però amb una finalitat
comuna i és que els representem i facem feina per als seus
interessos. Pensam des del Partit Popular que aquesta és una
d’aquelles iniciatives en les que tots hauríem d’anar de la mà,
per aportar el nostre granet d’arena en ajudar en una desgràcia. 

Esperam per tant, que aquesta iniciativa del Grup Popular
per ajudar als afectats per la tempesta Glòria no quedi en un
exercici de dialèctica dins aquest Parlament i que pugui arribar
a Madrid per ajudar la nostra gent.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Correspon ara començar les
intervencions dels grups parlamentaris  que han presentat
conjuntament les esmenes RGE núm. 2727 i 2728/20.
Començam pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la
Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, Sr. President, diputats i diputades. Primer
de tot, volem iniciar aquesta intervenció i donar públicament
les condolences a les famílies de les víctimes afectades, pels
desapareguts també i la víctima mortal ocorregut en aquestes
illes del temporal Glòria. Les pèrdues materials són
substituïbles i compensables, però les pèrdues humanes són
pèrdues que són irreparables. Per tant, aquí van les nostres
condolences.

Sra. Riera, entenem que aquesta proposta té com a objectiu
demanar la ràpida tramitació i el prompte pagament de les
ajudes a les víctimes del temporal Glòria, però no podem

entrar al fons de la qüestió sense fer una prèvia reflexió, una
reflexió dirigida a tots aquells que qüestionen els efectes del
canvi climàtic, diré més, no només que qüestionin els efectes,
sinó que es prenen el canvi climàtic com a una cosa menor, o
fins i tot aquells que el neguen. Idò bé, el canvi climàtic per
desgràcia és una realitat i de fet, les tempestes i fenòmens
meteorològics extrems que s’han esdevingut recentment, són
un testimoni clar de les seves conseqüències i els impactes
són reals, dramàtics i devastadors, fets que cada vegada són i
seran més freqüents, com ja fa molt de temps que ens
adverteixen els científics i que necessàriament han de tenir
una resposta conjunta i unànime, tant per les mesures per
pal·liar l’avanç del canvi climàtic, com les mesures de
prevenció i ajudes davant les seves conseqüències.

Feta aquesta reflexió prèvia, volem esmentar que aquest
objectiu de la seva proposta el compartim, que no és més que
un objectiu de prestar solidaritat i ajut a totes les persones
afectades perquè es puguin recuperar el més aviat possible a
la normalitat del seu dia a dia, tant personal, familiar, com
laboral. Per tant, aquí ens trobarà per empènyer per a aquest
objectiu. Així, hem presentat dues esmenes de substitució, una
primera que és concretar el seu punt, en el sentit que vostès
escriuen literalment que volen tirar “màxima celeritat” a les
ajudes promeses pel president del Govern. Nosaltres voldríem
que en aquest punt, per poder-li donar suport, que es concretés
un poc més, perquè jo he cercat les declaracions del president,
i bé n’hi ha en premsa escrita, n’hi ha en televisió i, bé, sempre
l’objectiu és donar màxima celeritat i prompte pagament dels
ajuts. Per tant, estaria bé concretar, perquè aquesta frase tan
àmplia de “promeses del president”, poder-la concretar en un
marc un poc més concret. És perquè el marc és prou suficient
perquè hi ha diferents ajudes que ja s’han posat en marxa per
part de la Delegació del Govern, vostè ho sap bé. I també ha
fet referència al Consell de Govern del passat dia 31 de gener,
que va instar el Consell de Ministres perquè declari els
municipis afectats per la tempesta Glòria, com d’emergència
de Protecció Civil, perquè puguin ser inclosos en el decret
llei del 2019.

Així, referent al segon punt, també hem presentat una
esmena de substitució amb els  diferents grups que donam
suport al Govern, per donar ajudes i concretar que vostè parla
de col·lectius molt concrets, però hem copiat literalment el
que posa la llei, i  aquest marc extraordinari d’aquest Reial
Decret Llei del 2019, on especifica els diferents ajuts, en
establiments industrials, mercantils, agraris, marítim-
pesquers, turístics que són molt importants, altres serveis,
prestacions a persones físiques o jurídiques, com també es fan
extensius a danys de produccions i explotacions agrícoles i
ramaderes i a entitats locals. I també hem volgut concretar els
danys d’actuacions de restauració forestal, mediambiental i
especificar també aquelles ajudes en domini públic marítim-
terrestre, perquè, com sap, els efectes de la tempesta Glòria
va tenir una gran afectació a l’entorn de costes, platges
concretament, que açò ens interessa que tengui una prompta
resolució perquè som a les portes d’una temporada turística i
ens interessaria que tot estigués recuperat amb normalitat.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202002727
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Així compartim donar la màxima celeritat als tràmits dels
ajuts possibles per als municipis, més de 30 municipis
afectats de la nostra comunitat, i  esperam que accepti les
nostres esmenes, i  l i  faríem un vot favorable, perquè
consideram que amb aquest tema que ha afectat a molta gent,
hem d’anar tots junts empenyent perquè tinguem una prompta
recuperació i tinguem una temporada turística el més normal
possible.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Carbonero. Pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. El nostre grup parlamentari també ens
sumam a les condolences a les famílies afectades.

Crec que puc afirmar, sense por a equivocar-me, que cap
grup parlamentari d’aquesta cambra no s’oposa que arribin les
ajudes destinades a pal·liar els efectes de la tempesta Glòria
que vàrem patir durant el mes de gener. Igual que també crec
que el Partit Popular es dignarà a acceptar les esmenes que
hem presentat conjuntament amb el PSIB i MÉS per Mallorca,
que ja ha explicat la diputada socialista. Aquestes esmenes
sols amplien i concreten la proposta feta i, per tant, creiem
que la millora.

Segurament, on no tendrem acord tots els grups és el
motiu pel qual cada vegada hi ha més catàstrofes
meteorològiques. N’hi ha que creiem en el que diuen els
científics, i que, a més, podem constatar empíricament el que
diuen: el canvi climàtic és aquí, per molt que alguns el vulguin
negar. Són molts els països que declaren l’emergència
climàtica, davant aquests fets només hi pot haver unitat
d’actuació.

No vull deixar passar l’oportunitat per plantejar una sèrie
de qüestions, i és que aquests agents meteorològics que cada
vegada són més seguits i intensos, ens han de fer pensar com
volem viure les següents dècades, i sobretot quines illes
volem deixar a les futures generacions. L’urbanisme que es va
fer durant el segle XX ara ens suposa un problema: pobles que
passen per damunt torrents, desviació dels cursos dels
torrents, construcció a primera línia de costa o en zones avui
catalogades inundables, són només uns dels exemples.

El Col·legi Oficial de Geòlegs després de la darrera
tempesta ho va comentar, que s’haurien d’obrir certs debats
sobre què fer amb totes aquestes construccions o
infraestructures que es troben exposades davant els riscos de
patir  tempestes com les viscudes els darrers dos anys i,
sobretot, al final, i el més important, és que hi ha persones que
hi resideixen i que per tant s’haurien de prendre mesures per
assegurar el seu benestar i la seva seguretat. Sé que avui aquest

no és el debat d’aquesta iniciativa que presenta el Partit
Popular, però hauríem d’aconseguir que aquestes iniciatives
no fossin necessàries, i que no ho fossin perquè significa que
hem aconseguit aplicar més mesures de prevenció i que hem
estat capaços de donar resposta a les qüestions que he
comentat. Cal que totes les institucions continuïn treballant de
forma conjunta i coordinada per fer que les accions siguin
efectives i anar tots en la mateixa direcció.

Però bé, tornant al contingut de la PNL, per tal d’agilitar
els tràmits cal que els titulars dels ministeris competents
incloguin aquest darrer temporal i les Illes dins el Decret llei
11/2019, de 20 de setembre, pel qual s’adopten mesures
urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres
situacions catastròfiques, i d’aquesta manera, una vegada
incloses, s’agilitaran al màxim els tràmits per atorgar les
ajudes. I en aquest sentit van les nostres esmenes presentades
conjuntament, que esperam que siguin acceptades, i d’aquesta
forma el nostre grup parlamentari també votarà a favor de la
iniciativa del Partit Popular.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Molt bon dia, gràcies, president. La veritat és que aquesta
PNL afecta un tema que exigeix un màxim consens per part de
tots els grups polítics amb representació en aquesta cambra,
com no pot ser d’una altra manera, perquè tots estam d’acord
almanco en el fons de la qüestió; després sí que potser podem
discutir matisos o podem discutir quina és la paraula o la frase
més correcta o més exacta.

Entenem evidentment que davant una situació sobrevinguda
l’Estat ha de ser corresponsable, i crec que ho ha de fer i no
sempre ha estat així, i l’any 2017 el Pla de Mallorca es va
negar i de l’Estat no vàrem veure ni un cèntim. Crec que molts
dels que eren batles dels pobles afectats, com Montuïri, com
Algaida, com Porreres, com Lloret, com Sineu..., recorden
una reunió bastant desagradable a la Delegació del Govern,
d’on varen sortir literalment amb una mà davant i amb l’altra
darrere, però bé, això de totes maneres són ja qüestions que ja
han passat, i com diuen en bon mallorquí, festes passades,
coques menjades, i passem a parlar del que avui parlam.

Parlava abans de simpaties, que això té a veure també amb
el que dèiem que va passar l’any 2017; no devien tenir tant de
bo com es pensaven, i això crec que és un tema molt recurrent
dins aquesta cambra, que és un llenguatge, el fet de tenir bo, a
Mallorca és una cosa com a molt aferrada dins la nostra
cultura, i crec que això ho hem d’oblidar. Avui fins i tot parlant
d’altres qüestions es parlava de sintonia amb diferents
ministeris, es parlava de complicitat, es parlava..., i
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precisament crec que això ens ha de ser igual, crec que les
administracions i les institucions d’aquestes illes són
sobiranes suficientment com per saber reclamar el que ens
toca al marge de simpaties, de complicitats i de qui hi hagi de
torn dins el ministeri o fins i tot dins la Presidència de l’Estat.

Per tant evidentment les ajudes s’han de pagar, han
d’arribar, i s’han de pagar i, si pot ser, millor prest que tard,
evidentment, perquè tots tenim dins la memòria casos bastant
recents amb tot el que això comporta, que al cap i a la fi el que
feim és que carregam el mort, parlant amb un llenguatge
planer, a les administracions d’aquí, sobretot els ajuntaments,
els  consells, i també evidentment a la comunitat autònoma,
que són moltes vegades els que fan d’entitat financera de
l’Estat, és a dir, que el cap i a la fi avancen els doblers i
després cobren quan cobren, i no està la cosa com per fer
moltes filigranes, a nivell comptable. Per tant estam d’acord
que això s’ha de pagar i com més aviat millor.

Hem presentat una sèrie d’esmenes conjuntament que van
a millorar el text, aquest text que com deia abans crec que tots
hi estam d’acord, i crec que és una d’aquestes qüestions que
hauríem de sortir d’aquí amb un màxim consens possible. 

I també m’afegiria al debat que abans assenyalava la Sra.
Sans, i també la Sra. Carbonero hi ha fet referència. Bé, hi ha
un debat pendent que és què hem de fer de cara a un futur, és
a dir, en zones on veim que cada vegada que hi ha
inclemències, que hi ha fenòmens meteorològics adversos
s’hi ha de fer una inversió important de doblers, que si ho
comptam per ventura al cap de l’any invertim més doblers en
això, és a dir, a reconstruir zones afectades per un possible
canvi climàtic, que no per la lluita pel canvi climàtic, i per tant
això evidentment ens ha de dur a un debat serè, tranquil, obert,
evidentment amb totes les administracions que hi hagi
implicades i també amb el conjunt de la nostra societat, sobre
si no valdria la pena replantejar especialment l’urbanisme a les
zones costaneres. Però bé, no és l’objecte d’aquesta moció.

Entenem per tant que les esmenes que hem presentat les
hem fetes en positiu, per millorar el text i per fer-lo més
complet, i sobretot per llevar qüestions subjectives, és a dir,
ens ha de ser igual si va venir o no va venir, si té interès o..., és
que és una qüestió de corresponsabilitat, que perquè, a l’Estat,
li toca, i crec que nosaltres el que hem de fer és defensar la
nostra gent al marge, com deia abans, de simpaties i
complicitats.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Ara en torn de fixació de
posició, pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr.
Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Moltes gràcies, president. Molt bon dia a tothom de bell
nou. Aquest debat lamentablement torna a ser damunt la taula
en aquesta cambra, amb una altra mesura. Esper, desitj i em
sum a la decisió que segur tenim tots -gràcies- que no torni a
ser motiu de debat, per dues coses: una, perquè haguem pres
les mesures estratègiques i amb els plans que pertoca perquè
no es donin successos amb les transformacions que s’hagin de
fer amb motiu d’aquest canvi climàtic i de la tempesta que va
produir aquestes situacions; i, segona, que prenguem les
mesures des de l’àmbit pressupostari i des de l’àmbit de
l’agilitat en els pagaments perquè si passa alguna d’aquestes
situacions semblants o amb un altre motiu els més afectats
tenguin solucionada la seva situació, entre altres coses la
bestreta que han hagut de fer per pal·liar les seves necessitats,
o fins i tot els municipis que veuen afectat el seu patrimoni.
Aquí hi ha gent, diputats que han estat batles i batlesses i
regidors i regidores, i saben perfectament del que parlam.

El Govern central coneix perfectament la situació. El seu
president va sobrevolar les Illes Balears, la zona, va fer un
parèntesi dins l’helicòpter en la recerca de la persona
desapareguda, per tant coneix perfectament la situació,
perfectament; i coneix perfectament els impediments que es
donen quan en referència a una mateixa situació l’any passat es
va torbar un any a publicar els temes de les ajudes que encara
qualcú no ha cobrat. I el Govern de les Illes Balears sap
perfectament el que suposa la situació que ens du de bell nou
una proposició de llei aquí, i és que ha hagut de bestreure i
avançar amb el seu pressupost, amb el pressupost propi de les
Illes Balears, moltes de les ajudes perquè les persones tenguin
els seus estris i tenguin garantida la seguretat dels seus
habitatges o almanco puguin compensar aquesta sortida.

Ciutadans, el nostre grup parlamentari, va visitar les zones,
no només afectades, la zona, es contempla la zona de
Capdepera, Cala Rajada o la zona de Felanitx, Portocolom; per
justícia és gran part del Llevant i entre  d’altres el terme
municipal de Manacor. 

Però és que en aquest debat ja tenim antecedent i el que
hem de veure, amb una proposició no de llei amb la resposta
dels grups parlamentaris que, evidentment, com deia el Sr.
Ensenyat, i crec que ho han dit molts que m’han precedit aquí,
és indiscutible la necessitat d’un consens, si no ni es
materialitzarà ni es durà a terme. Per tant, ja avanç que el
nostre grup parlamentari donarà suport a la proposició no de
llei que es plantegi aquí, amb esmenes o sense esmenes; jo
crec que el que cal és que es facin les transaccions, les
negociacions que pertoquin, però que sigui el major consens
perquè és el missatge que hem de traslladar precisament als
beneficiats.

El que ens varen dir, al nostre grup parlamentari, els
veïnats i veïnades que recollien i llevaven fang i llevaven
pedres, tan grosses com aquest faristol, de dins ca seva i el
que ens deien els policies locals que vàrem aconseguir, era
que el més important és que rebin immediatament una
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resposta de l’administració, i ens pertoca a nosaltres, com a
diputats i diputades, aconseguir-ho. 

De fet, el nostre grup parlamentari, fins i tot el nostre grup
parlamentari en el Parlament Europeu, va demanar a la
Comissió Europea que activés el fons de solidaritat i
l’augmentés per donar ajudes a les regions espanyoles
afectades, entre les quals la de les Illes Balears.

Des del nostre grup parlamentari aquí, a aquest parlament,
a part de donar suport i demanar el consens que pertoca a
aquesta PNL, el que sí exigim, i permeti’m la demagògia
literària duent a un altre tema, és que el Govern central pagui
els 78 milions d’euros perquè el Govern de les Illes Balears
no hagi de bestreure, com sempre, ajudes traient de la seva
tresoreria. Això també ho ha de veure el Govern quan
sobrevoli les Illes Balears, les infraestructures i les
mancances que té. Convidaríem que la ministra Montero fes
aquest vol aeri també per les Illes Balears.

Evidentment, el que hem de fer és modificar o instar la
modificació de la normativa que ens permeti ser àgils en la
tramitació de les ajudes i sobretot en la fiscalització i en el
peritatge dels mals que s’han fet.

Paral·lelament a això, i ja ho hem parlat, sí que hi ha
d’haver plans de prevenció, sí que hi ha d’haver plans
d’emergència que s’han de revisar, sí que hi ha d’haver models
que facin combatre el canvi climàtic i per això nosaltres, com
sabem, com sabeu, com saben vostès, subscrivim els objectius
de l’Agenda 2030 i de les mesures que es duen a terme.

Fugint, però, de qualsevol debat ampli i que se’n vagi per
les bardisses, sí és important que demà, quan s’aprovi aquesta
proposició no de llei, esper que sigui així, es posin
immediatament les ajudes en marxa i evidentment tant el
Govern central com el Govern de les Illes Balears facin els
protocols que pertoquin perquè arribin el més immediat
possible a les famílies que ho demanen i el suport als
municipis i a les zones que s’han vist tremendament afectades.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Decían los diputados de la
ultraizquierda que han salido a la tribuna que la culpa de todo...

(Remor de veus)

... -aún no he empezado, tranquilos-, que la culpa es del
cambio climático. Yo, la proposición no de ley creo que va de
agilizar las ayudas precisamente por los daños provocados por

esta tempestad, la tempestad Gloria, pero ustedes inciden en
que esto es culpa del cambio climático y supongo que
también, como están acostumbrados a tirar balones fuera,
dirán también que las ayudas van a retrasarse un año también
por el cambio climático. Vayan ustedes a saber, porque son
capaces de absolutamente todo.

También me pregunto, oiga, si ya han declarado la
emergencia climática, a ver si sirve de algo, a ver si eso al
menos, como estamos en emergencia, la ayuda llega
enseguida, como dice el Sr. Pedro Sánchez, y no nos tienen
aquí esperando, pues, un año o dos, como nos tienen
acostumbrados.

Es normal la preocupación, que yo creo que se sustenta en
la proposición no de ley del Partido Popular, y que nosotros
compartimos, de que los afectados por esta tempestad pues
vean que se dilata en el tiempo cualquier tipo de ayuda, porque
es a lo  que nos tiene acostumbrado el Gobierno de Pedro
Sánchez; es la negligencia personificada el Sr. Sánchez y su
gobierno. No lo digo sólo por el caso de Sant Llorenç, lo digo
también, y además hemos tenido información reciente , por
ejemplo con lo  que pasó con los daños de la gota fría en
septiembre en el Levante español, en Murcia y en Valencia,
donde sabemos que el Banco Europeo de Inversiones financió,
ya ha financiado a Italia con 300 millones para la reparación
de los daños causados por aquella gota fría y en cambio a
España no le ha llegado ni un euro porque el Gobierno de
España del Sr. Sánchez pues está mirando hacia otro lado y no
está haciendo absolutamente nada. Por cierto, es una de las
vías que podría explorar el Gobierno de la Sra. Armengol,
ahora que no está, a lo mejor se ha ido de viaje otra vez, pero
entre viaje y viaje a lo mejor podría también explorar esta vía
de solicitar al Banco Europeo de Inversiones o que hable con
su colega Pedro Sánchez para que haga algo y no quede
también en evidencia, como está pasando en Murcia y en
Valencia.

Por eso hay que instar, y además nosotros también
instamos, al Gobierno del Partido Socialista, al Gobierno de
Pedro Sánchez, a que no ocurra esta misma dejación que está
demostrando con el Levante español respecto a las ayudas en
las Islas. Nosotros preferimos que deje de hacerse
fotografías, deje de utilizar helicópteros que están en labores
de rescate para hacerse fotos y realmente se ponga manos a la
obra para ayudar a las personas que realmente lo necesitan.

Es por eso que nosotros votaremos a favor de esta
proposición no de ley y, por supuesto, volveremos a decir,
para que estén tranquilos y descansen los señores de la
ultraizquierda, que VOX no niega el cambio climático, lo
hemos dicho unas cuantas veces, pero como usted la verdad
no..., les da igual, VOX no niega que pueda haber un cambio
climático, VOX lo que hace es poner en duda que el origen
exclusivo de ese cambio climático sea exclusivamente
antrópico, antrópico, que viene del origen humano, supongo
que lo saben. Eso es lo que nosotros...

(Remor de veus)
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... eso es lo que nosotros ponemos en duda, no que haya un
cambio climático o no. Ahora, oiga, no utilicen, no utilicen
como excusa el cambio climático para la negligencia en su
gestión, la gestión del Gobierno balear y la gestión del
Gobierno de España.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, per evitar
repeticions, manifestar que el nostre grup parlamentari donarà
suport a aquesta iniciativa, manifestar la nostra solidaritat amb
les víctimes i amb els afectats. És una iniciativa que només
pretén, crida, insta que s’agilitin les tramitacions i s’estenguin
les ajudes, per tant, ens pareix que no podem més que donar-li
suport.

Només faré un comentari al portaveu que m’ha precedit en
l’ús de la paraula, l’Estat, el Govern de l’Estat, sigui d’un color
polític  o  de l’altre, no s’ha caracteritzat per la seva agilitat
pagant ajudes i si no recordem el terratrèmol de Lorca. 

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. Des de MÉS per
Menorca també ens unim al condol a les famílies afectades i
els enviam abraçades, que és el mínim. 

La tempesta Glòria ha posat damunt la taula la necessitat
de replantejar-nos el model de costa que tenim i les accions
que cal desenvolupar o no per recuperar-les. De fet, el debat
està servit i l’hem de fer ja que tots els experts coincideixen
a no recuperar allò destruït per la mar o, millor dit, allò que la
mar i la natura han recuperat perquè era seu.

Glòria va ser una tempesta perfecta a la qual, segons els
expertes, ens haurem d’anar acostumant. Tot i que sempre hi
han hagut tempestes, cada vegada seran més freqüents, més
repartides durant tot l’any, de més durada i més intenses a
causa dels efectes del canvi climàtic, i sobretot a la costa. A
més alçada del nivell del mar i major escalfament de l’aigua,
més gran serà la seva capacitat de destrucció. 

Així, és evident que cal demanar més celeritat al Govern
d’Espanya per tal que facin arribar les ajudes, però també cal

debatre sobre el futur de la nostra costa tot tenint en compte
l’augment del nivell del mar, l’erosió de les platges i la
virulència de les tempestes de cada vegada més intenses.

L’Associació Espanyola de Geògrafs va avisar fa poc més
d’un any que el litoral espanyol era més vulnerable al canvi
climàtic per mor de la reforma de la normativa costanera
aprovada a l’any 2013 que suavitza els nivells de protecció de
la ribera marítima a favor de l’ocupació i les activitats
econòmiques i rebaixa la servitud de protecció de 100 a 20
metres. És ben hora de derogar aquesta llei contrària a la
protecció del medi ambient.

Una anècdota: el 21 de gener del 2017, la costa de Sant
Lluís va patir destrosses per un altre temporal, el mateix dia
d’enguany Glòria va pegar fort allà mateix. Hem après res? Jo
diria que no. Ja és ben hora que ens posem les piles.

Tot i compartir l’esperit de la proposta, Sra. Riera, sota el
nostre punt de vista la redacció de les esmenes és més
adequada. Per tant, i en ares d’arribar a un consens li demanam
que tengui en consideració acceptar les esmenes i que arribi
així un missatge clar al Govern d’Espanya, les ajudes són
urgents i necessàries.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Ara correspon al grup proposant, Sra.
Riera... entre altres coses per comentar si accepta o no les
esmenes.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bé, gràcies als diputats que han
parlat i que han manifestat el seu suport a aquesta proposta. Jo
abans de parlar de les esmenes voldria fer una reflexió i és
que, bé, nosaltres estam d’acord, en general, des del Partit
Popular, que hi ha una situació de canvi climàtic, que tenim
més predisposició a determinades situacions, determinades
tempestes en determinades èpoques de l’any i podem parlar
d’això i a més hem donat suport a altres iniciatives en matèria
de canvi climàtic, però bé, a part de parlar de canvi climàtic és
important parlar de la gestió, com deia algun diputat.

És important saber quines mesures de prevenció es posen,
si se sap que hi ha canvi climàtic i hi ha tempestes encara és
més greu si no es posen mesures de prevenció i de protecció
a la ciutadania, i els diputats del Partit Popular al Congrés han
demanat al Sr. Sánchez a veure què ha fet a les Balears per
establir mesures de prevenció i protecció des de l’octubre del
2018. Esperam..., fem la reflexió que ens contesti.

També és important agilitar les ajudes, és a dir, si sabem
que hi ha aquestes situacions de tant en tant s’ha d’establir un
mecanisme més àgil per donar les ajudes. 
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I com es comentava, el Sr. Sánchez es va retardar en el
pagament de Sant Llorenç que encara no sabem o no tenim
constància que hagi arribat to t i, a més, idò, no ha demanat
ajudes a Europa per a la zona del Llevant d’Espanya. Per tant,
aquí hi ha una certa deixadesa.

I després transparència, també demanam transparència en
la gestió, nosaltres vàrem demanar tota una documentació de
Sant Llorenç perquè es qüestionava una mica la coordinació i
encara esperam documentació. Per tant, s’ha de parlar de canvi
climàtic, s’ha de fer un “buenismo” polític, però també s’ha de
fer una gestió eficaç.

En relació amb les esmenes, vull fer una primera reflexió
a la primera esmena, consideram que la primera no aporta
realment més que un canvi de redacció. S’hi inclou la
declaració de zona greument afectada que ja ho ha sol·licitat
el Partit Popular al Congrés, com deia, que ja ho ha sol·licitat
el Govern de la Sra. Armengol fa dues setmanes i que el Sr.
Sánchez ja ho va prometre quan va venir de visita. Jo, sense
ànim de molestar, tornar demanar el que ja ha declarat la Sra.
Armengol i  ja ha declarat el Sr. Sánchez, de vegades un no
sap..., fa pensar si és que no ens fiam que la Sra. Armengol faci
cas al Sr. Sánchez o no ens fiam que el Sr. Sánchez canviï les
paraules que va dir aquí a Balears. Per tant, no acceptaríem
aquesta primera esmena, consideram que la nostra és prou
correcte a dir que s’agilitin les ajudes i únicament afegirem
per concretar, perquè no es pugui dir que no hi ha consens i es
concreta, conforme... “incloses al punt següent”, no?,
afegiríem “incloses al punt següent”.

En relació amb la segona esmena, és ver que... nosaltres
pensam que no aporta gaire cosa, però sí és ver que tenim
aquella voluntat de consens, que consideram que és una
proposta positiva en la qual hauríem d’arribar a una unanimitat
entre tots els grups parlamentaris i com que l’esmena que es
proposa fa referència al Reial Decret Llei del 2019, on es
recullen els tipus d’ajudes que es poden aplicar a aquesta
desgràcia, si llegim el text també fa referència que es pot
estendre fins al 31 de març del 2020. Per tant, inclouria
aquest supòsit. Nosaltres acceptarem aquesta esmena que
presenten els grups de govern i d’aquesta manera pensam que
podríem aconseguir aquest consens que volem tots, perquè, a
més, se’ns faci una mica més de cas, no?, si és possible a la
capital d’Espanya.

I reiterar un poc... si hi ha algú que encara tengui dubtes,
vàrem tenir una desgràcia, va venir el Sr. Sánchez, ens va
anunciar unes ajudes, les ajudes encara no han arribat, ara hem
tornat tenir una altra desgràcia, ha tornat venir el Sr. Sánchez
a sobrevolar les nostres illes, ha tornat venir de visita i passam
pena, passam pena que les ajudes no arribin en el termini d’un
any com ha passat amb les de Sant Llorenç. Per tant, el Sr.
Sánchez va dir: “vamos a estar ahí”, i el únics que están
siempre ahí són els voluntaris, són els agents de l’autoritat i
som els diputats que des d’aquí instam el Govern d’Espanya
que ens faci cas i que tengui una mica de sensibilitat amb la
nostra comunitat. 

Per tant, al marge de consideracions ideològiques que
puguem tenir, estam contents des del Partit Popular que
aquesta iniciativa tengui el vist-i-plau de tot l’arc parlamentari
i que tengui aquest consens amb aquest suport a l’esmena que
presenten els grups d’equip de govern i mantenint la primera
redacció, al primer punt afegint el que he dit abans..., un
segonet, “ajudes incloses al punt següent”. Gràcies a tothom.

(Alguns aplaudiments)

Accept la segona esmena, sí.

EL SR. PRESIDENT:

I a la primera?

LA SRA. RIERA I MARTOS:

I a la primera..., -Sr. President, no m’ha escoltat...

La primera esmena no l’acceptam, però a la nostra
redacció fem una transacció in voce, no?, o una aportació in
voce que si tothom l’accepta per unanimitat, em sembla que ha
de ser així conforme al Reglament, seria afegir: “i incloses al
punt següent”.

La segona esmena l’acceptam en substitució del nostre
punt 2.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Idò deman si qualque grup parlamentari
s’oposa a aquesta transacció del Grup Parlamentari Popular.
Ningú no s’oposa?

Doncs, passam a votar el primer punt amb l’esmena literal,
amb la transacció que aporta el Partit Popular. Votam.

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

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I ara posam a votació el punt 2, amb l’esmena 2728
incorporada. Votam.

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

(Alguns aplaudiments)

IV. Debat de presa en consideració de la Proposició no
de llei RGE núm. 4574/19, presentada pel Grup
Parlamentari  VOX-Actua Baleares, de suport a la
conciliació de la vida familiar, laboral i  personal de les
Illes Balears.

Finalment passam al debat de presa en consideració de la
Proposició de llei RGE núm. 4574/19, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, de suport a la conciliació de la vida
familiar...

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201904574
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(Remor de veus)

... -senyors diputats, un poc de silenci-, de suport a la
conciliació de la vida familiar, laboral i personal de les Illes
Balears.

Correspon començar amb la intervenció per part del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares per a la presentació de la
proposta. Té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente. Según datos publicados el pasado
mes de junio por el Instituto Nacional de Estadística, casi la
mitad de los trabajadores, un 49,55%, no puede modificar su
jornada laboral para poder asumir responsabilidades
relacionadas con el cuidado de otras personas.

Según el módulo sobre conciliación entre la vida laboral
y familiar publicado por dicho instituto, tan solo un 17% de
las familias con hijos menores de 15 años pueden permitirse
utilizar servicios profesionales de forma habitual para el
cuidado de sus hijos, el resto debe organizarse solo, con su
pareja si es que la tienen, o bien cerca de un 20% se ve
obligado a pedir ayuda a los abuelos, a otros familiares o a
algún amigo.

Según el citado informe los principales problemas para
conciliar son los horarios de trabajo imprevisibles o difíciles
y las jornadas de trabajo largas. En concreto, el porcentaje de
hombres que no puede cambiar su horario de trabajo supera al
de las mujeres, también son más los hombres que no pueden
organizar su jornada de otra manera para tener un día libre a la
semana que les permita cuidar de sus familiares, por el
contrario son las más las mujeres que afirman que el hecho de
ser madres ha afectado a su vida laboral reduciendo en mayor
proporción que los hombres su jornada laboral para poder
cuidar de sus hijos. Un 20% de las  mujeres encuestadas por
el INE han reducido horas en su trabajo frente a un 3% de
hombres. También somos las mujeres las que
mayoritariamente interrumpimos nuestros trabajos entre seis
meses y un año para atender a nuestros hijos, concretamente
un 20% de mujeres, frente a un 4,5% de hombres.

En cuanto a nuestra comunidad autónoma, el estudio
publicado el pasado julio por la Fundación Gadeso revela que
el 96% de las trabajadoras del sector turístico de Baleares
tienen muchas dificultades para compaginar las obligaciones
familiares con las laborales, pero también el 67% de los
hombres aseguran tener dificultades para conciliar.

Pues bien, considerando que la conciliación no es en
absoluto una carga o una obligación, sino que es un derecho de
todos a poder dedicar tiempo a nuestras familias y a las
personas que dependan de nosotros, esta ley que sometemos
a consideración de esta cámara pretende dar un paso más para
avanzar en los derechos de todos los integrantes de la unidad
familiar. Por tanto, se trata de llevar a cabo actuaciones y
políticas públicas que protejan los derechos de todos los
miembros de la familia con la misma intensidad. Si bien en

otras épocas las mujeres solían mayoritariamente permanecer
en casa cuidando de los hijos y eran los hombres quienes
proveían económicamente a la familia, lo cierto es que hoy en
día la inmensa mayoría de las familias no puede subsistir con
un solo sueldo, por tanto, además del derecho legítimo que
tiene toda mujer a incorporarse al mercado laboral y realizar
su carrera profesional en igualdad de condiciones que los
hombres, además existe en muchos casos la imperiosa
necesidad de hacerlo para poder sostener las cargas
familiares. Y por otro lado, los hijos necesitan del apego de
sus padres varones exactamente igual que el apego que le
pueda ofrecer su madre, por lo que una excesiva
preponderancia de hombres en el contexto laboral, no debería
nunca justificar su ausencia como padre en el ámbito familiar.

Por tanto, nos encontramos ante un reto aún no superado
por nuestra sociedad actual, el reto de la conciliación laboral
y familiar, como uno de los ejes fundamentales que debería
sostener nuestro llamado estado social o estado del bienestar.
En la pasada legislatura aprobaron ustedes en esta misma
cámara, por unanimidad, una ley de apoyo a las familias donde
se determinaron las situaciones familiares con necesidad de
mayor protección y se establecieron medidas, servicios y
prestaciones de apoyo a la familia, teniendo en cuenta dichas
situaciones de mayor protección, medidas fiscales, medidas
en el ámbito de los servicios sociales y en otros ámbitos
sectoriales, como en materia de educación, salud, vivienda,
deporte, cultura, nuevas tecnologías, consumo. También
contempla esa ley algunas medidas que deben impulsarse
desde las administraciones públicas bajo el principio de
corresponsabilidad en el ámbito de la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral. 

Pero con la ley que hoy sometemos a consideración del
Pleno, pretendemos dar un paso más hacía una igualdad real de
derechos de todos los miembros de la unidad familiar,
especialmente los derechos de los niños y las persones
dependientes, que son los mayores perjudicados por esta falta
de sintonía entre la faceta privada y la faceta laboral de los
trabajadores. Se trata de una ley sin ningún tipo de carga
ideológica, que pretende dar respuesta a un problema real, que
afecta diariamente a las familias que residen en nuestra
comunidad autónoma y que se basa en los principios de
libertad, igualdad de trato, corresponsabilidad, cooperación,
transversalidad, concienciación, sensibilización social y de
igualdad en las relaciones laborales, para favorecer también la
igualdad entre hombres y mujeres a través de una conciliación
responsable.

Se trata de una ley ambiciosa que afronta este problema,
esta disfunción social, mediante medidas concretas y
efectivas, que no recogen otras leyes aprobadas con
anterioridad por este Parlamento, como la aprobación de
planes regionales, con los objetivos, actuaciones y medidas
concretas de apoyo a la conciliación; el establecimiento de
subvenciones públicas para compensar la disminución de
ingresos de los trabajadores que ejerzan su derecho de
reducción de jornada o de excedencia para cuidar a personas
a su cargo; ayudas a las empresas que faciliten la
racionalización de horarios, o la reordenación o
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flexibilización de jornadas; ayudas para los contratos de
interinidad motivados por la ausencia de un trabajador por
motivos de conciliación laboral; deducciones fiscales en el
tramo autonómico del IRPF para personas con menores a su
cargo; medidas concretas para los trabajadores del sector
público; el desarrollo de una ley de centros de día y
residenciales; programa de estancia diurna, de respiro familiar
y servicio de ayuda a domicilio, entre otros. También se
incluyen medidas concretas para el fomento de la conciliación
por parte del sector privado, como campañas específicas de
información y sensibilización, o la inclusión como criterio de
baremación en subvenciones e incentivos a las empresas que
éstas hayan adoptado medidas para facilitar la conciliación de
su personal, dentro del marco para la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres.

Regular por ley estos aspectos, permite blindar las
medidas y actuaciones que se contemplan a fin de que las
administraciones públicas de estas islas tengan la obligación
de llevarlas a cabo, con independencia del color político que
presenten los gobiernos autonómicos, insulares, o locales que
se puedan suceder. Una de estas obligaciones consiste en
reconocer públicamente a las empresas, tanto públicas como
privadas, que presenten una actitud proactiva hacía la
conciliación de la vida laboral y familiar, distinguiendo las
mejores prácticas innovadoras y las mejores políticas de
empresa en materia de conciliación.

Otra medida necesaria que contempla esta ley es la
creación de una sección de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, como órgano de participación y
asesoramiento en materia de conciliación de la vida familiar
y profesional, dentro del Consejo de Infancia y Familia de las
Islas Baleares, con las funciones de seguimiento de las
medidas que se adopten y la evaluación de sus resultados, así
como la propuesta de actuaciones de mejora en esta materia. 

Con estas herramientas podremos avanzar de forma real en
aras a construir una sociedad corresponsable con las
obligaciones laborales y familiares, que permita un desarrollo
real del principio de igualdad, recogido en el artículo 14 de la
Constitución, permitiendo a todos los trabajadores de estas
islas poder disfrutar de sus familias y atender a las personas
que dependen de ellos en igualdad de condiciones.

Precisamente el artículo 7 de la Convención sobre los
derechos del niño, establece como un derecho del niño el
reconocer a sus padres y ser cuidado por ellos. También en el
artículo 8 encontramos el deber de los estados firmantes a
respetar el derecho del niño a preservar sus relaciones
familiares.

Por tanto, por encima de pretender que esta proposición de
ley se convierta una herramienta más para hondar en el
enfrentamiento entre derechos por razón del sexo de las
personas, lo que pretende esta ley es otorgar a todos los
trabajadores que tienen familia con personas a su cargo, más
oportunidades para poder conciliar, teniendo en cuenta que es
un derecho que corresponde ejercer a todos los miembros de
la unidad familiar, porque es un derecho que beneficia a todos,

hombres o mujeres por igual, y porque es un derecho que
beneficia sobre todo a los niños y a las personas mayores o
dependientes, que tienen derecho a ser atendidos por sus
progenitores, o descendientes, porque la desigualdad en las
cargas familiares, la realidad que arrojan las cifras de que las
mujeres son quienes dedican prácticamente el doble de
tiempo al cuidado del hogar y de sus familiares en
comparación con los hombres, no sólo está perjudicando a las
mujeres a la hora de competir en igualdad con los hombres en
el mercado de trabajo, sino que también está perjudicando a
aquellos hombres que se ven privados de la posibilidad de
compartir suficiente tiempo con su familia porque, como
decía al principio de mi intervención, un amplio porcentaje de
ellos no tienen la posibilidad de modificar o  adaptar sus
jornadas de trabajo para poder conciliar.

Por tanto, ya sea para permitir que las mujeres puedan
desarrollar otras facetas de su vida en condiciones de igualdad
que los hombres, o bien para que estos últimos no se vean
privados de sus derechos de participar activamente en la vida
familiar, lo cierto es que debemos afrontar este reto desde la
perspectiva de la corresponsabilidad. 

La situación se agrava aún más cuando se trata de familias
monoparentales, donde la carga familiar recae sobre una sola
persona, que, a nuestro entender, no encuentra suficiente
ampara en la normativa promulgada hasta el momento, por lo
que la elevación a rango de ley autonómica de los derechos
que le asisten como progenitor es de vital importancia para
ampararlos de forma real y efectiva. Y lo mismo podemos
concluir de las familias numerosas, donde el número de hijos
que requieren atención dificulta aún más la conciliación, o las
familias en riesgo de exclusión social, más vulnerables y con
menos recursos para poder conciliar.

Por otro lado, no podemos tampoco obviar el necesario
impulso a la natalidad y al relevo generacional de nuestra
sociedad, que se ve envejecida de forma exponencial, por la
reticencia de muchos jóvenes a tener hijos, precisamente por
la dificultad que supone el cuidado de éstos a la hora de
compaginar esta labor con la atención a los deberes
profesionales y laborales. Por tanto, el impulso a la natalidad
pasa también necesariamente por la aplicación de políticas
activas, eficaces, para conseguir que la conciliación sea una
prioridad social en nuestra comunidad autónoma. Se trata de
un derecho reconocido expresamente en los artículos 23 y 33
de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
y que se ha recogido en las Directivas del Consejo 92/85 de
la Comunidad Económica Europea y 96/34 de la Comunidad
Europea.

Si bien es cierto que existe regulación a nivel estatal que
trata de avanzar en medidas que faciliten la conciliación y la
corresponsabilidad, lo cierto es que existe un amplio campo
de actuación en materias de competencia autonómica para
seguir avanzando en este ámbito. Otras comunidades
autónomas trabajan también en este sentido, como Castilla y
León, que dispone ya de su propia ley específica en materia de
conciliación, o Extremadura, donde los sindicatos más
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representativos, Comisiones Obreras y UGT, han demandado
que se regulen por ley medidas de conciliación laboral. 

El texto que les presentamos es una propuesta abierta que
busca el consenso y la aportación de cuantas enmiendas sean
pertinentes para conseguir los objetivos que se plantean y que
se resumen en facilitar a todas las personas trabajadoras el
desarrollo de su proyecto vital mediante la conciliación de su
vida personal, familiar y laboral, tanto en el ámbito público
como en el privado, garantizando las mismas oportunidades
para las mujeres y los hombres en la atención de sus
responsabilidades personales y familiares así como en su vida
personal.

Por tanto, esperamos que su voto para la toma en
consideración sea consecuente con el discurso que han
mantenido hasta el momento, apoyando e instando al Gobierno
autonómico a llevar a cabo medidas de conciliación en esta
misma cámara, dando ahora un paso más para que la
conciliación obtenga la protección y reconocimiento que
merece mediante la promulgación de esta ley.

Les repito, no es solamente el Grupo Parlamentario VOX-
Actua Baleares que está solicitando que esto se regule por ley,
sino que incluso Comisiones Obreras y UGT, sindicatos
mayoritarios en la comunidad autónoma de Extremadura,
también lo están reclamando y en otras comunidades
autónomas ya se ha regulado. No podemos quedarnos atrás en
esta iniciativa, no podemos quedarnos atrás en esta materia de
conciliar porque es de vital importancia para las familias de
Baleares y porque son problemas reales que afectan a todas las
familias de Baleares, con independencia del color político que
tengamos cada uno.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. A fi d’organitzar el debat, correspon
demanar als grups parlamentaris si volen intervenir a favor o
en contra o només fixar posicions. Partit Popular?

EL SR. COSTA I COSTA:

El Grup Parlamentari Popular votarà a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Ciudadanos?

LA SRA. GUASP I BARRERO:

El Grupo Parlamentario Ciudadanos se va a abstener. 

EL SR. PRESIDENT:

El Pi?

LA SRA. PONS I SALOM:

Presa de posició, Sr. President, perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. MÉS per Mallorca?

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL.

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

Podemos?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Votarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Mixt?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Socialista?

LA SRA. CANO I JUAN:

En contra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Començam les intervencions dels grups en torn
a favor de la proposta. Correspon començar pel Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Durán.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Molt bon dia a tots i a totes. Intentaré ser clara, intentaré
ser didàctica perquè crec que en temes d’igualtat és molt
necessari un debat serè, un debat allunyat de posicions
ideològiques i un debat que no sigui partidista.

Vull començar dient que la primera llei d’igualtat que hi va
haver a aquesta comunitat autònoma va ser la Llei 3/2007, de
dia 22 de març de l’any 2007, per a la igualtat efectiva de
dones i homes, presentada pel Partit Popular, i cal recordar,
una vegada més, que es va aprovar sense el vot favorable dels
partits independentistes o del partit PSM en aquell moment.

El Partit Popular també va promoure una llei, la Llei
9/2014, de protecció a la maternitat, derogada la legislatura

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 20 / 11 de febrer de 2020 1379

passada, dia 8 de març de 2016. Quan després es varen
aprovar, es va aprovar aquí en aquesta cambra altres lleis, a
l’any 2016 i a l’any 2018, i es contemplaven mesures que ja
figuraven a la llei que s’havia derogat de l’any 2014.

Com també he de dir que el primer pla d’igualtat que es va
implantar a aquesta comunitat autònoma dins l’administració
pública, dins serveis generals, va ser el 2015 i ho va fer el
Partit Popular i es varen promoure les primeres mesures per
a la conciliació familiar com, per exemple, el teletreball. 

A la passada legislatura el nostre grup parlamentari, e l
Partit Popular, va donar suport a la Llei 11/2016, d’igualtat
entre homes i dones. A l’article 3 d’aquesta llei trobam
l’adopció de mesures de corresponsabilitat en la vida personal,
familiar i professional de les dones i els homes de les Illes
Balears. També dins aquesta llei trobam l’article 11, d’ajuts
públics, on es parla ja de subvencions destinades a actuacions
adreçades a la consecució efectiva de la igualtat de gènere per
part de les entitats sol·licitants. A l’article 13 de la mateixa
llei, a competències del Govern i l’administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, al punt 2.l)
s’establien mesures de foment per dotar les empreses i les
organitzacions de recursos materials, econòmics i personals
per desenvolupar plans, programes i activitats adreçats a la
consecució de la igualtat de dones i homes.

A la Llei 8/2018, de dia 31 de juliol, de suport a les
famílies, nosaltres, el Partit Popular, també li vàrem donar
suport. A l’article 25 es parla àmpliament de mesures per a la
conciliació de la vida personal, familiar i laboral, deia que cal
fomentar l’aplicació de mesures de conciliació a l’àmbit de la
gestió dels recursos humans, de les empreses privades i dels
organismes públics i establia tota una sèrie de mesures en
aquesta norma, mesures que, per exemple, contemplaven que
es tengués en compte a l’hora de la contractació pública a les
empreses que presentaven una sèrie de mesures per a la
conciliació dels seus treballadors. També, per exemple, deia
que s’havia de regular i s’havien de definir els serveis públics
de l’administració autonòmica per incorporar la conciliació
personal, familiar i laboral com a una dimensió més dels
serveis en la millora de l’accessibilitat i la capacitat d’accedir-
hi per a les persones usuàries.

A la mateixa llei, a l’article 26, es contemplaven tota una
sèrie de mesures a l’àmbit educatiu com, per exemple,
promoure la compatibilitat d’horaris laborals i escolars;
fomentar l’oferta de serveis que permetin l’obertura dels
centres educatius en períodes i horaris no lectius o, per
exemple, facilitar l’ús d’instal·lacions educatives com a
recursos a atenció social per facilitar la conciliació.

Bé, idò de totes aquestes mesures com, per exemple, obrir
els col·legis els horabaixes, facilitar l’accés als serveis de les
institucions públiques i d’altres, som a l’any 2020 i a l’any
2020 dins d’aquest àmbit no s’ha fet res de res. 

Nosaltres vàrem votar a favor també, el mes d’octubre de
l’any passat, vàrem votar a favor de la PNL presentada pels
partits que donen suport al Govern, la PNL 4554/2019,

d’impuls de mesures de conciliació de la vida laboral, familiar
i personal i de la corresponsabilitat; hi vàrem votar a favor, tot
i que varem expressar que faltava concreció de les mesures
proposades, que mancaven terminis, per exemple, per a les
ajudes i les subvencions proposades, i també ens lamentàvem
que volien controlar, mitjançant la Inspecció de Treball, les
empreses obligades per llei a tenir plans d’igualtat, quan no
s’havien plans d’igualtat, per exemple, al personal d’Educació
i tampoc no s’havien aprovat tots els plans d’igualtat a les
empreses públiques, com s’havia aprovat a aquesta mateixa
cambra a l’any 2016. És a dir, aprovam coses a aquesta cambra
a l’any 2016, que necessitàvem tenir plans d’igualtat a les
empreses públiques i a hores d’ara no tenim aquests plans,
però sí fem una PNL per posar inspeccions de treball a les
empreses per controlar si els tenen o no els tenen. 

Mirin, podem fer lleis, PNL, plans d’igualtat, però el que
fa falta és l’aplicació del que ja tenim aprovat, perquè el que
és ben clar és que, després de quatre anys d’un govern
d’esquerres i que, a més, es diu feminista, no hi ha cap dona
que hagi tengut un benefici directe de les mesures aprovades
a aquesta cambra i promeses.

I per contra, a les comunitats autònomes, altres comunitats
autònomes com Andalusia, Aragó, Astúries, Castella i Lleó,
Extremadura, Galícia, Múrcia, Navarra i País Basc sí..., -
perdoni, Sr. Borràs?, ah!-, repetia, Andalusia, Aragó, Astúries,
Extremadura, Galícia i País Basc sí hi ha hagut iniciatives, sí
hi ha hagut ajudes concretes a dones destinades a la
conciliació laboral.

El Partit Popular, en el nostre programa electoral, com el
vàrem presentar el maig de l’any passat, dúiem unes mesures
específiques que anaven dirigides, precisament, a la
conciliació laboral, una de les quals, la més important, que no
figura a cap d’aquestes lleis, és la gratuïtat de l’educació de 0
a 3 anys, i aquesta és la primera de les mesures de conciliació,
perquè avui en dia hi ha moltes dones que es plantegen o no es
plantegen, o famílies que es plantegen o no es plantegen tenir
un infant perquè, a part que surt caríssim, els impedeix accedir
al mercat laboral. Per tant, nosaltres dúiem aquesta mesura i
això sí que és una mesura que es podia quantificar i és una
mesura real.

Com també dúiem en el nostre programa electoral
programes de respir per a totes aquelles dones, per a totes
aquelles famílies que tenen al seu càrrec persones dependents,
perquè no només les dones tenim a càrrec els fills sinó que
també ens fem càrrec de les persones dependents. I els
governs d’esquerres i els governs feministes parlen molt dels
programes de respir, però no han posat en marxa cap programa
de respir real que ajudi aquestes dones a tenir un temps per a
elles, a tenir una vida personal.

Per tant, des del Partit Popular hem defensat amb fets la
conciliació de la vida laboral com a un dels pilars fonamentals
per a la vertadera igualtat entre dones i homes, tant quan hem
tengut responsabilitats de govern com quan hem estat a
l’oposició. I seguirem donant suport a les mesures destinades
a tal fi venguin d’on venguin, venguin del partit que venguin,
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perquè la igualtat, la conciliació de la vida familiar, laboral i
personal, com la violència de gènere, no és, no ha de ser un
tema de partit, sinó que és una necessitat social. Per això,
suportam la presa en consideració d’aquesta iniciativa.

Bé, aquesta iniciativa, comentava la Sra. Idoia Ribas, deia
que era important i que, a més, tenia doncs tota una sèrie de
mesures que es reflectien en aquesta proposició de llei, i eren
mesures que no s’havien reflectit a cap de les dues lleis que jo
he esmentat abans, tant a la del 2016 com a la de l’any 2018,
i així és. Aquesta proposició de llei que ha presentat VOX és
una còpia, és un plagi de la Llei 10/2019, del mes d’abril, del
Parlament de Castella i Lleó, és un plagi, és una còpia, és una
imitació d’una llei, de la de Castella i Lleó, una llei pionera
del Partit Popular, pionera a totes les comunitats autònomes
de l’Estat espanyol, i hem de dir que quan es va presentar i
quan es varen iniciar els tràmits d’aquesta llei que va presentar
el president llavors, el Sr. Juan Vicente Herrera, ja havien
tengut moltes i moltes reunions amb tots els sindicats, amb
les patronals, amb les empreses i era una llei que va tenir un
ampli consens; una llei que venia amb un pressupost de més de
100 milions d’euros anuals; una llei que tenia 86 mesures de
les quals directament VOX n’ha capades 23 de les mesures.

Perquè aquesta llei, i ho vull dir exactament, per si vostès
la volen mirar, és la Llei 10/2019, de dia 3 d’abril, diu el
següent: “... por la que se promueve la  adopción en el
ámbito  público y privado de las medidas dirigidas a la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral y a la
eliminación de la brecha salarial de género en Castilla y
León”. Què passa? Que a VOX no li agrada “la brecha
salarial de género”, no li agrada i es carrega les 23 mesures
que hi havia en aquesta llei. A més, copia tota la llei, paràgraf
per paràgraf, el títol preliminar, el títol I i després, el títol II
l’elimina. I l’únic que fa amb la resta de la llei és cada vegada
que posa “perspectiva de género” doncs posa “perspectiva
familiar”.

Nosaltres, ho he dit aquí i ho torn repetir, no tenim cap
problema ni un amb la perspectiva de gènere i li puc assegurar
que aquestes 23 mesures que es contemplaven en aquesta llei
per a la bretxa salarial, tant hi havia un àmbit, que era a l’àmbit
públic, com a l’àmbit de l’empresa privada, són ben
necessàries. Vull recordar aquí que també el Partit Popular al
Congrés dels Diputats també ha presentat tota una sèrie de
mesures per eliminar la bretxa salarial, com per exemple, una
d’aquestes és que els currículums vitae sigui capats i no se
sàpiga si el presenta una dona o un home. Per tant, la bretxa
salarial existeix i nosaltres consideram que aquesta llei, ho
torn repetir, pionera i amb 86 mesures, estava bé així com
estava, i si vostès la volien copiar no passa res, la copiïn, però,
per favor, la copiïn tota.

(Remor de veus)

Dit això, la copiïn bé almanco. Bé, des del nostre grup
volem dir que, ja que no són capaços evidentment de presentar
una llei pròpia, doncs això mateix, que la copiïn tota.

Mirin, per a mi VOX ha fet com fan els mal estudiants, els
estudiants que no els agrada massa fer feina, i què passa? Que,
com que es veuen obligats a presentar uns treballs de fi de
curs, doncs se’n van a Google, posen trabajos realizados i
se’n van a El rincón del vago, y en El rincón del vago cullen
un treball, van i el copien.

(Remor de veus)

Però el que fan els mal estudiants és no copiar-lo tot, no
copien de l’a a la zeta els treballs exemplars, van capant les
coses, vostès ho han capat per un tema purament ideològic,
perquè, Sra. Ribas, és vera, aquesta llei, quan es va presentar,
i, per favor, el cit a termini perquè la llegeixin, no és una llei
ideològica, no ho és, la seva sí que té una part, perquè si no
quin problema hi ha que posi perspectiva de género i vostès
posen perspectiva familiar?

Dit això, nosaltres creiem necessari que hi hagi una llei
específica amb mesures específiques, 86, 90, 100, les que
siguin que vagin destinades a la conciliació familiar, i no ho
facin per a un partit, no ho facin per un tema ideològic, sinó
perquè realment és una necessitat, i estic convençuda que les
dones i els homes d’aquesta comunitat autònoma estarien molt
contents.

Nosaltres també demanam a la resta de partits que li donin
suport, ara som davant una presa en consideració, una presa en
consideració d’un text que amb una gran part nosaltres hi
estam d’acord, però creiem que és molt millorable; molt
millorable perquè nosaltres també creiem que hi fan falta
moltes més mesures fiscals, ens l’hem estudiada i creiem que
àmpliament, dins ponència, el text podria ser molt millorable;
evidentment, sí que nosaltres tot d’una inclouríem aquestes
mesures que he comentat abans de la bretxa salarial, que és
una realitat i que s’ha de combatre, i no hi ha cap mesura en
aquesta comunitat autònoma destinada a eliminar la bretxa
salarial, per tant, nosaltres creiem que faria falta, i l’hauríem
de dotar, evidentment, de més contingut, com he dit abans,
fiscal.

Per tant, com que som davant d’una presa en consideració,
jo deman a tots aquests partits polítics feministes que, per
favor, ara ho demostrin i que li donin suport i que comencem
tots junts a fer feina. Tal vegada sense pressa, perquè, com he
dit abans, també és important que en aquesta comunitat
autònoma les lleis  que tenim aprovades, tant la del 2016,
d’igualtat entre homes i dones, com la de l’any 2018, de
suport a la família, s’apliquin, queda encara molt, ho sap la Sra.
Santiago, de reglaments per fer, de plans per fer de la Llei de
família, i vostè va dir que estarien acabats dia 31 de desembre,
ja som el mes de febrer, aviat serà març i encara no tenim
desenvolupada aquesta famosa llei de la qual vostè n’estava tan
contenta, com tantes altres coses que tenim pendents de
desenvolupar.

Però, per tant, sí que és vera que fan falta aquestes
mesures, per això jo crec que amb un exercici de
responsabilitat a les dones, als homes d’aquesta cambra, per
favor, els demanaria que no tornem dir mai més, d’una manera

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 20 / 11 de febrer de 2020 1381

lleugera, que som feministes si quan venim aquí amb una
proposició de llei, directament, perquè ve d’un determinat
partit polític, li diem que no, quan sabem que tenim les eines
perquè aquesta proposició de llei sigui realment una eina per
ajudar els homes i les dones d’aquesta comunitat autònoma.

Hi ha moltes més coses a dir, però sí que els deman que
tenguin en compte, no se si l’han llegida o no, que hi ha tota
una sèrie de mesures... -se l’han llegida, d’acord-, bé, doncs,
mirin, hi ha tota una sèrie de mesures que es preveuen ajudes
per compensar la disminució d’ingressos, per a la reducció de
jornada laboral, ajudes a empreses que ofereixin l’organització
dels horaris per fomentar la contractació  de persones
desocupades, per substituir reduccions de jornada o fins i tot
ajudes per a aquelles persones que es trobin en excedència per
cura dels seus fills.

Per tant, per tot això crec que són unes mesures molt
bones, unes mesures que les dones d’aquesta comunitat
autònoma necessiten i els haurien de donar l’oportunitat de
poder-ne gaudir. Per tot això, deman als partits polítics que tal
vegada ara s’ho pensen, perquè avui hi havia un parell de partits
polítics que es pensaven si votaven a favor o no, els deman que
pensin que som davant una presa en consideració, no davant un
text definitiu, que tot això, el text definitiu depèn de tots
nosaltres, i, per favor, donin suport a aquesta presa en
consideració.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Intervencions dels grups parlamentaris
en torn en contra de la proposta, té la paraula, pel Grup
Parlamentari Podemos, la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia o bona tarda ja a
tothom. Efectivament, Sra. Durán, la còpia d’aquesta llei és
una còpia exacta de la llei que es va aprovar a Castellà i Lleó,
simplement, perdó?, ah, que efectivament la còpia que...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., efectivament, la proposició de llei que presenta, en aquest
cas, el grup de VOX, és una còpia exacta de la llei vostra que
es va aprovar a Castellà i Lleó el 27 de març del 2019, hi va
haver el debat i hi va haver l’aprovació. El partit proposant el
que ha agafat ha estat aquesta llei que en el seu, pel nostre
criteri, ja era insuficient, i l’ha retallada, fent-la encara més
deficitària, ha copia paraula per paraula, punt per punt i ha
retallat tot allò que posa igualtat de gènere i bretxa salarial;
això sí, ha deixat “hijos e hijas”, així sembla que el text està
una mica més feminitzat.

Sra. Ribas, en els temes de conciliació no anem de
rebaixes, no anem de rebaixes, és una llei que només té

declaracions d’intencions propagandístiques, sense força
normativa, una llei que no concreta drets, ni concreta
objectius, ni concreta mesures, ni actuacions efectives a cap
àmbit, ni en l’educatiu, ni social, ni en l’ocupació ni la cosa
pública ni en la cosa privada.

És una llei, és una proposta de llei fluixa, que no farà res
per millorar i garantir els drets constitucionals d’igualtat, de
tracte i d’oportunitats; vol adoptar mesures de conciliació
sense garantir la corresponsabilitat entre homes i dones i
sense adoptar mesures contra la bretxa salarial, se centra
només en la conciliació, quan la conciliació només són
mesures per aconseguir una responsabilitat compartida entre
homes i dones.

No hi ha un plantejament de tipologies familiars en una
societat on el concepte de família és cada vegada més ampli
i que hauria de ser tractat de manera transversal a tot el text.
La Llei 3/2017, de 22 de març, per a la igualtat efectiva
d’homes i dones, i el Reial Decret Llei del 6 del 2019,
estableix un règim sancionador. El projecte de llei que avui es
debat estableix múltiples subvencions a empreses pel mer fet
d’acomplir la legislació vigent en matèria d’igualtat; hi falten,
entre d’altres, mesures relacionades amb l’economia
feminista, la racionalització d’horaris, l’eliminació de la
bretxa salarial, mesures relatives a les escoles infantils i els
serveis de dependència. Som davant d’un treball poc rigorós en
la seva redacció i tècnicament deficient, un projecte que no
aporta res de nou, gairebé totes les mesures que es proposen
ja són recollides al Reial Decret del 6 del 2019, han confós
vostès un projecte de llei amb una proposició no de llei.

Ja existeix tota una legislació que apunta solucionar tots
aquests problemes, queda molt per fer però el que avui aquí
ens proposen no aporta res de nou del que ja hi ha. Vivim un
moment social i polític on les dones de Balears, espanyoles
i de tot el món reivindiquem un paper igualitari, una vida lliure
de violències i un avanç en drets per a totes i a tots els àmbits
de la persona; és per això que no acceptem un projecte de llei
que manca de contingut substancial de mesures concretes de
perspectiva de gènere i de significació feminista actual que
ens marca la societat espanyola.

A Unides Podem defensem que la igualtat sigui un principi
bàsic i aquesta llei no ho defensa. Per tant, ens hi oposarem,
perquè creiem que el feminisme és el motor que mou aquesta
societat, i que avui, per sort, us quedareu en minoria com
moltes altres vegades.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mayor. Per MÉS per Mallorca té la paraula
la Sra. Campomar.
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LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Crec que avui ens repetirem molt
en aquesta cambra perquè és vera que jo crec que hi ha tres
característiques d’aquesta proposició de llei que, almanco, la
primera és que és un copy page, com ja ha dit la Sra. Durán, ha
dit Cristina de Podemos, és un copy page d’aquesta llei de
conciliació i de bretxa salarial que es va aprovar a Castella i
Lleó. I a sobre és una còpia i un plagi mutilat i retallat en el
que nosaltres consideram més important, o  sigui que
realment... jo no he vist... la Sra. Durán el que no entenc és que
pugui admetre començar a treballar sobre aquesta proposta
quan vostès, una llei que varen fer vostès i que supòs que
n’estan ben orgullosos, realment l’han mutilada; sí, no, no, jo
ho veig així, jo crec que vostè ha dit que era molt millorable,
i jo crec que és tan millorable que no serveix de punt de
partida, això és des del meu punt de vista.

I a més, crec que els han robat el protagonisme, està clar,
vull dir, i ni tan sols els han convidat a la festa, però bé, és
igual; no, jo el que veig és que vostès de totes maneres
continuen, continuen amb aquest tres en u, amb aquest donar
suport també a aquest seguidisme que fan de les iniciatives de
l’extrema dreta. Perquè, a més, és una còpia mutilada o
retallada d’una llei que nosaltres també consideram rància,
obsoleta i desfasada, perquè aquesta llei de la qual vostès
també n’estan tan orgullosos, tampoc no ens sembla que sigui
molt capdavantera.

I en tercer lloc, és que no aporta drets ni noves mesures al
que ja tenim, mesures vigents i en marxa a les Illes Balears,
que, precisament, sí que és capdavantera en lleis i drets socials
que ha aprovat en aquesta darrera legislatura i d’això és del que
més orgullosos estam a MÉS per Mallorca.

I per tant, nosaltres, a part que s’hagi eliminat aquesta
referència a la bretxa salarial que nosaltres consideram que
(...), creiem que aquesta a més destil·la aquesta mutilació,
aquestes retallen destil·len quina és la intenció, s’ha afegit una
definició de perspectiva de família quan a Castella i Lleó no
hi és, i aquesta definició destil·la un concepte ranci, homòfob
i LGTBIfòbic, en realitat, de família, que defensa aquesta
extrema dreta, amb la qual cosa no hi podem estar d’acord, un
concepte uniconceptual de família, la qual, a més anomenen la
família natural formada per home i dona, i res més, per a
vostès no hi ha altre concepte de família que no sigui aquesta,
i que nosaltres creiem que no reflecteix la realitat familiar
lliure i diversa realment de la societat i de les diferents
modalitats familiars, i aquesta perspectiva seva impregna tots
aquests articles i conceptes on vostès han ficat mà en aquesta
llei.

I vull esmentar, precisament, aquests exemples de càrrega
que és allà on es veu que vostès han retallat, precisament han
retallat una proposta del PP que realment ja era fluixeta, però
bé, vostès encara li han ficat encara més les tisores, i han
eliminat premeditadament la frase “diferents modalitats de
família” a tres llocs de la llei, aposta, perquè vostès realment
no volen acceptar que hi ha diferents modalitats de família.

Per tant, nosaltres a això, evidentment, des de MÉS per
Mallorca no hi podem donar suport.

Jo diria que no ens ve de nou, no ens sorprèn, mostra que
amb la seva demagògia el que volen fer és un intent de
maquillar els seus postulats d’extrema dreta i que es
refereixen, que es veuen en els seu programa electoral, perquè
si llegim el programa electoral de VOX, diu específicament:
“Defensa de la familia natural. Los poderes públicos han de
tributar la consideración que merece a la familia natural,
es decir, la formada entre hombre y mujer. Ningú otro tipo
de unión será equiparada a la família natural, ningún otro
tipo de unión.” O sigui que vostès consideren que uns altres
d’unió no valen res, ni les volen sentir anomenar, per tant, això
és el que destil·la aquesta llei.

I després, a més, diu: “Equiparar a las parejas de hecho
con el matrimonio hace que se pierda la esencia de un
matrimonio y de una familia.” O sigui, que vostès els fills
nascuts fora d’un matrimoni no els consideren fills legals,
fills legítims, que això em sembla ja, aquesta concepció que
vostès destil·len no ens sembla acceptable.

Un altre exemple d’aquestes retallades i que destil·la quina
és la seva ideologia d’extrema dreta és que hi afegeixen un
altre punt, retallen, però després hi afegeixen articles de
foment de la natalitat, amb l’objecte de revertir la taxa
d’envelliment de la població. Una altra mostra de la seva
intencionalitat, perquè vostès, el seu concepte familiar està
basat únicament en la procreació, cosa que des de MÉS per
Mallorca evidentment no compartim, perquè nosaltres no ho
consideram d’aquesta forma.

I ara bé, després encara hi ha un lloc on..., en aquest lloc
quan diuen “foment de la natalitat, amb l’objecte de revertir la
taxa d’envelliment de la població, facilitar el relleu
generacional i evitar la despoblació territorial a Balears”,
“evitar la despoblació territorial”. Però vostès s’adonen d’on
vivim? Si en aquest moment del que parlam és de
massificació, si no hi cabem! (...), però és que no saben..., no
tenen, no tenen ni idea d’on estan. Vull dir parlar de
despoblació territorial a les Illes Balears, això em sembla que
vostès..., és una mostra que realment vostès no viuen en
aquestes illes, vostès viuen a Madrid, viuen allà a l’Espanya
profunda, que dic jo, amb les seves tesis i realment no
s’adonen de quins problemes té la nostra societat i quins
problemes hem de combatre.

És una vergonya, senyors, que no facin la feina per la que
cobren i només es dediquin a copiar i a més ho facin
malament.

També crida l’atenció i destil·la una gran càrrega
ideològica d’aquesta extrema dreta, que suprimeixen
reiteradament la referència a l’estereotip de gènere.
Precisament, quan en aquesta llei que han copiat, parla de
campanyes d’eradicació d’estereotips de gènere, vostès això
ho eliminen; quan parlen de formació del professorat
d’estereotips de gènere, també ho eliminen, vostès no volen
que en parlin, per a vostès només hi ha home o dona, els
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conceptes tradicionals, i tota la resta, to ta l’altra gent, les
altres varietats sexuals, varietat de gènere que puguin tenir, a
vostès no els importa, per a vostès no existeixen, i, per tant, no
volen sensibilitzar en aquesta diversitat que té la nostra
societat. No volen coeducació; no volen moviments
feministes; no volen xerrades a col·legis en defensa dels drets
LGTBI; volen un pin parental precisament perquè aquí mostren
les seves vertaderes intencions; o sigui que vostès, en lloc de
treballar per la convivència i el respecte a la diversitat, els va
millor insultar i atacar feministes, defensar els “machos
empotradores”, odiar les dones, justificar els assassins de les
dones i el masclisme imperant en la nostra societat. En aquest
fang, però, és on vostès es troben a gust i gaudeixen, però a
nosaltres no ens hi trobaran.

Per tant, nosaltres des de MÉS per Mallorca els diem,
aquesta característica, aquesta proposició que vostès ens duen
aquí no aporta res de nou, precisament aquesta comunitat
autònoma ha estat capdavantera en les lleis socials i d’igualtat
en aquesta darrera legislatura i ho continuarà sent. Però,
evidentment, si les propostes que vénen de vostès són com les
que ens han dut aquí, no aporten res. Per tant, el que volem
destacar és que les nostres lleis ja tenen mesures de foment
de la conciliació amb les empreses, que s’inclouen
precisament en la Llei d’igualtat del 2016 de la nostra
comunitat, on hi ha una secció específica dedicada a la
conciliació de la vida laboral, familiar i personal. Jo no sé si
és que no se l’han llegida.

En relació amb el que s’esmenta sobre els plans d’igualtat
a les empreses, la nostra llei d’igualtat és molt ambiciosa i té
tota una secció referida precisament a la conciliació a les
empreses privades, que vostès aquí no contenen cap obligació
a les empreses privades, com ja li han dit abans, tot són
desitjos, tot són incentius i tot són subvencions, però realment
no hi ha cap obligació, no conté cap dret nou ni cap qüestió
afegida.

I després també posen un tema de reconeixement de les
empreses que facin feina, però és que la Llei d’igualtat també
posa damunt la taula que es reconeixeran les empreses que
facin feina en igualtat i que facin feina en conciliació. Per tant,
com li he dit, no ens aporten res de nou.

I jo li diria a la Sra. Durán, aquí ens ha fet tota una relació
de tot el que varen votar vostès a favor i bé i allò, però no ha
dit el que no varen votar a favor, Sra. Durán, i vostès varen
tombar dues vegades la Llei d’igualtat en aquesta comunitat
autònoma, hi varen votar vostès i hi varen votar en contra...

(Alguns aplaudiments)

..., però això vostè aquí no ens ho ha contat, vostè aquí ha fet...
ens ha contat el bons que eren vostès, però en realitat és que
vostès varen votar aquí en contra de la Llei d’igualtat en
aquesta cambra, dues vegades. Per tant, també hauria de ser
responsable i tenir-ho en compte.

Per tant, aquesta llei encara s’ha fet més rància, desfasada
i obsoleta de la que han plagiada i molt lluny del segle XXI

que nosaltres consideram. I que amb aquestes retallades
sobretot, l’escletxa salarial, diferents modalitats ,
reconeixement dels estereotips, aquesta proposició de llei el
que vol és enganyar, camuflar els vertaders objectius que
pretén aquesta proposició, excloure, no reconèixer i no tenir
en compte les diferents modalitats familiars amb l’objectiu de
només defensar els drets que vostès anomenen i formada
només per home i dona, no combatre els estereotips de gènere
i només fomentar un concepte familiar basat en la procreació
i que nosaltres no compartim.

I no menys important és que aquesta proposició de llei,
com he dit abans, no aporta cap dret nou, ni noves mesures a
les que ja tenim vigents i en marxa a les Illes Balears, que ja,
com he dit abans, aquesta comunitat autònoma és capdavantera
en drets socials i lleis d’igualtat. I això crec que al final és el
que els molesta a aquesta bancada de la dreta, que aquesta
legislatura s’hagi avançat tant en drets socials. I aquestes
retallades, aquests grups que vénen aquí precisament a retallar
drets, es nota què és el que més els molesta, però des de MÉS
per Mallorca no hi renunciarem.

Volem i defensam una societat feminista, diversa,
igualitària i que defensa els drets socials. I res a veure amb el
que vostès persegueixen.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Per poder parlar de conciliació
laboral i familiar hem de tenir molt present l’estructura, si
l’organització de la nostra vida està dissenyada a partir de les
necessitats i les voluntats productives, menystenint, per no dir
agredint, les necessitats vitals  i  e l benestar de la població,
especialment de les dones que majoritàriament ens
encarreguem d’aquest servei essencial que és el treball de
cura. I aquesta és una paradoxa molt curiosa, atès que sense
vida no hi ha societat i, per tant, tot allò que la malmeti va en
contra del nostre propi esdevenir.

Sense persones no hi ha treballadores ni treballadors, ni
consumidores ni consumidores, elements centrals per al
sistema econòmic al voltant del qual gira la nostra vida. Però
hi ha persones, no perquè hi ha un sistema econòmic que la
sustenta, o en tal cas no només, sinó perquè hi ha un sistema
de cura que ens manté vius, sense aquest no hi ha ni ciutadanes
ni ciutadans, ni presents ni futurs. És a dir, la funció que és
essencial per al sistema és precisament la que s’obvia i es
penalitza.

El treball de cura no té cap tipus de valor social, si més no
cap que li reconegui la seva importància i la funció vital que
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desenvolupa i, a més, s’invisibilitza que el fan les dones i el
per què el fan les dones. Com a persones necessitem tasques
de cura al llarg de tot el cicle vital, no només en els períodes
que som dependents i si volem millorar la nostra organització
social i el benestar col·lectiu, no podem seguir vivint
d’esquenes a aquesta realitat. I la solució no passa per
considerar la societat tradicional millor o per situar el fet que
les dones treballin en el mercat laboral, com el focus de la
qüestió.

És davant d’aquesta realitat que les polítiques de
conciliació s’han adreçat a les dones i s’han entès com un
problema de les dones, generant un efecte pervers, l’absència
d’un marc amb un enfocament de gènere que tingués com a
objectiu canviar aquesta situació que es troba a l’arrel, no
només de la manca de benestar de les dones com a col·lectiu,
sinó de la seva manca de capacitat d’escollir, o d’oportunitats
de tot tipus en comparació amb els homes, amb fortes
conseqüències negatives per a les seves vides personals i
socials.

Així, no podem parlar de conciliació sense parlar de
corresponsabilitat, com tampoc ens podem oblidar que la
conciliació no ha de ser només per tenir cura dels fills. Així
idò, a part de la necessitat de combinar la feina amb les
tasques reproductives o domèstiques, s’ha de remarcar la
importància de la salut, el plaer, el lleure i fins i tot
l’espiritualitat en la vida de cada treballadora o treballador.

Aquest discurs plural no feminista de la conciliació
apareix com a un tret imprescindible a l’hora d’establir un
model que permeti la reproducció de la vida sense plantejar-la
com a una obligació per a to ts  els individus i sense oblidar
altres moments vitals que no impliquen cura de la
descendència.

La corresponsabilitat és molt més que el repartiment just
de les tasques domèstiques i de cura, s’han de superar els rols
tradicionals de gènere, per exemple, el fet que la baixa
maternal sigui més llarga que la del pare transmet el missatge
que la cura del bebè és propi de la dona. Açò ens indica que
una de les mesures més importants en qualsevol corpus
legislatiu és la necessitat d’igualar els permisos maternals i
paternals, personals i intransferibles. Els quatre mesos actuals
de baixa maternal fa que sigui la mare la que adquireixi més
experiència la qual cosa fa que sigui la dona qui acabi ocupant-
se molt més de la criatura.

És per açò que no sorprèn que, segons l’Instituto de la
Mujer, a l’any 2017 a les nostres illes 1.032 dones varen
demanar excedència enfront als 121 homes.

Sobre aquest biaix de gènere hi ha una evident deixadesa de
funcions de l’Estat que contribueix a la desigualtat perquè
l’escassetat de polítiques públiques deixa les cures en mans de
les famílies, el que vol dir que recau en les dones.

El cert és que Espanya inverteix poc en polítiques de
familia i infància en comparació amb altres països europeus,
dels 280 euros i escaig per habitant d’Espanya als 1.583 de

Dinamarca. La conciliació té molt a veure amb els doblers,
tant públics com privats.

Però hem de contemplar un altre biaix i és l’econòmic,
mentre que les dones més ben posicionades econòmicament
i professionalment poden optar a les excedències, les dones
amb feines més precàries opten per la reducció de jornada.

Des d’una perspectiva feminista i humanista les polítiques
i pràctiques de conciliació no haurien de perseguir la natalitat
com a un objectiu per ell mateix, sinó com a un dret reconegut
dels individus. Recordem que la definició que dóna l’ONU el
1994 de la salut sexual i reproductiva inclou el dret bàsic de
totes les parelles i totes les persones a decidir de manera
lliure i responsable el nombre de fills i filles que volen tenir,
a part de com i amb quina freqüència es volen tenir.

Per tot plegat, si volem revertir les baixes taxes de natalitat
al nostre país calen més serveis i recursos, un sistema de
baixes remunerades de maternitat i paternitat que puguin
permetre una atenció parental a l’infant, més llarga que en
l’actualitat al nivell, com a mínim, del que actualment
ofereixen els països nòrdics que garanteixen baixes totals
properes als nou/dotze mesos i fins i tot superiors.

En conclusió, si volem realment una societat que cregui en
la conciliació haurem de tenir en compte i aplicar els següents
aspectes: revertir les retallades de drets socials; crear un
model d’ocupació de més qualitat; comprendre que la
conciliació afecta dones i homes; introduir la
corresponsabilitat i la cura de manera efectiva al currículum
educatiu, així com proporcionar als infants una educació no
sexista; detectar i  evitar l’estereotip de familia tradicional,
estendre els drets de conciliació a altres models de
convivència familiar; no menystenir l’efecte de gènere a l’hora
d’introduir polítiques de conciliació; aconseguir que la
conciliació sigui un dret de cada treballadora i treballador;
facilitar el dret a la maternitat i  la paternitat de la població
treballadora; promocionar les noves masculinitats i paternitats
més tendents a la igualtat; introduir i consolidar la reforma
horària, fonamental; ampliar els permisos laborals retribuïts
individuals, intransferibles i no simultanis per a pares i mares
i que tendeixen a ser simètrics en durada; garantir les places
d’educació infantil de manera universal; evitar les polítiques
de doblers a canvi de cura.

Què vull dir amb açò? Doncs evitar aquí els sistemes pels
quals els progenitors, habitualment les mares, un cop
exhaurida la baixa retribuïda es queden a casa a càrrec dels
seus infants mentre l’Estat els atorga un petit ajut econòmic.
Evitar orientar les dones cap al treball a temps parcial com a
política estrella de conciliació. 

MÉS per Menorca, com queda clar, no votarà a favor
d’aquesta proposició de llei, no tant perquè no sigui
necessari un marc per a la conciliació, que ho és, sinó perquè
em resulta difícil de creure aquesta proposta venint de qui ve,
un partit que nega i falsifica contínuament la violència
masclista, que no creu en la diversitat, que vol afavorir i
perpetuar els models tradicionals. I és que ja ens va advertir
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Simone de Beauvoir: “heu de romandre sempre vigilants
perquè bastarà qualsevol crisi econòmica, política o religiosa
perquè els drets de les dones siguin de nou qüestionats”, i aquí
ens trobam.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, president. Debatem avui l’admissió a tràmit d’una
proposició de llei, que no ha pagat els drets d’autor al Partit
Popular, en matèria de conciliació de la vida laboral, familiar
i personal, important també aquesta segona part, la mateixa
conciliació de la vida personal, perquè hi ha treballadors i
treballadores que no tenen familia o que no tenen fills també
tenen dret a aquesta conciliació. I ja els afirmam que no hi
donarem suport.

En primer lloc, per raons ideològiques, i en aquest cas no
podem separar l’obra, maldament no sigui molt seva, de
l’autor. No donarem suport a una proposició de llei d’una
formació d’extrema dreta que ha fet del masclisme i dels
masclistes el seu principal calador de bots. Tornen a introduir
en aquesta proposició de llei el concepte de violència
intrafamiliar, un terme que vostès utilitzen com a cavall de
Troia perquè les institucions deixin de protegir les dones dels
homes masclistes. En el que duem d’any, en aquest mes de
febrer 10 dones i 1 nina han estat assassinades pels seus
homes i el seu pare, cap dona no havia denunciat. Jo crec que
quan parlam de violència intrafamiliar i ficam a les dones la
por al cos el que fem és aconseguir que no denunciïn, que
aquestes dones desconfien de les institucions, desconfiïn de
la política i desconfiïn del sistema judicial.

Aquesta batalla, senyors i senyores de VOX no la
guanyaran, baldament tenguin com a ostatges els seus socis de
govern a Andalusia, amb Juanma Moreno, que, per cert, aquest
cap de setmana més de 8.000 dones han sortit als carrers per
Sevilla de tota Andalusia qüestionant les seves retallades als
pressuposts i les retallades a més de 200 i busques d’entitats
per a programes d’ajuda a les dones.

El seu partit és un partit  que coacciona la llibertat i els
drets de les dones que va a les clíniques amb fetus de plàstic
per coaccionar la llibertat de les dones a la interrupció
voluntària de l’embaràs, una extrema dreta que ha insultat les
famílies monoparentals en dir que els seus fills, fills de mares
que han tengut... totes soles, són com a conills . Això és un
insult a les famílies monoparentals i que, a més, ho ha
comentat abans la Sra. Campomar, al programa electoral
plantegen un ministeri de família per protegir la família
natural. Això és el més pur estil Bolsonaro que, quan va

prendre possessió la seva ministra de Familia, va dir: “les
nines de rosa i els nins de blau”.

M’ha sorprès la descripció que fan del problema de la
conciliació, per molt que vostès avui tractin de presentar la
seva proposta com a una proposta blanca o neutral, el que és
un problema estructural de desigualtat entre homes i dones
motivat per la divisió sexual del treball, l’assignació de les
cures i la criança a les dones, de la parcialitat, de la
precarietat, en definitiva un dels problemes més greus que
tenen les famílies el denominen en l’exposició de motius
“manca de sintonia”. Home, manca de sintonia és un
eufemisme per parlar d’aquest problema que emmascara
problemes al mercat laboral de precarietat, de valoració del
treball de les dones, dels sostres de vidre, dels sous
enganxosos, de la divisió sexual, que fa que això sigui
majoritàriament cosa de les dones i que tengui conseqüències
sobre les pensions, les cotitzacions, sobre la vida laboral.

O és que pensen que la conciliació és un exercici de
llibertat individual que es pot abstreure de tot això anterior?

Perquè vostès afirmen que no existeix l’escletxa salarial,
que no existeix la bretxa salarial, quan aquest és un fet
socioeconòmic generalitzat i és la conseqüència de tot
l’anteriorment plantejat.

El seu partit ha dit que “es como la niña de la curva que
nadie la ha visto”, referent a la bretxa salarial, per això l’han
llevada de la Llei de Castella-La Manxa que han plagiat, però
també han dit que “es un invento de políticos y periodistas
para crear odio entre hombres y mujeres”, VOX dixit,
respecte de la bretxa salarial. Què serà el següent, Sra. Ribas?
Negar el canvi climàtic? Bé, ja ho han fet, perdó. Afirmar que
la terra és plana? Aquí trobaran un nínxol prometedor de vots.

Vostès igual estan massa cegats per veure aquesta bretxa,
però organismes com Eurostat, l'Oficina Estadística de la
Comissió Europea, segurament també un chiringuito de
rojos, la situa entre un 16 i un 22%, depenent del país i segons
dades del 2017 de la Encuesta de la estructura salarial del
INE els salaris mitjans anuals a les dones són inferiors als dels
homes en un 22%.

Així, doncs, per totes aquestes qüestions de fons se’ns fa
impossible donar-los suport, però, a més d’aquestes qüestions
esgrimides, tenim altres raons de caire més polític i tècnic. En
primer lloc, perquè les millors polítiques de familia que
consideram són polítiques a favor dels serveis públics, de
l’estat del benestar, d’una xarxa pública d’escoletes, d’una
bona atenció sanitària universal, permisos parentals iguals i
intransferibles, de salaris dignes, d’una correcta cobertura
social. Aquestes són les millors polítiques de natalitat. 

Saben com no és possible sostenir l’estat del benestar?
Amb la seva política fiscal, amb les propostes que vostès varen
fer als pressuposts d’aquesta comunitat. Amb les seves
esmenes varen dibuixar perfectament quina era la proposta de
comunitat i l’impacte que tendria sobre el benestar de les
famílies: rebaixes d’imposts als rics que no afectarien gaire
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les classes mitjanes i baixes, únicament afectarien les
persones amb més recursos econòmics, rebaixes d’imposts
per a ells, però que la resta de persones si que es veurien
directament afectades per aquestes retallades sobre l’estat del
benestar. Amb la seva proposta tendríem 504 milions d’euros
manco de pressuposts per la rebaixa a l’IRPF de 435 milions
d’euros i la supressió de l’impost del patrimoni de 69.

Així que tot el que avui vostès proposen aquí és un brindis
al sol incompatible amb la seva proposta en matèria
econòmica.

A més, rebutjarem la seva proposició de llei perquè el
marc legal que tenim a les Illes Balears i a nivell estatal ja és
suficient per garantir el dret a la conciliació i no aporta
gairebé res de nou. Faré un repàs.

La Llei 11/2016, d’igualtat, al capítol 5 de la llei trobam
l’apartat de conciliació, s’estableix el dret i el deure de la
corresponsabilitat de dones i homes a l’àmbit públic i privat;
el dret i deure de compartir adequadament les responsabilitats
familiars, les tasques domèstiques i la cura i l’atenció de les
persones en situació de dependència, la configuració  del
temps i assolir la igualtat. A l’article 52, organització d’espais,
horaris, creació de serveis, promoure plans i usos del temps.

Per una altra banda, la Llei de famílies al capítol 5è, Títol
IV, desplega tot un seguit de mesures per a la conciliació de
la vida laboral, familiar i personal. També trobam la Llei
13/2019, de 29 de maig, per la qual es modifica una llei
anterior de mediació familiar on es contemplen les matèries
i els àmbits susceptibles per a la mediació. Trobam
instruments com els plans d’igualtat, que ara estam en fase
d’avaluació del segon pla d’igualtat i s’ha d’elaborar el tercer
pla d’igualtat i s’ha d’aprovar en el primer semestre d’enguany
o els plans estratègics, tenim el 2015-2020 que també ara
s’haurà d’actualitzar en breu.

Si anam a normativa estatal, tenim el Reial decret 6/2019,
que ha modificat una Llei Orgànica com la Llei d’igualtat entre
dones i homes, i l’Estatut dels Treballadors. És gràcies a
aquest decret que el permís de paternitat s’ha pogut ampliar a
12 setmanes, seran 16 el 2021. Qualsevol treballador a dia
d’avui té dret a l’adaptació de la jornada i a sol·licitar
flexibilitat horària, canvis de torns i teletreball sense
necessitat de reduir ni hores ni salari, això ho permet el
Decret llei de 2019, a més d’obligar les empreses de més de
50 treballadors a tenir plans d’igualtat per incorporar mesures
de conciliació i corresponsabilitat. A més, de la PNL que
vàrem aprovar fa un parell de mesos on parlàvem de la
necessitat d’aprovar un pla autonòmic de conciliació.

En algunes qüestions concretes, que vostè ha fet referència
abans, plantegen una planificació regional de plans de
conciliació i incorporar aquests plans a municipis de més de
20.000 habitants. Entenem que això no és procedent, ja que
per la Llei d’igualtat totes les administracions públiques han
d’elaborar els seus plans d’igualtat, d’acord amb la normativa
que els és aplicable, a més, els municipis de més de 20.000
han de tenir per llei les seves pròpies unitats d’igualtat. Així,

el que han de fer aquests municipis és adaptar-se a la llei de
2016 i en el cas dels municipis menors de 20.000 habitants
han de tenir el suport tècnic i  administratiu dels consells
insulars.

Respecte de les propostes de contractació pública
plantegen la inclusió de clàusules socials i això és una qüestió
que el Govern ha treballat d’una manera extensa i tenim
l’acord del Consell de Govern, de 29 d’abril de 2016, amb tota
una sèrie de directrius de clàusules socials per tenir en
compte criteris d’igualtat en la contractació pública valorant
amb un 15% del barem la integració  de la perspectiva de
gènere a l’oferta presentada, els plans d’igualtat per a les
empreses obligades, mesures per a la igualtat en matèria de
conciliació de les persones adscrites a l’execució del
contracte, etc. Això és una part que s’ha treballat molt, per
tant, no afegeix cap proposta nova. 

A l’article 13 plantegen mesures per a la conciliació a
l’àmbit públic i això també hi és a la Llei d’igualtat. Un acord
del Consell de Govern, de 14 de juliol de 2017, pel qual es
ratifica l’acord de la Mesa sectorial dels serveis generals,
sobre condicions de treball, vacances, permisos, llicències, ja
preveu la possibilitat als períodes de vacances estivals
escolars al personal amb fills o persones subjectes a la seva
tutela fins a 14 anys d’edat. 

Durant el 2019 s’ha estat negociant un nou decret de
llicències i permisos i ara ja està en disposició que es pugui
aprovar aquesta norma que, a més, actualitza el Reial decret de
2019, de mesures urgents d’igualtat de tracte i oportunitats a
l’àmbit de l’ocupació. 

Respecte de les subvencions, he de reconèixer que m’ha
sorprès com un partit  ultraliberal com el seu demani
subvencions fins a nou vegades en el text. A Balears tenim
feina feta amb les deduccions de fins a 600 euros, per motius
de conciliació, que suposen fer front al 40% de les despeses
d’escoleta, centres d’educació infantil, menjadors, activitats
extraescolars dels descendents o acollits menors de 6 anys, i
són eines que faciliten a les famílies sufragar aquestes
despeses. Parlam d’una mesura fiscal d’un gran calat que és
molt més extensa que la que vostès plantegen, que només
abastaria fins els 4 anys d’edat.

Respecte de les accions dins de l’àmbit educatiu, un dels
objectius de la legislatura és crear noves places d’escoletes de
0-3 anys amb un esforç de gratuïtat per a les famílies més
vulnerables, la modificació del Decret 60/2008 va adreçar
aquest objectiu i es pretén augmentar l’accessibilitat i la
qualitat dels serveis d’educació infantil, així com permetre
que també puguin rebre ajuts les guarderies o els centres
assistencials que es vulguin convertir en centres d’educació
infantil de primer cicle o autoritzats. Coincidim en la
necessitat de l’obertura dels centres educatius en horaris no
lectius, això es fa i s’estén a través dels ajuntaments amb
activitats extraescolars, suport acadèmic i esportives, d’acord
amb la comunitat educativa, AMIPA i en el seu conjunt. 
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En el punt e) o g) d’aquest àmbit educatiu es planteja
formació del professorat en el marc de programes d’educació
per a la igualtat d’oportunitats amb l’objectiu que existeixi una
transmissió de valors en igualtat i del repartiment equilibrat de
tasques i responsabilitats. Supòs que són conscients de la seva
incoherència, que aquesta proposta seva podria ser víctima
d’una altra proposta com és la del vet parental que els pares i
mares puguin ser objectors d’activitats complementàries
relatives a la corresponsabilitat i conciliació familiar.

Ja per acabar, l’article 53 planteja la conciliació a les
empreses. Jo aquí vull destacar una mesura posada el 2019 que
obliga les empreses que tenguin 50 o més treballadors a
aprovar els seus plans d’igualtat. Abans eren empreses a partir
de 250 treballadors i ara s’ha rebaixat a partir dels 50. Aquí és
important que el Govern pugui inspeccionar aquesta adaptació,
com es fa a dia d’avui amb els controls d’horaris, i evitar
abusos als treballadors i treballadores i garantir la conciliació.

On sí trobam que s’ha de fer un esforç, i per això ho vàrem
aprovar a la nostra PNL, és a les empreses menors de 50
treballadors per fomentar mesures de corresponsabilitat i
millorar la conciliació a través d’ajuts i a través de programes
específics. 

Jo crec que he esgrimit els diferents motius, des dels
ideològics als més concrets i polítics pels quals no donarem
suport a la seva proposició de llei.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cano. Correspon ara la rèplica del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, presentador de la
iniciativa, té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Cano, plagio es lo que ha
hecho su jefe Sánchez con la tesis doctoral, las leyes no
tienen derecho de autor. 

Sra. Durán, agradezco su apoyo, solo faltaría que no
podamos emplear una ley que ya existe  en nuestro
ordenamiento jurídico para adaptarla a las Islas Baleares.
Nosotros presentamos esta iniciativa para que sea
consensuada por todos los grupos. Si nos dejasen tomarla en
consideración podrían ustedes presentar enmiendas de adición
y ampliarla si les parece que se queda corta, pero esto es un
texto inicial que se supone que se tiene que tomar en
consideración para poder hacer una ley entre todos.

La Ley de normalización lingüística del 86... -¡Sra. Durán!-
, la Ley de normalización lingüística del 86 del Partido
Popular está calcada de una ley de Jordi Pujol del 1983, eh?

Señores del PSOE, en la Ley de muerte digna presentada
por Vicenç Thomàs i la Sra. Armengol en la legislatura de
Bauzá se les coló cambiar “Junta de Andalucía” por “Gobierno
balear”, ¿lo recuerdan? Esto es una cosa bastante habitual en
la técnica legislativa, de hecho nuestra Constitución Española
del 78 tiene artículos calcados de la constitución alemana,
otros de la constitución italiana. En fin, creo que parece que
no tienen ni idea de técnica legislativa o se han inventado una
fórmula para criticar lo que no es criticable en ningún sentido.

Utilizar textos normativos existentes, como digo, para
crear nuevas normas es lo más normal del mundo y las leyes
no tienen derecho de autor.

(Remor de veus)

Aparte de esto, creo que una vez más asistimos al engaño
de la izquierda hipócrita, la izquierda de los titulares vacíos, la
de los discursos huecos, la que prefiere abrazarse al
sectarismo político antes que servir a los ciudadanos de estas
islas en una materia en la que no cabe la ideología ni el
partidismo.

Les recuerdo que los grupos que hoy se manifiestan
contrarios a esta iniciativa simplemente porque es de VOX y
que se escudan en excusas inconsistentes, hace apenas unos
meses presentaron aquí mismo una iniciativa para instar al
Gobierno balear a llevar a cabo actuaciones en materia de
conciliación.

Este parlamento, a iniciativa de la bancada de la izquierda,
que ahora se niega a legislar este derecho a la conciliación ha
tenido que instar al Gobierno que sustenta a esta bancada de la
izquierda a que impulse un pleno autonómico de conciliación
consensuado con los agentes sociales, a que controle a las
empresas obligadas por ley a que realicen sus planes de
igualdad. Les han tenido ustedes que instar, al Gobierno, a este
que ustedes apoyan, a impulsar un plan de acción de apoyo a
las empresas para implantar los planes de conciliación, han
instado a este  gobierno autonómico de izquierdas a que
otorgue ayudas a las empresas a fin de mejorar la conciliación,
a establecer reducciones fiscales en el tramo autonómico del
IRPF. Les han tenido ustedes que instar con una PNL a crear
plazas gratuitas en la etapa educativa de 0 a 3 años.

Si de verdad no es necesaria esta ley, ¿como explican
entonces que en el Parlamento balear nos veamos en la
necesidad de instar al Gobierno a llevar a cabo todas estas
políticas de conciliación, y en el mes de octubre, con la
misma legislación que tenemos hoy? Pues, muy sencillo,
porque no basta, pero se niegan a tomar esta ley en
consideración porque la iniciativa es de VOX, no tienen
excusa posible  más allá de su sectarismo político
antidemocrático. 

Ustedes, el Grupo Socialista, cada vez están más
acorralados y desacreditados, realmente poco cabe esperar ya
de un partido político que es capaz de todo con tal de
colocarse en la poltrona, como ha hecho su jefe el Sr. Sánchez
mintiendo a todos los españoles y pactando al día siguiente
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con quienes dijo que nunca pactaría. Esta claro que nada bueno
podemos esperar de un partido así, más que el engaño
continuo a los ciudadanos y a sus votantes, a los que hacen
comulgar con ruedas de molino para poder seguir justificando
un voto a la izquierda traidora que representa hoy su
organización.

Y ustedes, señoras de Podemos, las del nombre en
femenino para tapar sus vergüenzas, para aparentar representar
un feminismo que no se creen ni ustedes mismas, en un
partido donde para llegar a ser vicepresidenta del Gobierno
tiene una que ser la pareja del jefe.

(Remor de veus) 

¡Qué triste papel han representado hoy aquí una vez más
ancladas en el sectarismo político injustificable en una
sociedad democrática!

(Remor de veus)

Pero tampoco es de extrañar que no respeten ustedes la
democracia, que no respeten que exista una opción política
como VOX que traiga a esta cámara iniciativas legislativas que
son perfectamente asumibles por ustedes.

Por cierto, señora de MÉS por Mallorca, ya me dirá usted
en qué artículo de nuestra ley se habla de familia natural o de
“machos empotradores”, porque las tonterías que hemos
llegado a oir han sido de campeonato.

(Remor de veus)

No es de extrañar porque sabemos que su partido,
volviendo con Podemos, lejos de arribarse a los líderes
demócratas están más bien con los bolivarianos de Venezuela
o con el régimen tiránico de Irán!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Pues bien, el chollo se les va a acabar porque cada vez
engañan ustedes menos a gente, cada vez somos más los que
damos un paso al frente para defender la libertad y vayan
ustedes acostumbrándose a nosotros, porque, por mucho que
se empeñen en boicotear todas las iniciativas que
presentemos, lo cierto es que hemos venido para quedarnos,
vayan asumiéndolo y dejen de hacer el ridículo con su
sectarismo patético que en nada beneficia a los ciudadanos de
estas islas.

Gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Correspon ara el torn del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula  la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Bé, jo...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Al principi de la meva intervenció he comentat que per
parlar d’igualtat i per parlar de conciliació de la vida familiar,
laboral i personal era necessari fer-ho des d’un debat, idò
tranquil, acurat i pensant sempre en quin és l’objectiu. I jo,
després d’haver escoltat tots els partits polítics, he vist d’una
banda i de l’altra molt de sectarisme, idees preconcebudes, als
que vénen a votar en contra en tenen prou amb dos minuts,
perquè n’hi han sobrat com a 11 o 12, Sra. Cristina Mayor,
tiren d’argumentari, tiren de dir: “com que aquesta iniciativa
ve d’un partit polític destinat a no sé què, a empotrar no sé a
qui”, idò ja diuen que no.

(Remor de veus)

I al final jo em deman moltes vegades la imatge que podem
donar a fora a totes aquelles dones, a tots aquells homes que
realment esperen que en aquest parlament es debatin d’una
manera seriosa mesures que poden ser reals, que poden ser
eficients i que poden ser eficaces.

Jo he comentat abans i ho he dit d’una manera molt àmplia
les mesures que estan contemplades a la Llei 11/2016, a la
Llei 8/2018, i em demanava a veure quantes mesures havien
beneficiat realment les dones d’aquesta comunitat autònoma.
Esperava que la Sra. Cano, la Sra. Cristina Mayor, la Sra.
Campomar m’ho diguessin, cap, jo els ho he dit abans, cap, res
de res.

I ara votau en contra, voten vostès en contra d’una llei que
el que pretén precisament és posar mesures econòmiques,
mesures amb recursos econòmics precisament per ajudar a la
conciliació familiar, laboral i personal.

Jo ho he dit, a nosaltres no ens agradava aquesta llei
capada, vull dir, crèiem que hi havia tota una sèrie de
mesures..., com he dit abans era una llei que tenia 86 mesures,
directament n’havien llevades 23 perquè no els agradava per un
tema ideològic als senyors de VOX, però nosaltres sí que
crèiem que valia la pena fer feina en aquest sentit, fer feina en
aquest sentit perquè no han estat capaços de dir-me, cap de les
persones dones que han intervingut per part de l’esquerra, les
dones feministes d’esquerres que, a més, en tenen molt
d’orgull i jo no tenc cap problema, quines són les mesures que
vostès posen damunt la taula per eliminar la bretxa salarial?
Cap ni una, cap ni una.

Per tant, jo els demanava abans, venguin i facem feina.
Venguin i facem feina, però no els sembla molt millor tirar
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d’argumentari podemita, tirar d’argumentari independentista
i tirar d’argumentari del PSOE, i la veritat... i la veritat,
haguéssim pogut ara avui, idò fer una feina entre tots de
responsabilitat i prendre en consideració aquesta llei i fer
feina per via esmena millorar aquesta llei.

Nosaltres sí creiem en la conciliació familiar i ho hem
demostrat a nivell nacional i ho hem demostrat aquí, i ho he dit
abans, ho hem demostrat quan hem presentat un programa
electoral i la primera de les mesures més importants que hi ha
de conciliació, que entre tots l’hauríem de fer real, és la de la
gratuïtat de l’educació de 0 a 3 anys. I ho he dit abans, i
tampoc no els he sentit a cap de vostès parlar d’aquest tema.

La Sra. Cano parlava de la PNL que havien presentat,
nosaltres els vam donar suport a la PNL seva, però els ho
vàrem dir: quin termini posen per a aquestes ajudes? Sí que
vostès posaven terminis per fer inspeccions del plans
d’igualtat a les empreses privades, però cap termini ni un per
fer plans d’igualtat a les empreses públiques.

(Remor de veus)

No, escolti, no! Tothom ha de poder conciliar, les que fan
feina a l’àmbit públic i les que fan feina a l’àmbit privat, el que
passa és que ara no hi ha el Sr. Negueruela, que li agraden molt
els inspectors de treball, i va sempre als mateixos, als petitets,
al petit autònom, i els puc assegurar que sé de què parl, a més
sempre als mateixos als oficials, als que ho tenen tot ben net,
a aquests va el Sr. Negueruela.

Bé, doncs, jo els deman que de veres demostrin..., perquè
no han dit res, vull dir, Sra. Mayor, a part que vostè és molt
feminista i això, per què no es rebel·la i diu: és necessària
aquesta mesura i aquesta mesura i aquesta mesura. De les
mesures que tenen aprovades de la passada legislatura cap no
ha estat eficient.

Després, el PSOE, parla sobre que fa molt per les dones,
escolti’m, fan molt per les dones, d’acord, potser, però el que
és cert i és una dada que és real és que des de la moció de
censura que va fer el Sr. Sánchez al Govern d’Espanya en
aquest moment hi ha 30.000 dones més aturades a l’Estat
espanyol, 30.000 dones més, 30.000 dones més.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

30.000 dones més aturades que, malauradament, no tenen
cap problema de conciliació, perquè són a ca seva cercant
feina. I això li ho hem d’agrair al Sr. Sánchez, no és així, Sra.
Armengol? I a vostè la veig molt feminista, però no han
presentat a aquest Parlament de les Illes Balears cap proposta,
Sra. Santiago, per una conciliació real, no la veig a vostè
indignar-se perquè no s’apliquin les lleis aprovades, les
mesures aprovades en aquest parlament, no, queda molt bé
sortir aquí, tirar d’argumentari, pegar en contra de VOX
perquè és vera que diuen prou barbaritats de vegades, o
barbarismes o el que sigui...

(Remor de veus)

..., però sí que és vera que quan una mesura és bona crec que
tots aquí li hauríem d’haver donat suport, i avui tots vostès han
fallat en la responsabilitat que tenien de mirar per una vida
millor per a les dones i els homes d’aquesta comunitat
autònoma.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. En torn de contrarèplica, pel Grup
Parlamentari Podem té la paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Faré ús de la paraula des del
meu escó. Sra. Durán, em dirigeix a vostè, que és l’original i
no la còpia, només a l’exposició de motius del Reial Decret
Llei del 6 del 2019, ja es recullen gairebé totes les propostes
que es plantegen en aquesta proposta de llei, és que només cal
llegir la normativa, la legislació que tenim actualment a les
Illes Balears i al Govern de l’Estat.

I sí, queden moltes passes a fer en tema de conciliació
laboral, per tant, esperem que realment hi sigueu, però no amb
aquest tipus de llei que planteja la còpia.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Bé, també faré la rèplica des del meu escó, que realment
serà molt breu, perquè, Sra. Durán, vostè... jo no sé si té clar
el tema de, -no, no...

(Remor de veus)

..., bé, perdoni, perdoni- vostè ens ha fet un sermó a tots, jo
també li puc fer un sermó, vull dir que es posi tranquil·la, es
posi tranquil·la...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Escolti, Sra. Durán, vostè aquí només ha parlat de dones,
però no s’ha assabentat que la conciliació no només va de
dones? Això és l’únic que s’ha de tenir clar, ja li han dit els
meus companys...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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..., li diem nosaltres, Sra. Durán, la conciliació no només va de
dones, no pot venir aquí a demanar només... -no, sí, no, vostè
repassi la seva intervenció, sí, sí, la repassi i s’adonarà del que
tradueix tota la seva actitud i tota la seva postura en aquest
sentit.

La qüestió, a vostès el que els molesta són els drets
socials aconseguits en aquestes illes gràcies al Govern
progressista a la legislatura passada i els que s’aconseguiran
en aquesta nova legislatura...

(Remor de veus)

..., i això és el que a vostès els molesta. I no es preocupi,
continuarem fent feina per ser capdavanters en aquests drets
socials, no es preocupi, i si els volen votar els votin, però si
no, això és el que a vostès els molesta, però, en realitat,
l’avanç i ser capdavanters en aquestes qüestions això és una
fita que vostès no poden tornar enrera, perquè vostès varen ser
els que varen tornar enrera els drets socials.

(Remor de veus)

Sí, senyora..., no, no, és que no ho vol reconèixer, però sí,
no, no ho vol reconèixer, la molesta, la molesta...

(Remor de veus)

..., d’acord, idò. Jo el que li dic és que aquest govern està
compromès precisament amb aquesta feina i això no es
preocupin que ho durem endavant.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Jo esper que qualque dia en aquesta
cambra torni l’educació i el respecte.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí, també breument, des d’aquí, no tornaré reproduir el que
he dit abans, més que res perquè seria una tortura per a les
persones que sí m’han escoltat, jo sé que la Sra. Durán no ha

escoltat absolutament res de la meva intervenció, i he
argumentat des de diferents àmbits les coses que a dia d’avui
ja estan plasmades a la diferent legislació que tenim a nivell
autonòmic.

(Remor de veus)

Tenim una llei d’igualtat, tenim una llei de famílies, tenim
un decret llei a nivell estatal i totes aquestes mesures...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci.

LA SRA. CANO I JUAN:

... -gràcies, president-, estan en marxa a través del
desplegament específic que tenen a través dels diferents
instruments, dels plans d’igualtat i dels plans estratègics els
quals, per cert, ara es troben en revisió i s’han d’aprovar els
nous instruments. Així que si s’han de corregir algunes coses
ara és el moment, s’ha de fer la part d’anàlisi i la part de
projecció de cara al futur.

Però el que és innegable és que durant els darrers anys sí
que hi ha hagut un avanç, duem un recorregut de drets de les
dones, dels homes, de la conciliació , de mesures de
contractació pública, de clàusules socials en matèria de
conciliació, això no hi havia estat mai, i això, Sra. Durán, no
negui una evidència que és innegable.

I respecte de la bretxa salarial, es miri les dades, per favor,
perquè la tònica de la passada legislatura és que hem reduït
l’escletxa salarial a l’àmbit de les Illes Balears, es miri, per
favor, les dades, s’ha reduït per les polítiques actives
d’ocupació, s’ha reduït pels plans de lluita contra l’explotació
laboral que s’han fet i s’ha reduït i es reduirà amb una mesura
que és molt important per a la dignificació dels treballadors i
les treballadores, com és l’augment del salari mínim
interprofessional amb el qual vostès, per cert, no estan
d’acord.

(Alguns aplaudiments)

I això és una mesura molt important per als treballadors i
sobretot per a les dones, perquè són les que tenen més
precarietat laboral.

I ja per acabar, a qualque moment he estat confosa de qui
era realment qui duia aquesta proposició de llei perquè totes
dues s’agenciaven la proposta, això el que mostra és el tàndem
letal que pretén...

(Remor de veus i algunes rialles)

..., si poguessin governar ho farien i tant de bo que no ho
podran fer.

Sra. Ribas, la próxima vez el proyecto de ley si acaso se
lo  dan a Rocío Monasterio que es mucho de firmar los
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diferentes proyectos, como ha hecho cuando todavía no
tenía ni título de arquitecta, seguro que lo firma gustosa.

(Remor de veus)

Y respetamos, por supuesto que presenten las iniciativas
que ustedes consideren, esto es la democracia; la
democracia es también que los grupos de izquierda hoy
rechacemos su proposición de ley. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cano. Començam el torn de fixació  de
posicions dels grups que no han intervingut ni a favor ni en
contra, començam pel Grup Parlamentari Ciudadanos, té la
paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados. Hoy el
Grupo Actua VOX nos trae una proposición de ley sobre la
conciliación de la vida familiar, laboral y personal, con el
objetivo de que por parte de los poderes públicos se impulsen
medidas que garanticen el derecho a conciliar y que se guía
por los principios de la libertad, igualdad de trato,
corresponsabilidad, transversalidad, concienciación, entre
muchos otros, todos ellos principios inspiradores ya
recogidos en la Ley 8/2018, de apoyo a las familias.

Pero también ya han puesto de manifiesto los grupos
parlamentarios que me han precedido que se trata de un plagio
de la ley de Castilla y León. Comentarles que ellos no tienen
el marco legal que nosotros tenemos, de la Ley de apoyo a las
familias, ni tampoco la Ley de igualdad.

Además, nos sorprende que, como ya también han dicho
otros grupos, que hayan solo copiado el trozo de la ley con el
que ustedes se sienten cómodos, dejando aparte todo lo que
hace referencia a la brecha salarial. No voy a entrar más en el
ámbito de este plagio que ya lo han puesto de manifiesto los
grupos que me han precedido.

También nos llama la atención de su proposición, que
ustedes hablan de subvenciones, subvenciones, subvenciones;
desde Ciudadanos nosotros preferimos hablar de
bonificaciones fiscales y creo que desde el ámbito nacional es
de donde tenemos que trabajar.

Miren, aquí hoy se ha hecho algo que a mí, pues,
personalmente, no me gusta y es utilizar algo tan importante
y una prioridad como es la conciliación para hacer ideología
y un uso partidista y político de ello, han utilizado esta tribuna
como altavoz para lanzar sus mensajes llenos de ideología de
un lado y del otro lado también. Frente a esto Ciudadanos
busca hacer política útil y ser responsables, y hoy es lo que
hemos venido a hacer a esta cámara, como es ya habitual.

El grupo parlamentario proponente sabe bien que la
comunidad autónoma de Baleares ya cuenta con un marco
legal en este ámbito, como he dicho, la Ley de apoyo a las
familias y la Ley de igualdad, y también sabe perfectamente
que el ámbito competencial para desarrollar y que tengan
efecto muchas de estas medidas es el ámbito nacional. Y por
eso en el Congreso de los Diputados Ciudadanos ya presentó
en 2018 nuestra propuesta de ley de conciliación, que quedó
caducada por lo que ustedes ya conocen.

Y hemos presentado, el pasado viernes, la propuesta de ley
integral de protección y apoyo a las familias, que destina todo
el título II a la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral. Proponemos allí una ley efectiva, con medidas
obligatorias en materia de conciliación que prevén la
modificación del Estatuto de Trabajadores en cuanto al
reconocimiento del derecho y a implementar toda clase de
medidas obligatorias, y dotándose así de instrumentos fiscales
para hacer que estas medidas sean efectivas.

Por tanto, atendiendo al rigor y a la responsabilidad, mi
grupo parlamentario se va a abstener en la toma en
consideración de esta proposición de ley, porque, estando de
acuerdo que son necesarias medidas para favorecer la
conciliación, no son más que medidas que ya se recogen en las
leyes, como digo, de apoyo a la familia y de igualdad, medidas
más efectistas que efectivas, porque no se contemplan ni
medidas fiscales reales ni tampoco medidas para ejecutar
estas propuestas presupuestariamente.

Y permítanme explicar detalladamente los argumentos de
manera rigurosa, para que no haya equívocos o
tergiversaciones, que nos conocemos ya, señores diputados de
VOX, porque ustedes buscan la confrontación y sacar rédito
político y partidista.

Primero, vamos a abstenernos a su propuesta de ley por las
coincidencias con la Ley de apoyo a las familias y con la Ley
de igualdad, porque falta concreción, porque esto llevaría al
lugar de inseguridad jurídica y dispersión legislativa. Es cierto
que esta ley entró en vigor en agosto de 2018, repleta de
buenas intenciones, pero que falta aún mucho por desarrollar
en la práctica. Por ello, en el ejercicio de la responsabilidad
que nos caracteriza, nosotros lo vamos a plantear bien y
exigimos al Govern que desarrolle todas las medidas que se
incluyen en los artículos 25, 26 y 27 de la Ley de apoyo a la
familia. Por eso, hoy hemos registrado una batería de
preguntas, con el objetivo de conocer qué medidas la
implementado el Govern. Ya les avanzo que muy pocas,
porque ustedes, la bancada de la izquierda, presumen de leyes
que luego no desarrollan, leyes que son también, como digo,
efectistas, pero cero efectivas; medidas fiscales y tributarias
que no se cumplen, ya que se deja al arbitrio de la voluntad
política cada año en los presupuestos generales, y entiendo
que VOX quiera poner en marcha medidas para favorecer la
conciliación y la corresponsabilidad porque el Govern no lo
está haciendo, pero el instrumento utilizado hoy, como ya he
explicado, no es el correcto.
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Les animamos a que presenten una modificación de la Ley
de igualdad y de la Ley de apoyo a las familias, que es lo que
va a hacer Ciudadanos, y allí tendrán nuestro apoyo.

Y segundo, votaremos abstención porque si queremos
realmente avanzar en la igualdad real y en la conciliación
laboral, lo que se debe llevar a cabo es una ley nacional como
marco para todo el Estado español: modificar el Estatuto de
los Trabajadores, sin esto lo que hoy proponen solo quedará
en buenas intenciones.

Miren, apoyo a las familias y la Ley de igualdad, podemos
hacer leyes, aprobar PNL, pero lo que hace falta es que se
desarrollen y se lleven a cabo medidas reales por parte de su
govern.

En definitiva, una ley repleta de declaraciones de buenas
intenciones sin medidas concretas económicas, fiscales y
laborales.

Insisto, la realidad es que el Gobierno de Armengol y del
pacto presume de leyes que después no desarrolla, por eso lo
responsable es lo que planteamos desde el Grupo de
Ciudadanos: uno, exigir el desarrollo  legislativo de la Ley
8/2018, de apoyo a las familias; dos, exigir y revisar la
transversalidad de estas medidas, políticas activas de empleo,
educación de 0 a 3 años, igualdad; y tres, exigir que se
modifique la normativa oportuna para poder implementar, en
apoyo a la conciliación y a las familias. Y eso es lo que
hacemos con nuestra propuesta integral a nivel nacional.

Y también que, a su vez, se refuercen las garantías
judiciales para la tutela de este derecho, a fin de asegurar su
efectividad. Porque si no todo es un juego político y medidas
de cara a la galería, pero completamente vacías de eficiencia
y de poder implementarse.

En Ciudadanos tenemos muy claro que la conciliación es
uno de los pilares de la igualdad entre hombres y mujeres,
siempre ha sido una de nuestras grandes banderas y fuimos los
primeros en hablar de la necesidad de conciliar cuando el
bipartidismo estaba anclado en el inmovilismo en este tema.
Es innegable que la incorporación de la mujer al mercado
laboral no ha sido acompañada de políticas efectivas que
permitan ejercer la corresponsabilidad entre mujeres y
hombres que demandan la sociedad y el mercado en el siglo
XXI. Pensamos que la igualdad real se logra con políticas
públicas, efectivas y corrijan los problemas estructurales que
causan la desigualdad, el mercado laboral, la conciliación, las
escuelas infantiles gratuitas de 0 a 3 y la imposibilidad de
formar una familia sin que afecte a su carrera profesional.

A mi me gustaría ir mucho más allá de lo que fuimos y nos
atrevimos con aquella PNL en el mes de octubre, una PNL que
vuelve a ser una declaración de intenciones y que desde
Ciudadanos vamos a exigir su cumplimiento por parte del
Gobierno.

Como saben, la tasa de actividad femenina ha subido en
este tiempo desde el 50% hasta el 59,5, pero todavía estamos

muy lejos de alcanzar el compromiso estratégico europeo
para la igualdad entre mujeres y hombres fijado en el 75%
para ambos sexos. Además, la tasa de paro entre las mujeres
continua siendo 3,5 puntos superior al de los hombres, por
ello resulta fundamental promover la corresponsabilidad. Y
por eso necesitamos que este govern reduzca la brecha
salarial, que algunos lo han negado y lo siguen negando hoy
aquí, y plagian una ley, pero eliminan toda la parte que tiene
que ver con la brecha salarial.

Queremos que este gobierno luche contra el desempleo
femenino y la desigualdad laboral de las mujeres, que estimule
con bonificaciones y medidas fiscales reales para implicar a
las empresas de una vez por todas a cumplir con las medidas
que favorezcan la conciliación y la racionalización de
horarios.

Es el momento de dar un paso importante, pero hacerlo de
verdad y sin demagogia, no trayendo más medidas efectistas
y cero efectivas como las que hoy nos trae VOX, que se ha
equivocado de instrumento legal, como he explicado ya; sino
exigiendo medidas reales y exigiendo el desarrollo de la Ley
de apoyo a las familias y de la Ley de igualdad, sin
operaciones de marketing y sin operaciones de oportunismo.
Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies Sra. Guasp. Correspon ara el temps al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula
la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Seré
breu, que no curteta, que deia aquell. Bé, som davant un debat
i presa en consideració d’aquesta proposició de llei que
presenta el Grup Parlamentari VOX, és difícil ser original
quan s’intervé a les tres de l’horabaixa i quan tots vostès han
dit la seva. Estic d’acord d’una banda i l’altra amb coses que
s’han dit, estam d’acord tots, jo crec que està clar que volem
la igualtat de dones i homes en tots els àmbits, o almanco en
teoria, tot i que la realitat és tossuda i demostra que la inèrcia
és més forta, quasi sempre, que els desitjos i les desigualtats
continuen sent freqüents i romanen establerts en el dia a dia.
S’ha anomenat aquí una trista xifra de 10 dones i una nina
morta en el que duim d’any, a mans de la seva parella, o
exparella o de son pare en el cas de la petita.

Conciliació de la vida laboral i familiar, senyores i senyora
de VOX, sí rotund, hem repassat la seva exposició de motius
i també el contingut de la seva iniciativa i d’entrada així a
priori els diríem que sí a tot, en condicional, una vegada que
hem sabut que és copiat, que han fet un copia-pega, llevant
coses que a nosaltres ens semblen fonamentals, la nostra
resposta si fos des de la víscera, que ha dit avui la presidenta
Armengol, seria que no, però tot i així no volem dir que no
encara.
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Farem des d’El Pi algunes puntualitzacions. Les Illes
Balears i l’Estat espanyol tenen lleis, ja s’ha dit aquí també,
que concilien la vida familiar i laboral i que damunt el paper,
que tot ho aguanta, efectivament Sr. Font, perfilen els drets i
fins i tot un paradís que firmaríem per a nosaltres i per a les
nostres filles i fills. Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat
entre dones i homes, capítol cinquè, conciliació de la vida
laboral, familiar i personal, en parla al títol II, capítol 1 ,
correspon al Govern i a l’administració de la comunitat, les
polítiques de conciliació de la vida familiar i laboral. Article
14 referit als consells insulars, igual. Títol IV, capítol primer,
pel que fa a educació, l’administració educativa arbitrarà
mesures per garantir la participació equilibrada, etc . S’ha
parlat també de la Llei 8/2018, de suport a les famílies,
capítol 3, article 25, de mesures de conciliació, etc. I parla
també fins i tot de gestió de recursos humans en aquest sentit,
realització de campanyes, clàusules socials, promoció per a
les empreses.

És a dir, jo, sincerament, flip d’ençà que som aquí, duc sis
mesos i no havia vist mai una cosa igual, estam en bucle,
aprovam i tornam aprovar i tornen debatre i tornam dur. Es va
passar una legislatura fent lleis i plans d’igualtat, idò vigilem
perquè s’acompleixin, però és que vostès ja presenten noves
lleis quan encara no s’han desenvolupat del tot, com deia la
Sra. Diputada de Ciutadans, no vetat porque es mío i a més ho
copien i ho copien malament. Estic d’acord, Sra. Durán, no és
el Rincón del vago, n’hi ha fins i tot de més barats i més fàcils
a milanuncios.com a nohagasnada.com, o apruebatodo.com,
que també existeixen. Ho he consultat.

Creiem que les lleis, els projectes de llei, les PNL, les
iniciatives s’han debatut com deia, en aquesta cambra. Volem
que s’espitgi l’executiu des del Parlament i vigilar perquè tot
allò que existeix s’acompleixi. Dotar administracions
públiques i privades del suport necessari perquè així sigui.

Dues coses en relació a més a més del text que avui
presenten, encara que no sigui seu, nosaltres ho volem
comentar, ja que vostès ho han presentat com a propi: a
l’article 11, les accions de foment de la conciliació personal,
familiar i laboral seves, en el punt 3 vostès diuen: “A les
convocatòries de subvencions relacionades amb la conciliació
i per aconseguir una conciliació entre  homes i dones es
prioritzaran les sol·licituds que facilitin una major igualtat en
el seu exercici”. Molt bé, però i si són dos homes? O són dues
dones? O una família monoparental? En aquest cas, ens
contestin, què hem de fer? Ho deixam anar...

(Se sent de fons la  Sra. Ribas i Marino que diu
“enmiéndenlo”)

¿Cómo? ¿Enmiéndenlo? ¿Perdón?

(Remor de veus)

Sí, claro, claro vamos a enmendarlo, vamos a enmendar
la plana, Sra. Ribas. Molt bé, sí, voy a seguir, es mi turno,
gracias.

Vostès proposen a l’article 22...

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pons, Sra. Pons, continuï amb el seu debat, no entri en
debat.

LA SRA. PONS I SALOM:

Li faré cas, Sr. President. Article 22, crear la secció de
conciliació ..., crear, atenció, la secció de conciliació de la
vida personal, familiar i laboral com a òrgan de participació i
assessorament en matèria de conciliació. Ara vostès parlen de
secció i òrgan, però si ho haguessin presentat en aquesta part
de la bancada, vostès haguessin dit: otro chiringuito.
Nosaltres no ho direm.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Nosaltres no ho direm, nosaltres no ho direm, vostès
parlen d’un òrgan i una secció, ho respectam.

I una altra reflexió, ja per acabar, que he dit que seria breu,
però no curteta. Els habitants de les illes ens paguen perquè
cerquem solucions i, per tant, els és igual si vénen d’una banda
o de l’altra, és més, crec que estan farts d’una banda i de l’altra
i del centre que suposa El Pi. Nosaltres pensam que el que
proposen no és dolent, però tampoc és bo, ni és seu, com he
dit. Ja ens va bé que es prengui en consideració, tot i que
també creim que seria més eficient i eficaç, com ja he dit,
vetllar perquè s’acompleixi el que ja existeix.

I tot i això, no hi votarem en contra, els donarem un vot de
confiança amb una abstenció, tot i que la víscera, ja ho he dit,
ens demana, i el cos ens demana una altra cosa, després de la
seva segona intervenció, Sra. Ribas, que és que no perden
calada per poder clavar les dents a qualque cosa que sigui la
lògica d’aquesta cambra parlamentària.

Per tant, no votarem en contra d’un text, que aquesta
vegada, com dèiem, no presenta estridències a priori, perquè
ara ja tot el que he escrit  no em serveix, cosa que agraïm,
encara que a la seva exposició, com dèiem, han mostrat el
llautó. I, a més a més, aquesta llei que vostès volen és antiga,
estantissa i copiada. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Idò, un cop conclòs el debat, la presidència demana si la
cambra pren o no en consideració la proposició  de llei de
suport a la conciliació de la vida familiar, laboral i personal de
les Illes Balears. Votam.

16 vots a favor, 30 en contra i 8 abstencions.

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