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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i  senyores diputats. Començam el ple
d’avui.

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

I.1) Pregunta RGE núm. 2198/20, ajornada a la sessió
anterior, presentada pel diputat Sr. Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a actuacions de l’IB Dona.

Primera pregunta, RGE núm. 2198/20, ajornada a la sessió
anterior, relativa a actuacions de l’IB Dona, que formula el
diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Costa, ¿cuáles han sido las
actuaciones del IB Dona con relación al escándalo de
prostitución de menores tutelados? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la consellera de Presidència, Cultura i
Igualtat.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Rodríguez. Des de l’IB
Dona no ara sinó ja fa molt de temps que treballam per la
igualtat i en contra de les violències masclistes, i la
prostitució és una forma de violència i afectant els menors, a
més, una explotació sexual rebutjable absolutament. Per això,
ja vàrem aprovar ara fos dos anys el Pla autonòmic per a la
lluita contra el tràfic de dones i de nenes per a l’explotació
sexual.

A més, el passat mes de gener ja ens vàrem reunir la sots-
comissió de seguiment d’aquest pla, on hi foren presents tots
els intervinents, des de les forces i cossos de seguretat de
l’Estat, els consells insulars, les entitats socials, els governs,
etc., i es va acordar un full de ruta on cada part,
independentment o segons la seva competència des del punt de
vista institucional, va acordar intensificar encara més aquesta
lluita contra la explotació sexual. 

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Consellera. A ver, yo me he leído este plan
autonómico per la lluita contra el tràfic de dones i nines
amb fins d’explotació sexual i d’abordatge a la prostitució
a les Illes Balears. Lo único que he sacado en claro de este
informe, porque el IB Dona nos tiene acostumbrados a
producir muchísimo papel, es que se crean comisiones,
subcomisiones, vicecomisiones y comisiones medio
pensionistas, supongo que una comisión parecida a esa de los
supuestos expertos que quieren ustedes crear en el Consell
Insular de Mallorca.

La Sra. Presidenta, el otro día, en esta cámara nos dijo que
para atajar este problema hacia falta dinero, bueno, este plan,
que se ha demostrado inoperativo vistos los resultados, está
dotado con 2.850.000 euros; por aquí podrían empezar a sacar
ustedes el dinero que hace falta per proteger a nuestros
menores.

Pero es que, además, el problema del IB Dona, al que
nosotros, como usted bien sabe, muchas veces hemos tachado
de chiringuito, es que no es como otros chiringuitos que
ustedes han creado que sólo sirven, por ejemplo como el caso
de la Dirección General de Soberanía Alimentaria, para
colocar a los parados de Podemos, pero por lo menos es
inocuo, es decir, no hace daño a nadie, más que al bolsillo del
contribuyente. Pero es que el IB Dona se ha convertido en una
verdadera máquina de odio contra el hombre, de feminismo
radical subvencionado.

Y lo triste de todo este caso es que nos gustaría saber
todas estas feministas, estas charlas, estos trípticos, dípticos
y cuartillas a los que dedica su presupuesto el IB Dona, ¿dónde
estaban cuando se ha producido este caso de explotación,
prostitución, violación y abusos de menores que estaban bajo
la responsabilidad directa de las administraciones públicas?,
que es lo más grave de todo.

El problema, Sra. Costa, es que hemos constatado, una vez
más, que el IB Dona no sirve para nada, no sirve para nada.
Usen ustedes el dinero del presupuesto del IB Dona para
mejorar los protocolos, la asistencia, el personal de los
centros de menores, así le darán ustedes una verdadera
utilidad.
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Y quiero aprovechar los últimos segundos de esta
intervención para reiterarme en lo que hemos venido pidiendo,
en lo que es un clamor en esta cámara y lo que es un clamor en
la calle, Sra. Santiago, dimita usted.

Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula la consellera de
Presidència, Cultura i Igualtat. 

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

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Rodríguez, a mi em
sembla lamentable que amb un tema tan greu i tan important
com aquest, que hauria de ser una qüestió d’Estat per a tots els
grups parlamentaris que som avui aquí asseguts, vostè acabi
ridiculitzant per poder pegar a aquest govern, a l’IB Dona, ha
acabat parlant de la Direcció General de Sobirania
Alimentària, em sembla lamentable que vostè en lloc
d’intentar ser part de la solució el que faci sigui aprofundir a
veure si pot crear més problemes. Molt poc responsable, Sr.
Rodríguez, per part del seu grup parlamentari. Si de veritat li
interessa el fons de l’assumpte, jo en seguiré parlant perquè
era aquest l’objecte de la pregunta.

Com dic, per cert, vint anys acompleix enguany l’IB Dona
i crec que hauríem d’alegrar-nos i posar en valor la feinada que
es fa des de l’Institut Balear de la Dona en totes les etapes que
ha tengut, amb tots els governs que han passat i amb els
diferents colors polítics durant els vint anys a aquesta
comunitat.

Però, com li deia, a aquesta comissió, que ara vostè tant
critica que s’hagués reunit quan, per una banda, se’ns demana
coordinació entre les diferents institucions, després també li
sembla malament que existeixi aquesta coordinació, varen
quedar clars quatre objectius fonamentals: en primer lloc,
protegir millor les menors; en segon lloc, la persecució sense
descans dels delinqüents explotadors; en tercer lloc, la millora
de la detecció i de la prevenció, i per últim, per dir-ho
resumidament, fer més formació.

Miri, i no vull acabar la meva intervenció sense donar un
suport exprés, expressament a tots els professionals que fan
feina amb els menors, perquè cada dia es deixen la pell perquè
la situació millori. Que tenim un problema? Sí, però volem ser
la part de la solució, no siguin vostès...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 2203/20, ajornada a la sessió
anterior, presentada pel di putat Sr. Juan Manuel
Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nou director general a la Conselleria de Presidència.

Segona pregunta, RGE núm. 2203/20, ajornada a la sessió
anterior, relativa a nou director general a la Conselleria de
Presidència, que formula el diputat Sr. Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Sra. Consellera
de Presidencia, usted dirige una conselleria de coordinación
política de este govern, por eso tiene muchos más asesores
que el resto de sus compañeros del Govern, y ahora, en plena
polémica sobre los pluses de residencia, con once cargos que
cobran el plus de residencia, usted sabe que son más, y además
añade uno de más, ¿qué razones de urgencia y de necesidad
pública, qué circunstancias políticas aconsejan que nombre un
nuevo director general de su conselleria precisamente en la
persona del diputado del PSOE que no resultó elegido en las
últimas elecciones? Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula la consellera de
Presidència, Cultura i Igualtat. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Lafuente, el nomenament del
director general és en compliment de l’organigrama que vàrem
aprovar en juliol de 2019. No sé què és el que no li agrada, si
l’organigrama o la Direcció General de Drets i Diversitat, que
aquest govern va aprovar, o el nomenament? Supòs que m’ho
aclarirà, com supòs que també hauria d’aclarir que ara sembla
ser que critica un plus de residència que vostè mateix, com jo
mateixa, per ser de les illes menors, cobrava. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Bien, Sra. Consellera, como
siempre su táctica en la defensa es un ataque en lugar de
concretar qué circunstancies de interés público justifican ese
nombramiento, ¿o no se han defendido los intereses, los
derechos y la igualdad durante estos últimos cinc años? ¿O es
que la urgencia viene precisamente ahora cuando se pierde el
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diputado del Partido Socialista y entonces viene la urgencia en
la defensa de los intereses de los derechos y la igualdad de los
ciudadanos?

(Remor de veus)

Lo que pasa, la realidad es que en el 2015 había 120 cargos
públicos, terminaron el anterior mandato con 187, y ahora
tienen 221, un 81% más de cargos públicos. Aparte del
nombramiento del director general han tenido que nombrar
una directora gerente del Instituto de Industrias Culturales o
un nuevo director general de financiación, también
recientemente. 

Y han tenido que nombrar nuevos cargos de libre
designación porque es que ya no les bastan los cargos de libre
designación para nombrar secretarios y secretarias de los
altos cargos, tienen tantos que no les basta ni eso.

¿Y quien se acuerda de Podemos que en el anterior
mandato traía a este parlamento una PNL para que no se
nombrasen nuevos cargos políticos o para que...

(Remor de veus)

... no se incrementase el sector instrumental? ¿O para cesar al
Sr. Juli Fuster porque consideraba poco ético, poco moral que
fuese el marido de la consellera?

Pero claro, de eso ya no se acuerdan. Ahora su jefe, el Sr.
Pablo Iglesias se sienta con la Sra. Montero en el Consejo de
Ministros y no es ni ético ni moral... es ético y moral.

(Remor de veus)

Por tanto, Sra...

(Remor de veus)

Sra. Consellera, ante una desaceleración económica que
tenemos en esta comunidad, deberían tener una desaceleración
en la creación de cargos públicos, pero desgraciadamente
ustedes hacen lo contrario, precisamente hacen, demuestran
con este nombramiento que prima el interés partidista sobre
el interés general.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Lafuente, a mi el que em sembla
lamentable és que vostè aquesta crítica, si no li agrada la
Direcció General de Drets i Diversitat expliqui per què no els
agrada, jo ho entenc, perquè al govern del qual vostè va formar

part amb el Sr. Bauzá el que varen fer va ser retallar tots els
drets i llibertats.

(Alguns aplaudiments)

Aquesta va ser..., aquesta va ser la seva posició i, per cert,
hauria de tenir la valentia si el que vol és atacar a Podemos per
una cosa o l’altra, s’ha de remuntar i anar a la passada
legislatura per fer aquest atac, faci’l directament i no quan els
càrrecs de Podemos no tenen l’ús de la paraula.

Miri, Sr. Lafuente, a mi també em sembla molt trist i molt
pobre políticament, permeti’m que li ho digui, és que vostè ara
faci aquesta pregunta i reaccioni no perquè hagi vist un titular
al diari, sinó perquè ha vist un grito y susurro, Sr. Lafuente,
el nivell sincerament crec que és millorable, perquè li ho torn
reiterar: aquesta direcció general està creada des de juliol del
2019, no està creada ara, s’ha fet el nomenament ara, sí,
perquè per diferents circumstàncies no es va en el seu
moment.

(Remor de veus)

I, com vostès comprendran, en juliol del 2019 podem
preveure coses, però no havíem previst que hi hauria eleccions
generals no una vegada, sinó dues i que arribaríem a aquest
mes o fa pocs mesos o poques setmanes amb un nou govern a
Espanya. 

Així que em semblen molt pobre els seus arguments, però
el que em sembla més important és que tenim una direcció
general de Drets i Diversitat perquè aquest govern creu a
potenciar la igualtat, perquè aquest govern creu a defensar els
col·lectius LGTBI i perquè aquest govern creu en el
desplegament de la Llei d’accessibilitat universal, que és una
de les altres competències que té aquesta direcció general.

I, per cert, des de Menorca ens han reclamat d’una forma
molt activa el desplegament també d’aquesta llei i seria bo que
parlassin amb les entitats afectades i els diran si estan
contents o no de tenir aquesta direcció general i el seu titular.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.3) Pregunta RGE núm. 2781/20, presentada per la
diputada Sra. Maria Antònia García i Sastre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a manca de places a la
residència universitària.

Tercera pregunta, RGE núm. 2781/20, relativa a manca de
places a la residència universitària, que formula la diputada
Sra. Maria Antònia García i Sastre del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. García.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202002781


1400 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 21 / 18 de febrer de 2020 

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors
diputats. Sr. Conseller, Martí March, quines actuacions té
previst dur a terme per pal·liar les necessitats de residència de
places de residències universitàries per al proper curs
acadèmic?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. García. Té la paraula el conseller d’Educació,
Universitats i Recerca.

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sra. García,
moltes gràcies per aquesta pregunta que sí que toca els temes
reals, no altres que tenen altres tipus de qüestions.

Miri, és evident que es tracta d’una qüestió que ha posat de
manifest ja el rector de la universitat, també la presidenta del
Govern de les Illes Balears, jo ja m’he reunit durant.... un
parell de vegades tant amb el rector com amb l’Ajuntament de
Palma, amb el batlle de Palma, per tal de trobar una solució
que doni resposta a aquest increment que hi ha hagut aquests
darrers anys de demanda de places universitàries.

Vostè sap que durant una sèrie d’anys la universitat
sobraven places i, darrerament, per problemes segurament
d’habitatge i altres tipus de qüestions, és evident que tenim una
demanda cada vegada més important de places.

Vostè sap que realment donar resposta a aquesta qüestió de
forma ràpida no és fàcil. Aleshores la setmana que ve tenc una
reunió amb el director de la Fundació General de la
Universitat i després amb la vicerectora d’Economia per tal de
trobar un full de ruta que doni resposta a curt i a mig termini.
Aquesta és una mica la qüestió i, per tant, plantejarem tots
aquells temes que s’han de resoldre per tal que sigui possible
tenir més places de residència no només per a estudiants, sinó
per a professors i altres persones que venguin a la Universitat
de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Efectivament, Sr. Conseller, 220 alumnes estan en llista
d’espera, alumnes de Menorca, d’Eivissa, de Formentera, de
la part forana de Mallorca, que no estan en igualtat de
condicions que els alumnes que viuen a la capital o al voltant
de la capital.

Alumnes de la Facultat de Medecina, que, el segon, any
després de fer un esforç molt important per entrar a aquesta
facultat, demanen el trasllat d’expedient a altres comunitats
autònomes perquè no poden pagar l’habitatge, perquè els
lloguers són elevadíssims; professors universitaris que són
convidats a ser membres de tribunals de tesi, de tribunals de
plaça, de comissions avaluadores que rebutgen venir a la
Universitat de les Illes Balears perquè les dietes que vénen
regulades per llei no són suficients per pagar una habitació a
un hotel; alumnes d’Erasmus; alumnes de postgrau, de màster;
professors visitants, professors investigadors que rebutgen
venir a la Universitat de les Illes Balears perquè no tenen un
lloc per dormir amb un preu que sigui raonable.

I nosaltres ens demanam: què han fet durant aquests cinc
anys que han estat governant? No hi ha ni un sol avantprojecte,
no hi ha una solució.

Li don una altra dada: comparant les ràtios de residències
per estudiants matriculats estam a la darrera posició de les
comunitats autònomes, la mitjana a nivell nacional són 60
places per a cada 1.000 estudiants; nosaltres estam a 7,4
places per a 1.000 estudiants.

Sr. Conseller, necessitam solucions ràpides, necessitam
que sigui creatiu, que cerqui fórmules que convidin el sector
privat a desenvolupar un projecte que doni respostes a
aquestes necessitats socials que estan aquí i al curs acadèmic
ja li falten... pràcticament sis mesos per començar i tornarem
tenir alumnes que no tendran el mateix dret que altres perquè
no tendran accés a aquesta residència.

I això sí, Sr. Conseller, li deman que dins aquestes
solucions creatives, dins aquestes solucions imaginatives no
utilitzi la seva famosa fórmula de barracons a la universitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. García, té la paraula el conseller d’Educació.

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

Moltes gràcies, president. Sr. García, moltes gràcies.
Barracons no en farem, estigui tranquil·la per això. I en
qualsevol cas, no faci aquesta anàlisi tan catastrofista, aquí
vénen professors i s’examinen, hi ha tribunals i vénen... tesis
doctorals i, per tant, diguem..., el catastrofisme fins a un cert
punt. 

Vostè sap que la universitat funciona bé, que realment els
estudiants en aquesta universitat tenen un bon nivell, que hi ha
un bon nivell de professorat i, per tant, tot això que vostè
planteja em pareix una mica exagerat.
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En tot cas, sí que tenim un problema i aleshores quins són
els punts sobre els quals hem de trobar una solució
imaginativa, deia vostè, imaginativa, però real, per una part
hem d’identificar al problema, quin és el problema real, quin
és l’abast; no podem crear tantes residències que no siguin
sostenibles.

En segon lloc, hem de definir un model de residència que
volem, si volem residències com la que hi ha a la universitat
o altres tipus, tipus apartament. Hem de definir el model de
finançament, si ha de ser públic o ha de ser privat, amb què
realment es pugui gestionar. Hem de definir una mica tot el
que fa a la temporalitat, i en això estam. És a dir, és evident, i
el darrer tema que també caldrà resoldre, és la ubicació, si
s’ha de fer a Palma, a Palma ciutat, la qual cosa crec que és
una bona opció, o si s’ha de fer juntament amb el campus.

Crec que aquestes cinc qüestions que es plantejaran són en
les que intentarem arribar a un acord a la propera reunió que
he dit amb el vicerector i amb el director gerent de la
fundació. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

La següent pregunta, la quarta, l’ajornam per a més tard a
causa dels problemes amb l’avió de la diputada Sra. Sílvia Tur.

I.5) Pregunta RGE núm. 2777/20, rectificada
mitjançant l’escrit RGE núm. 2942/20, presentada pel
di putat Sr. Maxo Benalal i  Bendrihem, del Grup
Parlamentari Ci udadanos, relativa a actuacions de la
normativa per a l’elecció del Síndic de Greuges.

Cinquena pregunta, RGE núm. 2777/20, rectificada
mitjançant l’escrit RGE núm. 2942/20, relativa a actualització
de la normativa per a l’elecció del Síndic de Greuges, que
formula el diputat Sr. Maxo Benalal, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días a todos. El Estatuto de
Autonomía, en su artículo 51, establece que el Parlamento,
mediante ley, creará la institución de la Sindicatura de
Greuges para la defensa de las libertades y de los derechos
fundamentales de los ciudadanos, así como para supervisar e
investigar las actividades de la Administración de la
comunidad autónoma de las Illes Balears.

La Ley 1/93, de 10 de marzo, del Síndic de Greuges de les
Illes Balears, en lugar de facilitar esta elección viene a
complicarlo todo aun más. En su artículo 7 dicho texto
dispone que el síndic será elegido en sesión plenaria del
Parlamento convocada con este objetivo, para lo cual una
comisión, definida en su artículo 2, propondrá un candidato o
candidatos. El artículo 2.2 de dicha ley indica, en efecto, que

el síndic se relacionará con el Parlamento por medio de una
comisión parlamentaria.

La comisión a la que hace referencia la ley ni se ha
constituido ni sus atribuciones se han dado a ninguna otra
comisión de las existentes, por lo que habría que empezar
creando la comisión a la que hace alusión el artículo 2 para
después poder proceder al nombramiento según lo dispuesto
en el artículo 7 del mismo texto.

Si bien la ley 1/93 dispone del proceso de nombramiento
del Síndic de Greuges el reglamento de esta cámara no
permite desarrollarlo. Además, habría que unificar
instituciones ya existentes para dar al síndic las atribuciones
que deberían ser las suyas, como por ejemplo defensor del
menor, defensor del paciente, defensor de las personas
mayores, defensor del usuario de la administración o defensor
del estudiante. Las disposiciones legales y reglamentarias
sobre el Síndic de Greuges son de toda evidencia caducas, y
deben dar lugar a un nuevo desarrollo legislativo y
reglamentario.

Hoy le  pido, Sra. Consellera, que me indique en qué
situación se encuentra la preparación de una nueva normativa
que permita a nuestra comunidad tener finalmente su Síndic de
Greuges, y nos dé un plazo en esta legislatura para su elección. 
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. Té la paraula la consellera de
Presidència, Cultura i Igualtat.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Benalal, per la
seva pregunta. Crec que és interessant portar a aquest
parlament la situació en què es troba la Sindicatura de
Greuges, que, com vostè molt bé ha dit hi ha una normativa des
de l’any 1993, una llei que ja va preveure la seva creació, a part
de l’Estatut d’Autonomia, i compartesc amb vostè, després de,
diríem, una mica enrevessada la legislació en aquest sentit del
Síndic de Greuges o, en tot cas, 27 anys després i que encara
no s’ha fet aquest nomenament vol dir que alguna cosa no ha
funcionat bé, o bé per la legislació o perquè també els grups
parlamentaris en diferents etapes no han estat capaços o no
hem estat capaços d’arribar a un acord quant al seu
nomenament.

Només li vull aclarir una cosa, Sr. Benalal. La competència
d’aquest nomenament és del Parlament de les Illes Balears.
Des del Govern participarem, ajudarem, acompanyarem en tot
allò que els grups parlamentaris considerin necessari, però
crec que s’ha d’aclarir perquè no hi hagi cap confusió, que qui
té la competència per a aquest nomenament és el Parlament de
les Illes Balears, i que tant l’Estatut d’Autonomia com la llei
del 93 preveuen una majoria, en aquest cas qualificada de tres
cinquenes parts, per al seu nomenament.
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Compartesc amb vostè que segurament serà difícil arribar
a això si no fem una modificació de la legislació de la llei, que
és de l’any 1993. I, per tant, convidam també, no només a
vostès, sinó a tots els grups parlamentaris a fer feina, si volem
que sigui una realitat el nomenament d’aquest defensor del
poble o Sindicatura de Greuges, com a ens de defensa de les
llibertats i els drets fonamentals, en aquest cas de la nostra
comunitat, a pesar que tenim -vostè n’ha fet menció- ja
d’alguns defensors o organismes que d’una forma més
sectorial, com pugui ser en el cas dels menors o dels pacients,
tenim ja aquesta figura, com dic, més sectorial, però que, en
tot cas, no ve a suplir el que suposa una sindicatura de Greuges
que, reiter, és competència del Parlament de les Illes Balears
el seu nomenament. Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Consellera. En realidad, entonces quiere
decir que hay que, obviamente, hacer una definición de las
nuevas atribuciones del Síndic de Greuges y una modificación
reglamentaria para poder proceder a ello. Mi grupo estará
pendiente de que esta propuesta se cumpla, y propondremos
los cambios necesarios. Gracias, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Benalal. Per part del
Govern, tot el nostre suport, en aquest cas, i la participació
que faci falta per poder modificar la llei de l’any 1993, que
s’ha evidenciat 27 anys després que no ha estat tan útil com
hauria d’haver estat per al nomenament d’aquesta Sindicatura
de Greuges. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.6) Pregunta RGE núm. 2780/20, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a regulació del turisme
de creuers.

Sisena pregunta, RGE núm. 2780/20, relativa a regulació
del turisme de creuers, que formula la diputada Sra. Maria

Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días, señoras y señores
diputados. Sr. Conseller, comenzaron ustedes su segunda
legislatura posicionándose en contra del turismo una vez más,
en esta ocasión poniendo el punto de mira sobre el turismo de
cruceros. Fue un anuncio político unilateral del tripartito con
poco rigor, sin consensuarlo con nadie, trasladando el mensaje
de que el turismo de cruceros era lo peor, cuando
curiosamente ni el estudio de la UIB sobre la contaminación
del puerto de Palma ni el informe de calidad del aire del
Govern balear señalaban a los cruceros como responsables
principales de la contaminación.

Les hemos pedido que hagan estudios a nivel económico,
social, medioambiental, para la toma de decisiones objetivas,
pero han dicho que no. Y no deja de ser sorprendente que
aunque los consejos insulares tengan las competencias en
promoción turística se hayan puesto ustedes a desincentivar la
llegada de cruceros, máxime cuando tanto Ibiza, Menorca o el
puerto de Alcudia tienen previsto acudir a la feria de Miami
precisamente para incentivar el turismo de cruceros.

En definitiva, vemos improvisación, falta de diálogo y
demasiada carga ideológica, y una vez sembrada la
preocupación en la sociedad no hemos sabido nada más. Por
tanto, le preguntamos, Sr. Conseller, ¿en qué situación se
encuentra la anunciada regulación de cruceros?

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. No me ha quedado claro si lo que
quieren es que lo regulemos o que no lo regulemos, porque,
por una parte dice una serie de posiciones, y, por la otra,
parece que nos incita a que lo regulemos lo antes posible, con
lo cual no sé si el Partido Popular en esta dicotomía que tiene
permanente está a favor o no está a favor de regularlo.

En todo caso, el Gobierno lo tiene en sus Acords de
Govern, es un acuerdo entre los partidos que formamos parte
del pacto, iba en los distintos programas electorales, por tanto
es algo que la ciudadanía sabía que íbamos a hacer, es algo que
está reclamando, entre otras, la ciudadanía de Palma a través
de distintas federaciones, distintas asociaciones, distintas
agrupaciones, que hay que poner una serie de límites, una serie
de límites que no son en contra del turismo sino que son para
proteger precisamente el turismo.
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Regular el turismo a nivel internacional, si usted escucha
a cualquiera de los organismos internacionales es poner
límites, es regular, es trabajar para que sea ordenado y haya un
disfrute del turista en cada uno de los territorios, y eso es en
lo que estamos trabajando. Estamos trabajando en buscar un
acuerdo, en buscar un consenso con el sector, por tanto
estamos trabajando con toda discreción para poder alcanzar
los acuerdos que sean oportunos y que sean lo más favorables
para la ciudad de Palma y para sus vecinos y vecinas.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, lo que queremos es
que usted nos lo explique, queremos transparencia, y ustedes
siguen instalados en la opacidad, que, por lo que se ve, es el
lugar preferido de ese gobierno, al albor de lo que está
pasando.

(Alguns aplaudiments)

Transparencia, Sr. Conseller. Y nos preocupa y le
preguntamos, claro que sí, porque la realidad es que la
economía decrece, el paro sube, la productividad baja y a pesar
de su Plan de industria, las empresas siguen cerrando, y la
diversificación de la economía, que según usted lo tenía que
arreglar todo, no está llegando. Por tanto, ayer mismo incluso
salía en prensa que los comerciantes y la pequeña y mediana
empresa reclamaban a las administraciones soluciones ante
este goteo.

Por tanto, Sr. Conseller, no creo que este sector sea para
jugar, el turismo de cruceros no es una cosa para que ustedes
tengan que jugar. Dice que lo van a limitar, que van a regular.
La verdad es que es difícil de creer, porque la Sra. Armengol
dijo que iba a limitar el turismo de cruceros y lo dijo después
de haber sido impulsora de las grandes infraestructuras
portuarias de Palma, donde ahora hacen escala esos cruceros
que no quieren que vengan. Sr. Conseller, defienden una cosa
y la contraria al mismo tiempo sin ruborizarse.

Y nos preocupa su silencio Sr. Conseller, queremos
transparencia y la gente quiere saber qué van a hacer ustedes
con los cruceros, porque lo que no sería de recibo es que
tuviéramos que volver a enterarnos de cuáles son sus políticas
por el BOIB, como pasó con el turismo de excesos Sr.
Conseller.

Por tanto , transparencia es lo que le pedimos. Muchas
gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Cabrera, le estoy diciendo que
estamos trabajando en la búsqueda de un acuerdo,
precisamente con las distintas empresas que operan en el
sector, precisamente, y también se lo he dicho, para fijar
límites. Fijar límites no es..., para usted puede ser peligroso,
pero créame que no lo es. Ustedes siempre dicen que tenemos
políticas antiturísticas, dicen que hemos ido en contra del
turismo, el año pasado es el año que se ha batido el récord de
recaudación en esta comunidad autónoma en materia de
turismo, con 16.500 millones de euros. Nunca ha habido
tantos ingresos en el sector del turismo. Por tanto, no
habremos ido tan en contra del turismo para que hayan crecido
los ingresos más que nunca y hace bastantes años que ustedes
no gobiernan.

Por tanto, yo creo que esa política que ustedes intentan
decir que nosotros hacemos no es tal. Nosotros lo que
buscamos son límites, efectivamente, y entre otras cosas para
proteger al propio turismo. O a caso Dubrovnik cuando fija un
límite para la llegada de cruceros, ¿está operando contra los
cruceros, está operando contra el turismo o no? ¿O está para
proteger todo el entorno de la ciudad? Cuando Venecia se está
planteando limitar los cruceros, ¿por qué lo hace? Cuando el
resto de puertos del Mediterráneo lo están haciendo, ¿por qué
lo hacen? Entre  otras cosas porque, como usted sabe, el
Mediterráneo oriental ha tenido una serie de problemas
durante todos estos años y todos los cruceros están operando
en el Mediterráneo occidental y todos los puertos del
Mediterráneo están tomando medidas al respecto, medidas de
sostenibilidad, de protección del medio ambiente, pero
también de protección de la ciudadanía.

No se preocupe, llegaremos a un acuerdo, trabajaremos en
alcanzarlo y desde luego será beneficioso para todos, como
hemos podido ver durante todos estos años.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 2783/20, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del
Grup Parlamentari Popular, relati va a Centre de
Formació Nàutica de Son Castelló.

Setena pregunta, RGE núm. 2783/20, relativa a Centre de
Formació Nàutica de Son Castelló, que formula el diputat Sr.
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Fuster.
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EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Negueruela, ¿en qué
situación se encuentra el Centro de Formación Náutico de Son
Castelló?

Muchas gracias.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies Sr. Fuster. 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. Saldrá a licitación pública en el
próximo mes.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Mire, Sr. Negueruela, en
junio del 2017, pronto hará tres años, usted, con la Sra.
Armengol, anunciaron a bombo y platillo, la creación del
primer Centro de Formación Náutica en el Polígono de Son
Castelló, un centro que, según dijeron ustedes, iba a formar a
400 alumnos, un centro que debía estar ubicado en las antiguas
cocheras de la EMT de Palma.

Ustedes hicieron un gran despliegue de medios de
comunicación para la presentación, esto suele ser habitual en
el manual del político progresista de Baleares.

(Remor de veus)

Ustedes dijeron que para el año 2018 este centro estaría
en marcha, en el año 2018 estaría en marcha. Ustedes
anuncian una inversión de 4,8 millones de euros, 3 de ellos
venían de la ecotasa. ¿Pero cual es la realidad? Usted lo acaba
de decir, la realidad, la cruda realidad Sr. Negueruela es que
este centro no está en funcionamiento, la realidad no es que
no hayan ni empezado ni los cursos, es que no han empezado
ni las obras, Sr. Negueruela, ni las obras, y desde agosto del
año 2018 se pagan 15.000 euros mensuales por estas
instalaciones.

(Remor de veus)

Se han pagado más de 240.000 euros, Sr. Negueruela. La
realidad es que este teórico centro náutico es un foco de
problemas y de preocupación para los empresarios del
polígono. Le cito literalmente: “nos preocupa la presencia de

ocupas y la degradación que sufre la zona”. Esto lo dicen los
representantes del polígono.

Mire usted, Sr. Conseller, usted dijo aquí mismo en sede
parlamentaria: “todo va bien”, esto se lo espetó a una
compañera del Partido Popular, “todo va bien”. ¿Esta es la
realidad de que todo va bien? ¿Esta es para usted la realidad de
que todo va bien?

Yo puedo entender que esté usted preocupado por la
situación de su gestión, los datos del paro, etc., en definitiva
preocupados por su propia herencia que sí es responsabilidad
suya. Ustedes ahora, he podido leer que poner excusas de que
el inmueble estaba en peores condiciones de lo esperado. ¿Es
que no miraron cómo estaba el inmueble cuando firmaron el
convenio? Como se nota que no es su dinero, Sr. Conseller, y
si lo miraron, son ustedes unos irresponsables.

Este es el ejemplo de su gobierno cuando toca la
administración pública. ¡Espabile, Sr. Negueruela, espabile, el
sector náutico no se merece tanta incompetencia!

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies Sr. Fuster. 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, podemos hacer un poco
de historia al respecto. Las cocheras de la EMT en el
Polígono de Son Castelló están cerradas desde el año 2000 a
2001, es decir, llevaban 16 años cerradas, no es que llevasen
3 años, desde el 2000 a 2001 cerrado ese centro. El
Ayuntamiento de Palma y El Govern se plantean qué hacer al
respecto, porque me está usted hablando como si fuera una
empresa privada y no lo es, el ayuntamiento y el Govern se
plantean qué hacer con unas instalaciones en desuso en medio
del Polígono de Son Castelló y buscan recuperar ese espacio,
recuperar ese espacio para formación, no recuperar ese
espacio para especular.

Yo entiendo que ustedes lo que hubiesen hecho con un
solar vacío, porque la experiencia del Sr. Company es muy
importante, sería haberlo vendido al mejor postor, de la misma
forma que cuando no había viviendas hacía hoteles,
seguramente ustedes hubiesen vendido eso para naves
industriales. Pero el Govern y Cort lo que decidieron fue
hacer un centro de Formación Profesional, porque no tenemos
tantos espacios, ni tantas instalaciones al respecto. Por tanto,
lo usamos para desarrollar un centro de Formación
Profesional en el Polígono de Son Castelló.

¿Nos hubiese gustado tenerlo antes? Sí. ¿Los ingenieros
dicen que hay que hacer una remodelación más grande de la

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 21 / 18 de febrer de 2020 1405

que esperábamos? Sí, y así lo vamos a hacer y por eso se
licitaré durante este mes. Por eso ya está el proyecto en
ejecución, ya está el tema trabajado y sale a exposición
pública de forma inmediata.

(Remor de veus)

En todo caso sabe usted que ha habido una carencia...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci per favor.

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

Lo que pasa es que a ustedes a escucharlos, pero ustedes
nunca quieren escuchar y yo creo que es un problema que
tiene la derecha profundo este.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Y aunque no se lo crean, cuando están en la oposición
deben escuchar más, para intentar no seguir en ella. Pero en
todo caso...

(Continua la remor de veus)

Seguiré, si me lo permiten. Estamos negociando con la
EMT desde luego una nueva carencia del alquiler, va a tener un
alquiler de más de 25 años, de los más altos que permite, para
asegurar totalmente la rentabilidad del edificio, para que no
haya ningún problema. Sale la licitación el mes que viene y
será una realidad el centro integrado. 

De todas formas usted hablaba de proyecto. Nosotros no
buscamos según qué proyectos ni en el centro de la bahía de
Palma, ni en otros lugares, nosotros lo que buscamos son
centros integrados de Formación Profesional, ¿sabe por qué?,
porque ustedes ¿sabe cuántos dejaron planificados?
Pregúntele a la Sra. Riera cuántos centros integrados dejó
planificados durante su maravillosa gestión, cero...

(Remor de veus)

..., cero centros integrados planificados de Formación
Profesional. Este Gobierno ha puesto en marcha 11 y seguirá
poniéndolos. ¿Tenemos un retraso? Sí. ¿Pedimos disculpas
por ello? Sí, pero lo que hacemos es actuar para que la gente
de estas islas tengan centros de Formación Profesional.

Muchas gracias.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 2785/20, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parl amentari Popular, relativa a suport a les
organitzacions professionals agràries de les Illes Balears.

Vuitena pregunta RGE núm. 2785/20...

(Remor de veus)

Senyors diputats! ..., relativa a suport a les organitzacions
professionals agràries de les Illes Balears, que formula la
diputada Sra. Maria Assumpció Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia senyores i senyors
diputats. Els pagesos han sortit al carrer per denunciar que el
sector agrari a Balears està greument amenaçat i en perill
d’extinció. Una situació límit per la manca de rendibilitat dels
seus productes, provada per l’abaixada de preus i l’augment de
costs, que a Balears, a més a més, es veu accentuat per la
insularitat.

Sra. Consellera, quina resposta dóna el Govern a aquestes
protestes?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Bon dia a tothom. Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra.
Diputada. Como aquí ya, en el Parlamento, hicimos una
declaración institucional de todos los partidos de apoyo a
estas reivindicaciones del sector, porque lo que está pidiendo
el sector agrícola y ganadero no solamente es legítimo sino
que es de sentido común, que es que su trabajo tenga una
mínima rentabilidad.

Como usted sabe, se están produciendo cosas tales como
la venta pérdidas, es decir, que vendas lo que produces por
debajo del coste que has tenido para producirlo, y aún peor, la
venta a resultas, es decir, que entregues tu producto sin saber
cuánto te van a pagar por él ni cuándo te lo van a pagar. Esto
tiene mucho que ver con la no existencia de contratos en
muchísimas de las transacciones. Es decir, lo que pide el
sector es de plena lógica.

En la última reunión que tuvimos en el ministerio se
estuvo tratando todo esto y especialmente el tema de la cadena
alimentaria, que es el tema que aquí en Baleares trabaja la
Dirección General de Soberanía Alimentaria, tan estimada.
Entonces, no tiene ningún sentido que el precio en origen
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cuando llega al consumidor se haya multiplicado por 500, por
600, por 700; entonces, esta ley de la cadena alimentaria hay
que reformarla, llevará su tiempo, pero hay que reformarla.

Bueno, voy a dejar lo último para la segunda parte.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Consellera, tot açò està
molt bé, però la realitat és que el sector agrari s’ha unit a
Balears per protestar, Asaja, Unió de Pagesos de Mallorca i de
Menorca, UPA i també les cooperatives agroalimentàries. I
vostè ens torna a venir aquí amb bones paraules i declaracions
d’intencions, però el camp el que necessita ja són mesures,
instruments i decisions, no vol cançons ni promeses. 

Per tant, quan aplicarà el Pla estratègic de la ramaderia
balear? Una iniciativa, li record del Partit Popular, per al qual
vostè ni tan sols va preveure dotació en els pressuposts i vam
haver de presentar una esmena.

Què pensa fer per evitar el tancament de l’escorxador de
Palma més enllà de dir que confia en reconduir la situació?

Ja ha presentat en el ministeri les iniciatives del Govern de
la Sra. Armengol per ser incloses en el Pla estratègic nacional
de la nova PAC i reduir els costs d’insularitat?

Exigiran producte local als menús de les escoles i dels
hospitals?

Comparteix les declaracions del secretari general d’UGT
quan qualifica de derecha terrateniente y carcas les
organitzacions professionals, sindicats, cooperatives agràries
que denuncien la manca de rendibilitat del sector?

Miri, Sra. Consellera, si vostè no sap gestionar ni té
capacitat per resoldre tots aquests problemes dels pagesos de
Balears, dimita, Sra. Consellera, dimita.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Pons, su intervención es lo
que se llama en cocina un panaché de verduras, ha metido ahí...

(Algunes rialles i remor de veus)

... todos los ingredientes posibles entre ellos, entre ellos, la
planificación del trabajo de mi conselleria, entre ellos.

Quiero recordarle que hay un tema, que no sale tan a
menudo, que es el de los tratados internacionales, con los
cuales nuestros productos tienen que cumplir con una
normativa muy estricta europea y competir con unos
productos que llegan que no tienen esa normativa. A ver, en
Europa esto es donde se vota, revise a ver qué es lo que votan
tan a menudo. Eso por un lado.

En cuanto al matadero ya dije la intención firme de que
este matadero no se va a cerrar, seguimos en conversaciones
y no se va a cerrar.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.9) Pregunta RGE núm. 3100/20, presentada per l a
diputada Sra. Marí a Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a països catalans.

Novena pregunta, RGE núm. 3100/20, presentada en
substitució de la RGE núm. 2786/20, relativa a països
catalans, que formula la diputada Sra. Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. March, avui li volíem demanar
sobre la plantilla d’inspectors, perquè vostè ha convocat 1.100
places i no n’hi ha ni una per a inspectors, però, atès que
l’actualitat rau en la ideologia dels tribunals, nosaltres
voldríem saber si realment vostè pensa que hi ha una
existència de països catalans. És ver que existeixen els països
catalans, Sr. March? Què pensa? Amb aquest criteri ideològic
vostè prepara els tribunals?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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):

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sra. Riera,
gràcies per aquesta pregunta que demostra que vostès volen
fer un pin ideològic ara, en funció de la creença o no.
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(Alguns aplaudiments)

Miri, a més, és una pregunta que quan vaig als  centres
educatius, em reunesc amb sindicats, amb FAPA, sempre em
demanem el mateix, vostè creu en els països catalans? I jo la
veritat, em qued una mica en blanc. 

Jo crec en una realitat democràtica, jo crec que som en un
estat de les autonomies i crec en la unitat de la nostra llengua
i en la seva normalització. Si vol després li contestaré allò de
les oposicions, que vostè d’oposicions no en sap res, no en va
fer ni una, zero places d’oposicions, ni d’inspectors ni de
mestres ni de professors de secundària, de res, Sra. Riera. 

Per tant, si creu que nosaltres fem ideologia en les
oposicions és que no sap la normativa, vostè realment no té
idea de la realitat que vostè va gestionar durant una sèrie
d’anys i m’agradaria que quan fa una pregunta la fes amb una
mica de rigor.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, s i vostè posa
requisits ideològics quasi li agraïm que no faci oposicions
d’inspectors. Però miri, és el sindicat majoritari en educació
que li ha demanat si els tribunals han d’estar formats per
persones dels països catalans i vostè ha dit que aquest requisit
ja s’acomplia, i no m’ha contestat, per demanar-li tantes
vegades. Creu o no creu que existeixen els països catalans?

Perquè han començat demanant requisits lingüístics i han
acabat demanant requisits ideològics. Això no va d’estimar la
llengua, Sr. Conseller, això va d’acomplir la Constitució, que
va dir que les Balears són diferents de la resta de comunitats
autònomes. Això va de complir la Llei de funció pública, que
diu que els tribunals han de ser objectius per poder valorar els
mèrits i capacitat i que l’important és la seva professionalitat
per valorar a les persones que s’examinen.

I això va, per tant, Sr. Conseller, de ser sectaris, el
sectarisme que té vostè i la Sra. Armengol, que volen imposar
aquest conflicte de Catalunya a les Balears. 

I ja li va bé, Sr. Conseller, a vostè  li va bé i a la Sra.
Armengol ja li va bé...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats.

LA SRA. RIERA I MARTOS.

... perquè no és greu que els sindicats hagin sortit a demanar
això, el greu és que vostè no hagi negat categòricament que els
tribunals han de ser així. El greu és que la Sra. Armengol no
hagi sortit l’endemà o al cap d’un parell d’hores a desmentir
que els tribunals han de tenir requisits ideològics i que els
països catalans no existeixen i que això són les Balears. 

Sr. March, si vostè no vol ser conseller d’Educació de
Balears, no ho sigui, i si no vol fer tribunals objectius i
rigorosos no els faci, però no es burli de la gent de Balears, no
es burli dels funcionaris i no es burli d’aquesta comunitat
autònoma perquè ens tendrà davant, al Partit Popular, que no
li permetrem.

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, sap quants de
tribunals s’han fet? Més de 300 tribunals. Sap de quina
comunitat autònoma són? De les Illes Balears. Sap que són
professors i mestres funcionaris que tenen un C1, no hi ha cap
altra persona d’altre comunitat autònoma, i ho podria ser
perfectament, però nosaltres tenim bons professionals i no els
elegim per la seva ideologia, Sra. Riera, ho hauria de saber.
Nosaltres elegim el president i després es fa per sorteig de
nombre i de lletra; són d’aquí, de les Illes Balears, Sra. Riera.
Vostè no té ni idea d’aquesta qüestió perquè no va fer cap tipus
d’oposició.

Tots són d’aquí, què és que no creu en els docents
d’aquestes illes? Jo sí que hi crec en els docents d’aquestes
illes. Vostè es va dedicar a tirar professors a fora, vostè va
llevar drets i no va fer cap tipus d’oposició. Nosaltres hem fet
més de 300 places d’oposicions, Sra. Riera, nosaltres no
tenim cap requisit  ideològic, aplicam la llei. Per què no ha
impugnat si aplicam requisits ideològics? Per què no ha
aplicat la llei? Sap l’únic conseller del seu partit que n’ha fet?
El Sr. Fiol, l’únic que ha fet oposicions. Vostès no n’han fet ni
una; al contrari, les varen tirar fora, sap per què el varen tirar
fora?, perquè li feien nosa, i per què li feien nosa?, perquè
vostès no creuen ni en l’educació ni en l’educació pública.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 
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I.10) Pregunta RGE núm. 2787/20, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del  Grup
Parlamentari Popular, relativa a funcionament de la
xarxa pública del Servei d’emancipació de joves de 18 a
25 anys.

Desena pregunta, RGE núm. 2787/20, relativa a
funcionament de la xarxa pública del servei d’Emancipació per
a joves de 18 a 25 anys, que formula la diputada Sra. Margalida
Durán i Cladera del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Molt bon dia a tots, Sra. Consellera
Santiago, com valora vostè el funcionament de la xarxa pública
del Servei d’emancipació a les Illes Balears per a nins, per a
joves de 18 a 25 anys?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. 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 tothom. Des de la valoració
que fem de la conselleria és una... pensam que progressa
correctament tot i que hi ha sempre marges de millora i així
ho intentam any rere any realitzant aquesta millora.

És un programa que es va posar en marxa a l’any 2016, que
han passat o s’han beneficiat d’aquest programa 473 joves.
Consta de tres productes o de tres prestacions: una renda
d’emancipació, un servei d’acompanyament i servei
d’habitatge.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sra. Consellera, el 2015 es va aprovar una proposició de
llei presentada pel Partit Popular, pel Partit Socialista, pel
partit MÉS, per dos diputats no adscrits per la qual s’estableix
el marc regulador dels processos d’autonomia personal dels
menors que han estat sotmesos a una mesura de protecció, de
reforma. 

Estic parlant de la Llei 7/2015, una llei que era demandada
per totes les entitats que fan feina amb joves tutelats o amb
joves amb mesures judicials, que es trobaven amb un buit quan
complien la majoria d’edat, un buit que aquests joves havien de
continuar amb la seva formació, trobar feina i un habitatge.

Al juny del 2016 el Govern d’esquerres que vostè
representa com a consellera d’Afers Socials presentà el Pla
estratègic per l’autonomia personal dels joves i les joves amb
mesura administrativa, pla 2016-2020, un pla dotat amb més
de 5 milions d’euros, del que a la pàgina web no hi ha ni el
seguiment dels serveis oferts ni el pressupost executat
anualment.

Per tant, i a causa de l’obscurantisme habitual al qual ens
té acostumats aquest govern d’esquerres, avui hem presentat
més de 55 sol·licituds d’informació i de documentació.

La taxa d’emancipació de la seva conselleria consta entre
d’altres, vostè n’ha dit tres, bé, idò jo avui vull parlar del
Servei d’Habitatge perquè sobre aquest servei d’habitatge, Sra.
Consellera, ens arriba una informació que de ser verídica seria
molt greu, i és que habitatges inclosos a la xarxa pública del
Servei d’Emancipació no són administrats amb diligència, en
concret un d’ells a Palma es troba ocupat des de fa mesos per
un jove que n’havia estat usuari i ara és allà d’ocupa i no han
fet res de res, que nosaltres sapiguem, i altres es troben en
condicions poc òptimes per a la seva habitabilitat o per sota de
la seva capacitat. 

Una vegada més, Sra. Consellera, veiem que de res
serveixen els plans, els recursos i les lleis si no hi ha darrere
una gestió acurada i eficaç.

De la indecència de no assumir la seva responsabilitat per
no vetllar per l’interès superior de les nins i els nins d’aquesta
comunitat autònoma a la indecència de tudar uns recursos
públics que fan molta falta als joves que esperen un habitatge
i no tenen altra manera d’aconseguir-lo.

Com a consellera dels més vulnerables vostè és un gran
bluf, Sra. Consellera, cada vegada que gratam trobam més
símptomes de la seva incompetència.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials i Esports.

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

Gràcies, president. Vostè ha fet referència a 2015,
efectivament es va aprovar una llei aquí, la 7/2015, en què hi
va haver unanimitat, vostè ha parlat d’un buit que en aquell
moment s’estava produint. I sap per què hi va haver un buit,
Sra. Durán? Perquè vostè, com a parlamentària, va derogar una
decret d’emancipació de l’any 2011, per això va haver-hi un
buit, perquè vostès una de les primeres coses que varen fer...,
el govern Bauzá una de les primeres coses que va fer va ser
derogar el Decret d’emancipació dels joves amb el seu vot...

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202002787


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 21 / 18 de febrer de 2020 1409

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Escolti, em fa preguntes, em pot escoltar? Gràcies...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

A veure, senyors diputats, escoltin qui té el dret a la
paraula...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sra. Durán, per favor...

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

T’estic contestant, per què hi havia un buit, per què hi havia
un buit, Sra. Durán? Perquè hi havia un decret d’emancipació
a l’any 2010, a l’any 2011 i vostès el varen derogar a l’any
2012, per això hi havia un buit.

Vostè em parla d’una pàgina web i d’un cas, afortunadíssim,
afortunadíssim, Sra. Durán, si de tot el programa
d’emancipació, pel qual han passat 473 joves, que en aquest
moment tenim una nòmina de 178 joves a la renda
d’emancipació, que tenim 130 persones acompanyades per
emancipació, que tenim 75 habitatges en marxa, vostè es
queixa de la pàgina web i d’un cas...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, per favor, escolti . Vostè ja ha fet ús de la
paraula.

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

... d’un cas, ara li contestaré, d’un cas i de la pàgina web és que
anam bé.

Aquesta passió que vostè posa en la defensa dels
emancipats, digui-ho a Madrid i digui-ho a Múrcia on fa més
de 25 anys que vostès governen i no hi ha cap programa
d’emancipació.

Sap quin és el programa d’emancipació que es posa de
model a les jornades dels extutelats? El nostre.

I efectivament tenim un cas d’un nin que no vol complir i
està en mans ja de la policia perquè està denunciat.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

(Remor de veus)

Sra. Durán, per favor...

(Continua la remor de veus)

I.11) Pregunta RGE núm. 2792/20, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ri bas i Marino, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a decret
d’excessos.

Onzena pregunta, RGE núm. 2792/20, relativa a decret
d’excessos, que formula la diputada Sra. Idoia Ribas i Marino
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula la
Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados, buenos
días. Sr. Negueruela, como hemos sabido a través de la prensa
los alojamientos no zonificados con oferta de todo incluido
en Magaluf y en Playa de Palma han subido los precios y ¿por
qué?, pues por la avalancha de reservas turísticas que están
recibiendo, gracias al desvío de clientes que dejan de ir a los
hoteles donde ustedes de forma unilateral y arbitraria han
decidido limitar la oferta de bebidas alcohólicas.

¿Podría indicarme cómo valora el desvío de clientes hacia
los hoteles no afectados por el decretazo del turismo de
excesos?

Gracias.  

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Idoia, creo que desde luego...,
no sé que información maneja usted, es cierto que les gusta
hablar de avalanchas y términos siempre un poco
grandilocuentes, pero hay una disposición adicional en el
texto de la ley que garantiza las reservas para este año. 

Por tanto, para este año están garantizadas y este año está
prácticamente..., ya no hay ningún problema en las solicitudes
de reservas ni de Playa de Palma ni de Magaluf porque están
garantizadas.

Por tanto, no sé de qué me está usted hablando porque
nosotros hemos hablado con ABTA, hemos hablado con la
TUI, hemos hablado con los principales tour operadores que
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son los que gestionan esas avalanchas de reservas y en ningún
caso hay ningún tipo de desvío.

No se está produciendo. El Arenal está en su totalidad
afectado, por tanto no hay desvíos en todo el Arenal porque
está todo el Arenal afectado y en Magaluf, en las zonas que
están zonificadas desde luego no hay desvíos hacia otras zonas
precisamente porque lo que ya está comercializado está
respetado y el porcentaje que falta de comercialización, no se
preocupe, desde el Reino Unido y desde otros destinos no hay
una situación de alarma sobre el decreto ley de excesos.

Si ustedes quieren también generar alarma sobre el decreto
ley de excesos, pues, háganlo, pero créame que no es la
realidad en la que nos encontramos, créame que regular el
decreto ley de excesos, créame que actuar contra el turismo
de borrachera, créame que actuar contra determinadas formas
de turismo es positivo para nuestras islas, es positivo para
nuestra ciudadanía y también es positivo para nuestro turismo.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sr. Negueruela, debería usted asumir su culpa y
responsabilizarse por el daño que está causando a decenas de
establecimientos turísticos y restauradores que se han visto...

(Remor de veus)

... afectados por esta chapuza de decreto que ustedes
fabricaron, y que luego les compraron todos los grupos de
esta cámara, menos VOX, que fue el único grupo con
suficiente entereza como para votar en contra de este decreto
injusto, que atenta contra la libre competencia y contra todos
los principios básicos de la economía de mercado, en un afán
por solucionar un problema que les viene grande.

Ustedes saben que las zonas afectadas por el decretazo
turístico son pasto de delicuentes que temporada tras
temporada campan a sus anchas, y que son quienes copan las
páginas de la prensa internacional ofreciendo una imagen
bochornosa de nuestro destino turístico. Pero son incapaces
de poner orden, de enviar más efectivos de seguridad, más
Guardia Civil o Policía Nacional, que desarticule las mafias de
delincuentes, el menudeo de droga en las playas y a las puertas
de los mismos hoteles, bares y restaurantes, las manadas de
nigerianas que asaltan y atacan a los turistas...

(Remor de veus)

... los episodios de violaciones y agresiones sexuales...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor...!

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... y los actos de vandalismo e incivismo...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats...

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... que año tras año convierten a determinadas zonas de
nuestras islas en algo parecido a una ciudad sin ley.

Ustedes lo que tienen que hacer, como representantes
políticos, como representantes públicos, es poner orden y
garantizar la seguridad de vecinos y turistas. Entiendo que no
quieran ustedes ver el problema...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats...

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... que genera la delincuencia y el incivismo, y que lo reduzcan
todo a criminalizar a todos los turistas de una determinada
zona en beneficio de otras, porque les viene al pelo para
ahondar en su manifiesta turismofobia, pero lo  único que
consiguen es trasladar la afluencia de turistas unos metros más
allá, como ya les advertimos desde esta tribuna el día que
trajeron aquí su birria de decreto.

Hagan el favor de gobernar con responsabilidad, pongan fin
a la delincuencia, dejen de arruinar a nuestras PIME y de
destruir puestos de trabajo, con su injusto, insensato e
irrespo...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

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

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

La verdad es que hay veces en que uno tiene que pensar
para saber qué responderles y en qué tono responderles ante
todas las cosas que usted ha dicho, algunos que creo que muy
graves y que debería hacer borrar del libro de sesiones, y si no
creo que se les debería pedir o solicitar que se retirasen del
libro de sesiones según qué manifestaciones totalmente
racistas que acaba de hacer.
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(Alguns aplaudiments)

Pero en todo... en todo caso si usted no las retira yo lo que
diré es que el decreto ley por supuesto está en vigor, por
supuesto ha sido aprobado por unanimidad prácticamente en
esta cámara menos ustedes; por supuesto si por ustedes fuese
y el libre mercado aquí habría la ley de la jungla en todos los
sectores, se podría contratar de cualquier forma, no se
tendrían derechos de ningún tipo, y lo que está haciendo este
gobierno es regular, tomando medidas donde tenemos
competencias. 

Habla de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Como sabe no son competencia del Gobierno autonómico,
son del Gobierno de España. Mezcla todas las competencias,
me imagino que para hacer toda la demagogia que usted sea
capaz de hacer en dos minutos, pero lo que este gobierno va a
hacer es resolver el problema, tomar medidas, y desde luego
en febrero no tenemos ningún problema de turismo en esas
zonas, ni en la restauración ni en los hoteles, porque
prácticamente ahora mismo están cerrados todos ellos.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 2793/20, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El P i  Proposta per les Illes Balears,
relativa a valoració del desviament de reserves
turístiques a hotels no afectats pel decret llei contra el
turisme d’excessos.

Dotzena pregunta, RGE núm. 2793/20, relativa a valoració
del desviament de reserves turístiques a hotels no afectats pel
decret llei contra el turisme d’excessos, 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. Sr. Conseller, em sap greu incidir
en aquesta qüestió. Tal vegada el que canviarà més serà el to,
perquè efectivament, Sra. Ribas, siento que siempre tenga
que usted decir..., sí, que usted siempre tenga que decir que
todo es bochornoso. Yo creo que aquí estamos ante un
espectáculo “VOXornoso”, martes tras martes.

(Alguns aplaudiments)

En qualsevol cas..., en qualsevol cas, i disculpi, Sr.
President, per aquest comentari, Sr. Conseller la pregunta ve
a ser la mateixa; tot i que ha quedat mig contestada,
m’agradaria que aclarís com valora aquest desviament. Vostè
ha dit que no existeix, però sembla, almanco segons denuncien
algunes plataformes per a la defensa de la qualitat hotelera,
que sí que hi comença a haver desviament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. 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, Sra. Pons, gracias por el tono y por la forma de
plantear la pregunta...

(Remor de veus)

Sí, yo creo que...

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sr. Conseller.

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

... si el PP deja de defender a VOX y puedo contestar a El Pi
se agradecería, por mi parte.

(Alguns aplaudiments)

En todo caso, pues tienen prácticamente 16 diputados que
les apoyan, lo cual tiene mérito siendo ustedes sólo 3. 

En todo caso sí le diré que se agradece su voto favorable
al decreto ley de excesos. Entiendo que pueda haber dudas en
alguna parte del sector, es una plataforma, no son las
federaciones, no son las asociaciones. Las asociaciones y
federaciones, que son quines aglutinan el conjunto del sector,
no han planteado ninguna problemática de momento al
respecto, y por tanto estamos trabajando en la implementación
para que no haya precisamente desvíos. Si viésemos que hay
un riesgo de desvíos para determinado tipo de turismo,
tenemos mecanismos en el propio decreto ley que nos
permitirían ampliarlo, y por tanto utilizaremos todos los
elementos correctores que la propia norma indica.

Para evitar además cualquier tipo de duda y para poder
explicarlo a los clientes, a los touroperadores y a los turistas,
mañana iremos al Reino Unido, tenemos una reunión con
ABTA, principal touroperador, perdón, la patronal de los
touroperadores, ABTA; con Jet2, uno de los principales
touroperadores; con la TUI, con la British Airways, en un
desayuno que organizamos en el Reino Unidos. Después
acudiremos al Foreing Office, será de las primeras veces que
el Govern balear acuda al Foreing Office, para trabajar con el
Ministerio de Exteriores británico en la planificación de la
campaña de turismo de este verano. Y hoy mantendremos una
reunión con el embajador de Alemania y las principales
empresas hoteleras en nuestra conselleria para diseñar el
conjunto de la campaña. 

Por tanto, creo que con toda esa campaña de información
tanto en el Reino Unido como con el embajador alemán, como
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lo que haremos desde luego en la ITB, garantizaremos
cualquier tipo de duda. Seguiremos trabajando al respecto,
seguiremos informando, y creo que el hecho de desplazarnos
mañana al Reino Unido para que no haya ninguna duda en
Magaluf con los principales touroperadores, es donde
debemos dar respuestas. Por eso nos desplazamos al Reino
Unido, por eso nos reuniremos con las autoridades británicas,
por eso trabajaremos en una campaña conjunta con el
consulado británico, para que no haya ninguna duda del tipo de
turismo que queremos y no queremos en nuestras islas.
Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per aquestes
grans explicacions que ens ha donat. En qualsevol cas sí que
pensam que és millor la que prevé que la que cura; ho dic
perquè tot això que alguns sectors ja denuncien que passa, pot
ser que passi. Jo m’imagín que vostès tenen clar que pot ser
que hi hagi un transvasament d’una zona a una altra, ja es
denuncia també que hi ha hotels que estan apujant els preus, i
d’altres que veuen com els seus preus van per avall
precisament per aquesta zonificació.

Sabem que aquest decret contempla el fet de poder ampliar
aquestes zones, però ens agradaria més que es fes feina des de
la previsió i no intentant arreglar un problema que ja hi és des
de tants d’anys. És cert que nosaltres vàrem votar que sí a
aquest decret, però també és vera que el meu company o el
nostre company Pep Melià li  va dir  des de la tribuna que
nosaltres ens hagués agradat una altra cosa.

Què passa?, que, efectivament, vostès ens varen convidar
a la festa, vengan a la fiesta pero digan que sí, i és el que
nosaltres vàrem fer, però pensam que via projecte de lle i
s’haguessin pogut tramitar, veure i preveure molts dels
problemes que segurament es plantejaran.

Per altra banda..., bé, ja tenim aquest decret. Una altra cosa
que ens preocupa és qui fa que s’apliqui aquesta norma, perquè
al final quants d’inspectors tenen? Qui es podrà posar fil a
l’agulla a fer feina en això? Cossos i forces de seguretat de
l’Estat? Ha quedat aclarit per l’anterior pregunta que se’ns ha
fet que efectivament, bé, ja ho sabíem però n’hi havia que es
veu que no ho sabien, que depenen o són competència de
l’Estat. Per tant aquest decret es complirà? Nosaltres li hem
donat el vot de confiança, i veurem, en arribar comptarem, que
deia la padrina, ja veurem el setembre o l’octubre, quan acabi
la temporada, què és el que passa.

En qualsevol cas nosaltres hem dit que sí a aquest decret
perquè pensam que és una passa, tot i que tornam recordar que
ens hagués agradat una altra manera de fer les coses. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Pons, durante las próximas
semanas nos reuniremos con todas las plataformas. También
se convocará la comisión y la subcomisión para planificar la
temporada, donde informaremos del número de inspectores
que se pondrá por parte de las distintas consellerias, desde
luego por parte de la nuestra en un primer momento, y
seguiremos trabajando para que sea una realidad. Al final de
temporada evaluaremos, y en paralelo se abrirá una reforma de
la Ley general turística para que se puedan hacer todas las
aportaciones, que seguro que ustedes las harán y las harán de
forma constructiva.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.13) Pregunta RGE núm. 2778/20, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a acords del Consell
de Política Fiscal i  Financera en relació amb la decisió
del Ministeri d’Hisenda de no reintegrar a l es
comunitats autònomes l’import de l’IVA pendent de l’any
2017.

Tretzena pregunta, RGE núm. 2778/20, relativa a acords
del Consell de Política Fiscal i Financera en relació amb la
decisió  del Ministeri d’Hisenda de no reintegrar a les
comunitats autònomes l’import de l’IVA pendent de l’any
2017, que formula la diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Buenos días a todos señoras y señores
diputados. El pasado 7 de febrero, en la reunión del Consejo
de Política Fiscal y Financiera, que por cierto no se reunía
desde el verano de 2018, la ministra Montero anunció a las
comunidades autónomas que no devolvería los 2.500 millones
de euros en concepto de liquidación del IVA del mes de
diciembre del 2017.

Sra. Consellera, ¿el Govern va a emprender acciones
judiciales ante la no devolución de nuestro dinero?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la consellera d’Hisenda
i Relacions Exteriors.
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LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President. Sra. Guasp, bon dia. Em complau
que digui “nuestro dinero” perquè és “nuestro dinero” i
nosaltres reclamam i hem reclamat aquests 78 milions d’IVA.

I tornarem repetir el mateix que hem dit en contestar altres
vegades, en el 2017 es fa un canvi en el sistema d’informació
de l’IVA que perjudica a les comunitats autònomes per part del
Sr. Montoro i no es compensa a les comunitats autònomes. El
2019 l’avantprojecte de pressuposts del Govern de l’Estat
preveu una compensació per a aquesta qüestió i el projecte de
pressupost no surt endavant, amb el vot en contra del PP, de
Ciudadanos i dels partits independentistes.

Ara en el Consell de Política Fiscal i Financera, la ministra
Montero ha fet una proposta, una proposta per pal·liar la
situació de dèficit que ens situa en no cobrar l’IVA, de pal·liar
la situació de liquiditat que significa el no cobrament de la
mensualitat de l’IVA, però que deixa l’endeutament a les
comunitats autònomes. Ja ho vàrem dir i ho tornam repetir,
aquesta solució no és suficient, és insuficient. Tornarem
reclamar i continuam reclamant aquests 78 milions d’euros
per la via que calgui i si cal, també la judicial.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Mire, consellera, el pasado 24 de septiembre en esta
misma cámara, debatimos una PNL, la 4598 y aprobamos una
resolución en la que el Parlamento instaba al Govern a que
exigiera inmediatamente una solución para desbloquear
aquellos 177 millones de euros, encontraron la fórmula del
decretazo que tanto les gusta ahora que están en el Gobierno.
Igualmente podrían hacerlo y no tirar balones fuera siempre
con aquellos presupuestos fake que todos los ciudadanos
conocen.

Su Govern tiene el mandato de esta cámara, como digo,
consellera, el mandato de reclamar al Gobierno de Sánchez.
Ahora tenemos un nuevo escenario y la ministra, como usted
ha dicho, ha ofrecido un trueque a las comunidades
autónomas, más déficit a cambio del impago de la liquidación
del IVA. Mientras, esta misma semana se concedían más
privilegios al País Vasco y más privilegios a Cataluña. La
izquierda a favor de las desigualdades.

Consellera, no me puede negar que el Gobierno está
asfixiando financieramente a las comunidades autónomas. Es
un completo ninguneo a las comunidades autónomas y a
Baleares. Ya lo sabemos, al Sr. Sánchez poco le importan
nuestras islas. Debemos conseguir que el dinero de todos los

Baleares sea devuelto, oiga, que el IVA se tiene que devolver
por ley, ¿qué es esto de cójase usted un préstamo y así cuadre
las cuentas? Mire, ¿hay irresponsabilidades más grandes que
esta? Dígale consellera a los ciudadanos de Baleares qué se
puede gastar con 78 millones de euros.

Ustedes se deben a los intereses de las Islas Baleares, de
los ciudadanos de nuestras islas y no estar sumisos a los
intereses del Sr. Sánchez. Como han hecho sus compañeros
socialistas de Castilla-La Mancha, de Extremadura, o de
Aragón. Sea valiente Sra. Sánchez y dígale a la ministra
Montero que la comunidad autónoma de las Islas Baleares no
es una comunidad autónoma ni de segunda ni de tercera, es una
comunidad autónoma de primera Sra. Consellera, y nos
merecemos el mismo respeto institucional y económica que
tienen otras comunidades autónomas que usted sabe de sobra.

Consellera, le pido hoy aquí por una vez, que trabaje por
los intereses de Baleares...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, el seu temps s’ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la consellera d’Hisenda.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Guasp, els 38 milions d’IVA ja
els vam invertir en serveis públics per als ciutadans i ara pel
que farem feina és perquè no computin com a deute. Si la seva
preocupació per la suficiència financera de les comunitats
autònomes és autèntica i no un oportunisme d’aquest moment,
benvinguda sigui.

Si estan disposats a abandonar el seu discurs centralitzador
i en contra i de menyspreu d’autogovern de les autonomies,
benvinguts siguin i benvinguts siguin també ara a aquest nou
debat, perquè aquesta situació és un reflex de la situació de les
comunitats autònomes de desavantatge per unes despeses que
s’han descentralitzat en forma de serveis públics fonamentals
i sense descentralitzar ni els ingressos ni la capacitat de
gestió, ni la normativa damunt aquests ingressos en la mateixa
mesura.

Siguin benvinguts al discurs de la defensa de l’autonomia
financera, de l’autogovern i de la suficiència per al
desenvolupament de les competències de les comunitats
autònomes.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.14) Pregunta RGE núm. 2782/20, presentada per la
diputada Sra. María Tania Marí i  Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a llistes d’espera als
hospitals de les Illes Balears.

Catorzena pregunta, RGE núm. 2782/20, relativa a llistes
d’espera als hospitals de les Illes Balears, que formula la
diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia diputats i diputades. Com
tots saben, les llistes d’espera a consultes externes han
augmentat exponencialment el darrer any a tots els hospitals
de les Illes Balears. Les consultes per a especialistes estan
descontrolades amb un 42% dels pacients que esperen més de
60 dies per ser atesos.

Per això li demanam Sra. Consellera, com valora la
situació de les llistes d’espera i quines mesures té previstes
per tal de reduir-les.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president, bon dia a tothom. Gràcies diputada per
la seva pregunta. Jo crec que la situació l’hem de valorar a
llarg termini. La situació ha millorat molt des de l’any 2015
i m’agradaria donar-los algunes dades.

(Remor de veus)

Governam des de l’any 2015. Tot i que en aquesta
comunitat autònoma ha augmentat la població en 150.000
persones, en aquests moments hi ha més d’11.000 persones
manco que l’any 2015 en llistes d’espera a consultes. En
aquests moments esperen gairebé un poc més d’un mes per a
una consulta, 39 dies, quan el 2015 quan vostès governaven,
varen deixar l’espera en 83 dies, quasi tres mesos. De tres
mesos a un mes, de quasi tres a un poc més d’un mes.

Com veu, les diferències són prou considerables i a les
llistes d’espera quirúrgiques succeeix el mateix. Esperaven el
2015 tres mesos i mig per a una intervenció quirúrgica i en
aquests moments estam en dos mesos i mig de mitjana. També
els pacients que estan per damunt de sis mesos s’han reduït de
manera considerable.

La inversió  ha estat molt elevada, tant en professionals,
com en mitjans, com en tecnologia. Però sabem que queda
camí per fer, que queda camí per millorar. I per tant, la
voluntat d’aquesta conselleria és continuar millorant-la.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, ja que li agrada
mirar endarrera, mirem-hi per a tots. Vostè afirmava el gener
del 2019 que l’any que ve hi hauria molts  més metges
especialistes perquè planificam i no fem demagògia, però la
realitat és que un any després falten especialistes i tenim més
de 200 places sense cobrir.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Tenen metges i infermers amb contractes de 3 i 6 mesos,
contractes precaris de menys d’un any, provocant
desestabilització de plantilles i llistes d’espera d’escàndol.

(Remor de veus)

A l’Hospital de Can Misses hi ha plantilles que treballen al
50%, a otorinolaringologia de 5 places només treballen 2
metges a jornada completa, un otorrino prejubilat, un amb
excedència i un ha dimitit perquè els ofeguen a peonades. En
el servei d’oncologia, de 4 places, 2 treballen a mitja jornada,
un a jornada completa i les notícies que corren per Eivissa són
que el quart que varen anunciar la seva contractació el
desembre, no té el títol homologat, ni està inscrit en el
Col·legi Oficial de Metges de Balears. M’ho pot desmentir
Sra. Consellera? Un oncòleg sense el títol homologat és molt
greu, no li preocupa? 

Fa un any també deia que som la comunitat autònoma que
més professionals atreuen, més vénen, la que més importa, la
que més fidelitza i la més atractiva. Ara amb el dèficit de
personal que patim i aquestes llistes d’espera, es demostra un
any després el fracàs de les seves polítiques de fidelització i
la seva irresponsabilitat en matèria de contractació.

Des del Partit Popular li proposam que treballi per
incentivar l’arribada de professionals, equiparant la quantia
d’indemnització per residència del personal sanitari de Balears
al de Canàries. Li demanam Sra. Consellera que deixi de banda
les contractacions il·legals i fidelitzi els metges amb títol
homologat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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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. El nombre de metges ha augmentat
un 20%, Sra. Diputada, en aquests darrers anys i també
fidelitzam mitjançant oposicions, que vostès varen ser
incapaços de fer, per cert.

Miri, té raó en una cosa, Sra. Diputada, i és que la situació
a Eivissa està pitjor que a les altres illes, en això li don la raó.
També la manca de professionals que pateix tot l’Estat és més
greu a Eivissa que a la resta de les Illes, i també en això li don
la raó. 

Per això, estam dissenyant uns plans específics, com hem
fet amb la rehabilitació de Menorca, si s’han de desplaçar
professionals es desplaçaran. S’estan dissenyant en aquests
moments per reduir les llistes d’espera més nombroses a l’illa
d’Eivissa. 

Vostè sap que hem fet moltes millores, moltes molt
evidents també. La radioteràpia evita desplaçaments, tenim
cirurgia vascular, tenim noves tècniques d’oftalmologia, tenim
molt més ús dels quiròfans perquè fem més feina o tenim més
activitats. Som transparents en la publicació de llistes, tenim
el Decret de garantia de demora, però ja li dic, jo mentre hi
hagi un pacient que espera més de 60 dies o més de 6 mesos
per a una intervenció quirúrgica, no deixaré de fer feina per
aquest motiu. Així ho estam fent, amb inversió i amb recursos.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.15) Pregunta RGE núm. 2784/20, presentada per la
diputada Sra. Virgi nia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a aigües jurisdiccionals
d’Algèria.

Quinzena pregunta, RGE núm. 2784/20, relativa a aigües
jurisdiccionals d’Algèria, que formula la diputada Sra. Virginia
Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gràcies, Sr. President, bon dia, diputats, diputades, premsa,
públic en general. Sr. Conseller, què ha fet el Govern davant
l’anunci de l’ampliació d’aigües jurisdiccionals per part
d’Algèria?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President, molt bon dia a tothom.
Sra. Marí, gràcies per aquesta pregunta. Vull dir-li que de fet
ha estat la Conselleria de Medi Ambient i Territori que primer
va detectar a través dels seus serveis cartogràfics que
l’ampliació unilateral de les aigües o de la zona econòmica
exclusiva per part d’Algèria podia afectar lleugerament les
aigües ampliades del Parc Nacional de Cabrera.

Bé, ens trobam davant d’un problema de sobirania entre
dos països i que entenem que ens pot afectar en dos vessants:
el primer, el que li comentava, per poder alterar les aigües
d’ampliació  del Parc Nacional de Cabrera, i en segona
instància perquè, doncs, poden suposar els futurs projectes de
prospeccions petrolieres que, com vostè sap, aquest govern
sempre s’hi ha mostrat en contra.

De moment sabem que aquest decret no es pot aplicar,
primer perquè l’Estat espanyol va ser el primer que va
incorporar les aigües que envolten les Illes Balears dins la
seva zona econòmica exclusiva i, en segona instància, sabem
també que el Govern espanyol ha fet una protesta de rebuig a
partir d’una acció diplomàtica.

No és un fet aïllat, de fet Espanya es troba amb una acció
similar amb el Marroc que afecta, en aquest cas, les Illes
Canàries. No obstant, per tenir més informació i per disposar
de més informació i tenir més tranquil·litat, jo mateix vaig fer
una consulta per carta escrita a la ministra i a la vicepresidenta
quarta del Govern perquè ens doni tota la informació que el
Govern espanyol està fent amb aquesta temàtica.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Moltes gràcies. Mire, Sr. Conseller, son muchas las
amenazas que hay detrás de esta ampliación de aguas
jurisdiccionales de Argelia. En primer lugar, ¿cómo es posible
que todo se haya hecho con tanto sigilo ya que es un tema del
2018? ¿Hasta que punto España se ha quedado sin hacer nada
durante este tiempo? Lo más importante es el solapamiento de
las aguas jurisdiccionales españolas con las argelinas al sur de
Cabrera, ¿qué hay detrás de todo esto?

Usted me dice que está en contacto con el Ministerio de
Transición Ecológica, el mismo que nos intentó y aún sigue
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intentado imponernos las boyas en la isla de Tagomago,
siempre ha escondidas de los ciudadanos, y que no acaba de
ninguna manera la depuradora de Ibiza. Un ministerio que
cuanto menos nos hace dudar de sus intenciones. 

Por otro lado, está la ampliación del Parque Nacional de
Cabrera, que comporta un conflicto jurisdiccional ya que el
ministerio es cogestor del mismo y no cede la gestión al
Gobierno balear, una maraña de intereses que es difícil de
aclarar. Si echamos la vista atrás recordemos el gran trabajo
que hizo Alianza Mar Blava y los ciudadanos de Ibiza, yo entre
ellos, para conseguir un mediterráneo libre de prospecciones
petrolíferas. 

Ya en su momento existía el proyecto MedSalt-2 que
pretendía instalar una planta de prospecciones al sur del
Parque Nacional de Cabrera, ¿tendrá algo que ver este
aumento de aguas jurisdiccionales de Argelia con ello? ¿Qué
está haciendo el Govern al respecto? Porque de momento se
ha impuesto la ley del silencio, ¿intereses varios?

Además, Sr. Conseller, con quien deben hablar es con el
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unidad Europea y
Cooperación, que creo que es con quien ha hablado la Sra.
Arantxa González Laya. Ellos son los que verdaderamente
deben actuar, deben defender ante Europa nuestras aguas
jurisdiccionales, conseguir que los dos Estados lleguen a un
acuerdo y si no es así deberá ser la ONU que resuelva.
Aunque, no sé si debemos fiarnos de alguien que está
defendiendo las mentiras de Ábalos y/a Venezuela.

Debemos preservar la riqueza ambiental que hace de
nuestro archipiélago un lugar único y que las generaciones
futuras puedan disfrutar de ello. Las Islas Baleares dependen
de su naturaleza y su paisaje. Por otro lado, las consecuencias
para el sector pesquero de las Islas Baleares pueden ser muy
importantes y como políticos debemos defender a este sector
primario de cualquier amenaza que les aparezca. ¿Van ustedes
los que llevan por bandera la del medio ambiente a permitir
que nos avasallen de esta manera o es sólo “postureo”? 

El tema es grave. Lo curioso es que hayan coincidido tres
hechos: la ampliación del Parque Nacional de Cabrera, cuya
gestión es del ministerio; la ampliación de aguas
jurisdiccionales de Argelia, y el contrato de suministro de Gas
Natural con España hasta dos mil...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

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

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

Sí, Sra. Marí, si tan clar té que les competències són
estatals, no sé per què em demana a mi si no és per fer...

(Alguns aplaudiments)

... aquest batut de demagògia que acaba de fer en mesclar
temes que no tenen cap tipus d’interconnexió una amb l’altra,
però jo li contestaré, com no pot ser d’altra manera,
benvinguda la seva preocupació per la conservació marina, un
partit que es va oposar al Decret de posidònia, a l’ampliació de
Cabrera, a l’ampliació del Parc Natural d’Es Trenc. Per tant,
benvinguda la seva preocupació. 

(Alguns aplaudiments)

Un partit que quan el Sr. Company era conseller de Medi
Ambient amagava les prospeccions que ja es feien i els
projectes que es desenvolupaven al nostre mar Mediterrani.
Per tant...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... per tant, Sra. Marí, benvingut sigui aquest canvi de tarannà,
benvingut sigui aquest compromís que acaba de manifestar
front a la conservació marina del nostre país. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats...

(Remor de veus)

Senyors diputats i diputades...

(Remor de veus)

Senyors diputats, senyors diputats, un poc de silenci...

(Remor de veus)

Senyors diputats..., per favor...,

(Remor de veus)

Senyors diputats...

(Remor de veus)

Senyors diputats, a veure, Sr. Company, per favor. Sr.
Company. Sr. Company, per favor...

(Remor de veus)
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Sr. Company, per favor, a veure, volen que comenci a
aplicar l’article 118? 

(Se senten veus de fons que diuen: “sí, sí”, i petit
aldarull)

A veure, no, perdoni, Sr. Company. Sr. Company, li he
demanat que no parlàs quatre vegades, eh!, un poc de respecte
per com hem de dur el debat entre tots, eh!

No, no té l’ús de la paraula, eh! Deixi que el diputat...

(Mes remor de veus)

A veure, Sr. Company. 

I.4) Pregunta RGE núm. 2773/20, presentada per la
diputat Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a data prevista perquè el 061 es faci càrrec
de les urgències extrahospitalàries a Formentera.

Bé, recuperam la quarta pregunta, RGE núm. 2773/20,
relativa a data prevista perquè el 061 es faci càrrec de les
urgències extrahospitalàries a Formentera, que formula la
diputada Sra. Silvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt.
Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President, per la seva deferència, tenint en
compte que per segona setmana consecutiva Air Nostrum, la
companyia regional més excel·lent d’Europa, té la deferència
de deixar 200 persones tirades a l’aeroport d’Eivissa.

Bé, i ara vaig a la pregunta que ens ocupa. Sra. Gómez,
m’imagín que vostè serà la persona que respondrà aquesta
pregunta, i és que des de Formentera fa temps que consideram
que és necessari que sigui el 061 qui s’ocupi d’atendre les
emergències extrahospitalàries que es produeixen a la nostra
illa, ben igual que es fa a la resta d’illes; i tenint en compte que
han transcorregut ja sis o set mesos des que es va constituir
aquest nou mandat i no hem tengut notícies respecte d’això; i
tenint en compte també que en el pressupost autonòmic del
2020 vàrem consignar una partida de 360.000 euros, i a més
hem aprovat recentment una proposició no de llei per
unanimitat de tots els grups parlamentaris que insta el Govern
a posar en marxa aquest servei a Formentera, no m’estendré
més.

Senzillament la pregunta és quan, Sra. Consellera, podrem
comptar a l’illa de Formentera amb una atenció per part del
061 de totes les emergències extrahospitalàries. I si la
resposta és afirmativa, també si ens pot explicar un poc en què
consistirà. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, gràcies per la seva
pregunta. Efectivament el 061 ja gestiona les urgències de
l’illa de Formentera, en aquests moments amb un vehicle que
és una UVI mòbil, que s’utilitza com a suport vital avançat o
com a suport vital bàsic en funció de la necessitat. El personal
tècnic també és personal del 061, i és cert que es medicalitza
quan hi ha una urgència greu amb professionals d’urgències de
l’hospital.

Com vostè molt bé deia, tant en els pressuposts d’enguany
com la proposició no de llei anaven en aquest sentit, que el
personal mèdic i d’infermeria fos també personal del 061, i
això serà una realitat a partir del mes de maig, si tot va bé.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera. Jo li
agraesc molt que faci aquest anunci, perquè, ja li dic,
pensàvem que seria així, més aviat que tard, però no teníem
informació respecte de si realment es faria i quan es faria, i
tenint en compte que vostè ens dóna aquesta informació, li
agrairia també que ens expliqui, si pot, si el personal que es
farà càrrec d’aquest servei serà personal propi i dependent de
l’Hospital de Formentera o si pensen fer-ho amb personal
derivat d’Eivissa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri, la nostra gestió crec que ha de
ser molt respectuosa amb els recursos, i el fet que surti
personal de l’hospital és pel volum de les urgències. Ho he
pogut revisar i li pos uns exemples; ara en els mesos d’hivern
l’ambulància surt unes deu vegades al mes, és a dir, una vegada
cada tres dies, i urgències vitals el mes d’agost, que és el mes
més nombrós, va sortir 35 vegades, que és una urgència al dia.
L’equipament, diguéssim, per una ambulància és de 6 metges
i 6 infermers del 061 si l’atenguessin 365 dies 24 hores. Per
tant, és cert que és un volum, és una inversió important, però,
com li deia, aquest és el nostre compromís, acomplim els
nostres compromisos.
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Sap perfectament que a l’illa de Formentera hem pogut
ampliar serveis, hem fet moltíssimes millores, com posar el
TAC, i acomplim exactament tots els compromisos que ens
marcam. Per tant, el personal serà del 061, està previst que el
personal sigui del 061, i que probablement es desplaci des de
l’illa d’Eivissa. Ara es prepara tot aquest operatiu però, com li
dic, en tot cas són els mesos d’estiu només que hi ha un volum
d’urgències un poc superior. Però crec que en general podem
estar molt contents de l’atenció a l’illa de Formentera.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.16) Pregunta RGE núm. 2774/20, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i  Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a valoració del règim de compensacions al
transport marítim de mercaderies.

Setzena pregunta, RGE núm. 2774/20, relativa a valoració
del règim de compensacions al transport marítim de
mercaderies, que formula el diputat Sr. Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bon dia,
Sra. Presidenta. Fa pocs dies el Govern de l’Estat va actualitzar
el reial decret que regula les compensacions al trànsit de
mercaderies. El decret tot just es va publicar, crec, el
divendres en el butlletí oficial i per tant ja tindrem ocasió de
fer-ne lectures profundes, però amb una primera lectura hi ha
alguns aspectes, aspectes importants que es veu que han quedat
mal resolts, com per exemple el de la interinsularitat, una
vella reivindicació del meu grup i, particularment, del diputat
que li parla, les compensacions al trànsit interinsular de
mercaderies.

S’han incorporat, però aquest concepte, aquest decret es
basa en dos conceptes bàsics: mercaderies d’entrada i
mercaderies de sortida. Cadascun d’aquests conceptes té un
règim, uns percentatges de subvenció, unes maneres de
calcular les compensacions; clar, el trànsit interinsular no és
ni a un concepte ni a l’altre. Això li ho pos com a exemple de
què ha quedat mal resolt aquest aspecte.

No és que vulgui entrar en aquests detalls, vull una
valoració més política, però volia una valoració preliminar del
Govern d’aquesta modificació. 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):

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, per la
seva pregunta sobre aquesta qüestió, que emana del règim
especial de les Illes Balears. La valoració que fem des del
Govern de les Illes Balears sobre el reial decret de subvenció
de les mercaderies, tant entre illes com entre illes i la
península, és molt positiva, ja que ha recollit pràcticament
totes les al·legacions que va fer el Govern en el seu moment
al Ministeri de Foment. Això suposarà sens dubte abaratir el
transport marítim i aeri de les mercaderies entre les Illes
Balears i la península, i per primera vegada, com deia vostè i
com jo repetia, entre les Illes, que crec que era una de les
sol·licituds que fèiem tots i totes.

Això, deia, emana del desenvolupament del règim especial
per a les Illes Balears, és un èxit col·lectiu i, per tant, és el
primer decret que desenvolupa aquell règim especial, i que
subvencions i percentatges de les ajudes que es rebran seran
d’entre el 60 i e l 65% de tot el transport de mercaderies, i
qualsevol empresa industrial que transformi productes i
material es podrà acollir a aquestes ajudes. Dèiem que per
primera vegada també en els entre illes, i inclou també els
ajuts al transport interinsular en residus fins a un valor d’un
35%. 

Per tant, crec que són qüestions que ara evidentment
s’hauran de desenvolupar després de l’aprovació d’aquest reial
decret, però que sens dubte ajuden les empreses i les
indústries de la nostra comunitat autònoma; desenvolupen el
règim especial de les Illes Balears, que va ser una fita que
vàrem assolir al final de la legislatura estatal passada estant el
Govern en funcions, és el primer reial decret que desenvolupa
aquest acord, i que crec sens dubte que, repetia abans, és un
èxit col·lectiu de la lluita de tots i to tes i  del seu grup
particularment, que vostès a la passada legislatura feren
moltes iniciatives sobre la necessària subvenció del transport
de mercaderies.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Em sap greu no poder fer una
valoració tan positiva com fa vostè, ja li he dit més o manco en
quina línia anava, tot i que he de reconèixer que hi ha una petita
millora en aquest règim.

Jo volia fer tres reflexions o tres comentaris a veure si ens
serveixen d’alguna manera de cara al futur. Una és que ens hem
torbat 22 anys, fa 22 anys que la Llei del règim especial de
Balears deia que s’havia de subvencionar el trànsit interinsular
de mercaderies, 22 anys. Ho deia la llei!, i al cap de 22 anys,
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ostres!, la regulació que es fa deixa un gust agredolç a la boca
perquè, com li he dit a la meva primera intervenció, no ataca
el problema com s’hauria d’atacar. Alguna cosa no funciona,
Sra. Presidenta. Jo sé que vostè n’és conscient, però realment
hem de pensar com ho fem perquè els problemes de les Illes
siguin atesos.

Quant a les al·legacions, segona reflexió. Les al·legacions
que es van fer en el seu dia, que vostè ha dit que estan totes
recollides, no estan totes recollides, però ja en parlarem algun
altre dia amb més calma, però, escolti, dues pàgines, amb
lletra prou grossa, per cert. Si nosaltres donem aquesta
importància als nostres problemes, com volem que realment
a Madrid hi donin la importància que toca. Crec que hem de
fer autocrítica en aquest sentit; jo en el seu dia ja ho vaig fer,
però veient el resultat doncs... Li agraeixo que vostè  hagi
reconegut el paper del meu grup, però és decebedor.

I per últim, visió de futur. Esperem una comissió mixta i
el paper de la delegada del Govern, que és molt important, la
delegada del Govern, una personalitat important del seu partit
amb un perfil netament polític. Jo li demanaria aprofitar al
màxim aquests ressorts per ampliar i simplificar al màxim
aquestes bonificacions.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Presidenta.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Castells, si feia 22 anys que
esperàvem i ha arribat hem d’estar contents, perquè ha arribat.
Que és millorable? Tot és millorable, tot és susceptible de
sempre anar millorant, i així anam fent feina, però de no tenir
res a tenir això hi ha un pas molt important i s’ha donat gràcies
a la voluntat política estatal i gràcies a la voluntat política
d’aquest govern i dels grups que li donen suport. Per tant, jo sí
que em sent contenta quan aconseguim qüestions històriques.

Què és important? Que per primera vegada són totes les
matèries, que és el 60, 65%, que és entre illes, que es poden
subvencionar residus fins a un 35%, que hi ha una comissió
bilateral on el Govern forma part i podrà decidir, que s’adapta
a l’administració electrònica i per tant, els industrials i els
empresaris ho tendran d’una forma molt més àgil per rebre
aquesta subvenció.

I queden coses a treballar, Sr. Castells, i entre elles lluitar
ara davant la Unió Europea perquè ens lleva el límit de
mínimis que evidentment topa amb 200.000 euros i això
perjudica molt notablement el que seria subvencionable, que
ara ja tenim el suport de l’Estat amb una partida que serà
ampliable, per tant, això és important també, que hi entren
totes les sol·licituds que es facin per part dels empresaris de
les nostres illes. 

Per tant, en aquesta lluita ara davant la Unió Europea hem
de seguir tots junts i segur que ho aconseguirem i aquesta
vegada no esperarem 22 anys.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.17) Pregunta RGE núm. 2779/20, presentada pel
diputat Sr. Jaume Font i Barceló del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a aplicació
efectiva del protocol d’intencions signats per a la millora
de les condicions laborals dels treballadors sots-
contractats per IB3.

Dissetena pregunta, RGE núm. 2790... no, 2779/20,
relativa a aplicació efectiva del protocol d’intencions signats
per a la millora de les condicions laborals dels treballadors
sots-contractats per IB3, 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:

Moltes gràcies. Molt bon dia, senyors diputats i diputades,
Sra. Presidenta, venga, ja queda poquet per aguantar-me, però
abans que parteixi m’agradaria que dues o tres qüestions
poguessin quedar almenys clares i paleses de les inquietuds
que, com a projecte polític i com a persona, tenc. 

La primera fa referència a l’acord al qual vàrem arribar
amb la consellera de Funció Pública dia 17 de desembre amb
MÉS per Menorca i El Pi, en retirar dues esmenes i firmar un
protocol d’intencions de 2 milions d’euros per millorar els
salaris de les treballadores i treballadors de totes les
empreses subcontractades que fan feina a ràdio i televisió de
les Illes Balears, a IB3.

Vàrem signar aquest protocol dia 17, ens trobam..., vàrem
quedar que dins el primer trimestre -que no ha acabat- es
posarien en marxa totes aquestes coses i volíem saber, Sra.
Presidenta, si ens podria informar de quan es veuran d’alguna
manera beneficiats totes les treballadores i treballadors de
totes les empreses que fan feina amb IB3 Televisió i Ràdio.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font, estic contenta de
tornar-li contestar una pregunta sobre problemàtiques que
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vostè i el seu grup sempre s’han caracteritzat per defensar, i
aquí hem tengut preguntes de tot tipus i una de les qüestions
a les quals vostè ha fet esment en moltes ocasions en aquest
plenari és sobre les condicions laborals en aquest cas parlam
dels treballadors i treballadores d’IB3 o de les productores o
dels contractes que puguin tenir externes, igual que hem fet
moltes vegades que hem parlat del mercat laboral d’aquestes
illes, de la situació dels empresaris i de tantes coses que estic
convençuda que l’han caracteritzat, el caracteritzen i el
continuaran caracteritzant en el futur, Sr. Font.

Vostè feia referència..., efectivament durant la tramitació
del pressupost de les Illes Balears per a l’any 2020 es va
signar un acord entre el seu grup, MÉS per Menorca i la
Conselleria d’Administracions Públiques per tal d’intentar
millorar el pressupost d’IB3, però perquè anàs dirigit a la
millora de les condicions laborals dels treballadors i
treballadores.

En aquest moment com estam?, perquè vostè feia una
pregunta molt clara, estam en la fase que IB3 està plantejant
els plecs de condicions que haurà de treure perquè dins el plec
de condicions que tregui de cadascuna de les contractes hi
haurà d’introduir que hi ha d’haver les millores de les
condicions laborals dels treballadors i treballadores d’IB3 que
és el que perseguíem, augmentar el pressupost era per fer
això.

Nosaltres estam pendents que IB3 ens traslladi aquests
plecs de condicions que han d’incorporar aquestes clàusules
socials, per dir-ho d’alguna manera, i a partir d’aquí nosaltres
farem la transferència nominativa que vàrem quedar dels 2
milions d’euros perquè puguin anar en la direcció que aquests
plecs es puguin licitar i, per tant, després els treballadors
vegin millorades les seves condicions laborals que és la
finalitat de què tractava aquella esmena, aquella proposta que
va fer El Pi i que va ser compartida amb MÉS per Menorca i
amb el meu govern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputades, Sra.
Presidenta, jo tenc clar que,  tenim clar que tenim el fil i
l’agulla, ho tenim clar, però aquí hi ha una preocupació
general, que estan passant els dies i la gent passa pena que això
només pugui beneficiar uns i no tots. La proposta de MÉS per
Menorca i El Pi era que pogués beneficiar totes les
treballadores i treballadors de totes les productores que fan
feina a IB3.

Nosaltres pensam que Balears, perquè realment pugui ser
forta i sigui cohesionada la Radiotelevisió de les Illes Balears

és fonamental, és fonamental, i també pensam que part de les
millores salarials que han de tenir totes les treballadores i
treballadors de les productores és molt important també fer la
passa d’una vegada per totes de la internalització d’una part
important de l’ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears
perquè si no, com podem defensar aquí que les empreses no
tenguin precarietat laboral i nosaltres tenguem gent fent feina
i cobrant precàriament?

Com podem voler fer aquesta (...) de Balears si nosaltres
no pagam com toca a les persones?, o per què han de cobrar
segons quins treballadors i treballadores d’IB3 la meitat del
que cobren altres?, haurien de ser tots iguals. I aquí és hi ha
aquesta proposta d’El Pi, que a part d’aquestes coses que li
accepto que s’aniran posant als plecs comencin de bon de
veres aquest camí cap a la internalització.

És l’única forma que crec que hi ha per mantenir una
televisió, una ràdio que és imprescindible per fer país en
aquesta terra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font, efectivament,
l’acord polític i allò que treballam tant des de la direcció
d’IB3 com el compromís del Govern de les Illes Balears fa
referència a les cinc contractes que existeixen en aquest
moment, tant de la ràdio com de la televisió i per tant, de la
millora de les condicions laborals de tots els treballadors i
treballadores que en depenen. Aquesta és la voluntat que
tenim. 

Li repetesc que en aquest moment estam esperant els plecs
de condicions, tot d’una nosaltres farem la transferència
nominativa d’aquests 2 milions d’euros perquè puguin
repercutir en aquests plecs i en les millores de les condicions
laborals. Això, nosaltres entenem que serà al primer trimestre
de l’any 2020 que és allò que plantejàrem i que és lògic dins
les tramitacions administratives.

I pel que fa referència a IB3, vostè sap que nosaltres des
del Govern de les Illes Balears sempre hem defensat aquest
servei com a un servei públic d’interès general que
evidentment ajuda a fer país, a fer comunitat autònoma per la
utilització de la llengua pròpia d’aquestes illes, per la millora
del nostre teixit industrial i audiovisual i també sens dubte des
de la independència política que sempre ha de tenir un mitjà de
comunicació com passa ara en aquesta comunitat autònoma i
no sempre havia estat així.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.18) Pregunta RGE núm. 3249/20 , presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup
Parl amentari  VOX-Actua Baleares, rel ati va a
adoctrinament ideològic i  polític als centres educatius de
Balears.

Divuitena pregunta, RGE núm. 3249/20, presentada en
substitució de la RGE núm. 2791/20, relativa a adoctrinament
ideològic i polític als centres educatius de Balears, que
formula el diputat Sr. Jorge Campos i Asensi del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr.
Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señores diputados,
invitados y prensa, Sra. Armengol, tras el reciente caso de
adoctrinamiento en el instituto Emili Darder de Palma que
está siendo noticia a nivel nacional por ser la prueba evidente
que demuestra el alto nivel de politización que existe en las
aulas de Baleares, ¿sigue creyendo que no existen casos de
adoctrinamiento ideológico y político en los centros
educativos públicos?

Solo le pido una respuesta con un poco de seriedad y que
si no sabe responder evite esa falsa excusa de que no se podía
grabar en el aula. Se lo digo por respeto a los alumnos y a los
ciudadanos que han escuchado esos audios políticos en el
instituto. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos, pensava que
tal vegada avui tendria la decència de començar... negant o
rectificant les paraules de la diputada del seu grup
parlamentari clarament racistes en aquesta cambra
parlamentària...

(Alguns aplaudiments)

Respecte de l’adoctrinament, si hi ha o no adoctrinament,
no, i defens la comunitat docent com sempre he fet.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sra. Armengol, yo creo que usted ha perdido el sentido del
ridículo. Entiendo que es difícil enfrentarse a un escándalo
tras otro...

(Remor de veus)  

... y que por eso en cuanto puede huye a lugares lejanos, pero
por mucho que intente tapar este nuevo escándalo del mismo
modo que hace con los menores prostituidos y abusados
tutelados por su gobierno no va a lograrlo.

La pruebas son demoledoras. El adoctrinamiento es más
que evidente y usted lo defiende y lo respalda, porque el
mensaje sectario y catalanista que vierten en las aulas esos
políticos frustrados metidos a profesionales de la docencia,
le va bien. Ustedes llevan la ingeniería social en los genes.

Usted celebra que en una aula la profesora diga a sus
alumnos de 14 años todo tipo de barbaridades contra VOX.
Reconózcalo, lo que le molesta es que después de 30 años de
adoctrinamiento contra España y la libertad, una opción
política que defiende la libertad de educación, la libertad
lingüística y una enseñanza sin injerencias políticas, sea
tercera fuerza nacional. 

Entiendo que debe ser duro para usted que toda España
haya escuchado ese discurso del odio en una clase de un
instituto, porque les ha dejado en evidencia a todos ustedes y
nos ha dado la razón. En los centros educativos de Baleares
existe el adoctrinamiento, lo he denunciado durante más de 20
años desde la sociedad civil, desde el Circulo Balear,
atendiendo a miles de familias en sus reclamaciones hasta la
Consejería de Educación, reclamaciones que afectan a
alumnos, al 70% de los centros educativos públicos.
Reclamaciones que se encontraron con el muro de la
administración pública.

Mire, Sra. Armengol, esas familias abandonadas son las
que me han traído hasta aquí y yo no me olvido de ellas. Usted
no me encontrará a mi en ese discurso del odio que hemos
podido escuchar en una aula de tercero de la ESO. Se
encontrará con un pueblo harto en la próxima cita electoral.
Sus continuos...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Campos, el seu temps s’ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

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. Miri, Sr. Campos, en aquesta
comunitat autònoma ja vàrem patir el que significa governar la
dreta extrema, en aquells moments representada pel Sr. Bauzá,
i ara, avui, s’hi afegeixen vostès a to ta aquesta història; ja
vàrem patir el que significava ficar la crispació dins el món
educatiu i 100.000 persones sortiren al carrer i els digueren
prou.

Per tant, Sr. Campos, nosaltres seguim amb això, en la
defensa de la comunitat educativa, qui valora com es gestiona
l’educació és la inspecció educativa, si té a res a denunciar hi
vagi, perquè no hi ha cap denúncia sobre aquesta qüestió. I li
repetiré una vegada més, deixi d’assetjar els professors de la
nostra comunitat autònoma, deixi d’insultar...

(Alguns aplaudiments)

... i deixi de crispar.

Malgrat vostès, la seva fòbia i el seu odi, el meu govern
seguirà treballant com ho ha fet sempre, des de la pau social
i el diàleg social, invertint per millorar la nostra educació, fent
noves escoles, com la que ahir anunciàrem de Campos,
millorant les infraestructures, millorant les condicions
laborals, millorant els programes pedagògics de les nostres
escoles, ajudant el professorat a poder tenir l’autonomia dels
centres, que és absolutament fonamental; i, Sr. Campos, li diré
una cosa, i respectant la normativa. I li repetiré una vegada més
per si no ho coneix, Carta de Drets Fonamentals de la Unió
Europea, article 13, respecte a la llibertat de càtedra.
Constitució Espanyola, Sr. Campos, que hauria de respectar,
article 20.1.c) es reconeix i protegeix el dret a la llibertat de
càtedra. Tribunal Constitucional, definint la llibertat de
càtedra, diu, dret fonamental com a llibertat individual del
docent, és una projecció de llibertat ideològica i del dret a
difondre lliurament els pensaments, idees i opinions que cada
professor assumeix com a pròpies.

Deixi, Sr. Campos, d’insultar la gent que treballa per
millorar la nostra societat. No com vostès. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Vintena pregunta, RGE núm. 2788/20, relativa a increment
d’alts càrrecs polítics del Govern, que formula el diputat Sr.
Gabriel Company i Bauzá del Grup Parlamentari Popular. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

President, se n’ha saltat...

EL SR. PRESIDENT:

Té raó, Sr. Ribas, perdoni.

I.19) Pregunta RGE núm. 2772/20, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a increment d’alts
càrrecs polítics del Govern.

Dinovena pregunta, RGE núm. 2772/20, relativa a grans
reptes de l’acord de governabilitat, habitatge, mobilitat i
sostenibilitat i transició ecològica, que formula el diputat Sr.
Marc Pérez-Ribas i Guerrero del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, President. Diputades i diputats, bon dia. Sra.
Armengol, en els Acords de Bellver s’enumeren els tres grans
reptes per a aquesta legislatura: habitatge, mobilitat sostenible
i transició ecològica i energètica per afrontar el canvi
climàtic. Però els ciutadans de les Illes Balears tenim la
sensació que això no deixen de ser eslògans publicitaris,
perquè la realitat que és molt tossuda, demostra que cap
d’aquestes àrees no està millorant, més enllà de lleis que no
serveixen, de fotos i de titulars en premsa.

Sra. Presidenta, el Govern de les Illes Balears continua
considerant aquests reptes com els principals reptes de la
legislatura? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula la presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies Sr. Pérez-Ribas per la seva
pregunta. Efectivament, als Acords de Bellver vàrem dibuixar
tot el que era el full de ruta polític que tirarem endavant
aquesta legislatura, és un pacte clar, transparent, públic i
notori que es pot consultar, no com d’altres que vostès han fet
a altres comunitats autònomes, que ningú no sap exactament
quines polítiques volen dur a terme, però aquests sí que són
molt clars i molt directes. I que efectivament, entre tres dels
seus reptes hi ha tot el que fa referència a habitatge, mobilitat
i transició energètica, transició climàtica justa en aquesta
comunitat autònoma.

I efectivament continuen sent els compromisos del
Govern, tant és així que és allò que estam impulsant des del
Govern de les Illes Balears. Ahir presentàrem totes les
mesures noves d’habitatge que tirarem endavant, tot el tema de
mobilitat, com vostè sap, comença la nova contracta de
transport terrestre dia 7 de novembre d’aquest any 2020,
continuam amb l’ampliació de xarxa ferroviària, en tot allò que
fa referència a emergència climàtica, vostè sap que l’hem
declarada a les Illes Balears. Seguim amb aquesta línia de
treball, aplicant les lleis pioneres que vàrem tirar endavant a la
passada legislatura, com la de residus, com la de transició
ecològica i tantes i tantes coses.
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Per tant, tant en les paraules com en els fets sí, seguim
prioritzant tres d’aquestes polítiques dins aquesta legislatura.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sra. Armengol, en habitatge han presentat un document que
demostra el fracàs total de la seva Llei d’habitatge que havien
fet la legislatura anterior, un document on l’únic que realment
es tirarà endavant, és que les llicències d’obra dels projectes
de l’IBAVI es tramitaran en una setmana, quan els particulars
que paguen impostos, esperen i desesperen durant més d’un
any per aconseguir la seva llicència d’obra.

Sra. Armengol, col·laboració públicoprivada en habitatge
social, no de foto, de ver. En mobilitat sostenible què hem de
dir! Ara el conseller Pons diu que AENA pagarà el tramvia i
així volen complir els reptes? Es pensen que la mobilitat
millora amb titulars de premsa? 

Per no parlar de transició ecològica i energètica per
afrontar el canvi climàtic. Només fan que posar pegues als
parcs fotovoltaics. Així els anys que passen volant i si no fan
res no complirem els objectius del 2030, on segons toca, el
35% de les energies que s’utilitzin a les Illes Balears han de
ser renovables. El 2030, quan diuen les previsions que la
població pujarà en 200.000 residents més.

Sra. Armengol, el repte de molts dels nostres ciutadans és
poder arribar a finals de mes, és poder competir en igualtat
d’oportunitats, és aconseguir que els nostres fills visquin en
unes illes amb prosperitat. I, Sra. Armengol, tal com ha dit la
Fundació Gadeso, el gran repte que tenim els residents de les
Illes Balears és el repte demogràfic, 1.400.000 residents el
2030, un repte que haurem d’afrontar i haurem d’afrontar
després d’aquesta legislatura de retrocés, aquesta legislatura
que acabarà sense habitatges, sense mobilitat sostenible i
sense complir els objectius de la transició energètica.

Ha comentat ara que mantindran els mateixos reptes. Si
mantenen els mateixos reptes, facin feina, perquè amb titulars
no basta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula la presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Incomprensible la seva intervenció
Sr. Pérez-Ribas, els fets el desmenteixen. Política d’habitatge,

vàrem passar..., no sé si vostè és que defensa la política zero
del Sr. Company, o la -2, però vàrem passar d’això a tenir
política d’habitatge pública, amb una Llei d’habitatge
compromesa i valenta, que s’està aplicant amb un Pla
d’habitatge compromès i valent que s’està aplicant. Sr. Pérez-
Ribas, 40 milions d’euros en el pressupost de l’any 2020 en
habitatge públic de promoció oficial, el màxim de la història
democràtica d’aquesta comunitat autònoma. 

En aquest moment l’any 2020 tendrem en construcció
gairebé 600 pisos d’habitatges de protecció oficial. Passegi’s
una mica i vagi a veure-ho Sr. Pérez-Ribas, no és el meu
problema si estan tancats aquí i no es passegen per la nostra
comunitat autònoma i no coneixen els projectes que s’estan
desenvolupant, però que s’estan desenvolupant. Ahir
anunciàrem 25 mesures entorn d’habitatges, des de
l’acceleració en els projectes d’habitatge públic, des de la
col·laboració públicoprivada per poder fer habitatges de
protecció oficial, des de la col·laboració amb el col·legis
professionals per agilitar l’administració local, insular i
autonòmica per fer possible des de l’obligació que abans de
fer un desnonament s’ofereixi un lloguer social a les persones
més vulnerables, i per tant garantir un habitatge digne, hi està
d’acord o no, amb tot això?, perquè això és política
d’habitatge, valenta i compromesa, amb pressupost públic que
l’acompanya.

Igual que en política de mobilitat o en transició energètica.
Està content o no que s’hagin tancat les dues línies d’Es
Murterar a la nostra comunitat autònoma? Això era un somni
de molts de ciutadans i de molts d’ecologistes d’aquestes
illes. Ho hem aconseguit amb la voluntat política i amb una
vicepresidència entestada que això s’aconsegueixi, per això...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta, el seu temps ha acabat.

(Xivarri, alguns aplaudiments i remor de veus)

I.20) Pregunta RGE núm. 2788/20, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a increment d’al ts
càrrecs polítics del Govern.

Vintena pregunta, RGE núm. 2788/20...

(Continua la remor de veus)

... relativa a increment d’alts càrrecs polítics del Govern, 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. Primer de tot li vull demanar
disculpes; m’hagués agradat que em pogués donar la paraula
abans per al·lusions, però així i tot li vull demanar disculpes
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per la mica de trullet que hem tengut aquí i que no és gaire
edificant, lògicament.

Sra. Armengol, des que vostè va entrar a governar ha
duplicat pràcticament els càrrecs polítics d’aqueixa comunitat
autònoma. Els dos darrers casos que hem sabut són el del Sr.
Pau Morlà, que va perdre la seva acta a les darreres eleccions
i ja l’han recol·locat, i també un vestit a mida que sembla que
han fet per a la Sra. Magdalena Obrador.

Jo davant això li voldria dir, Sra. Presidenta, ens pot
explicar a què ve aqueix increment exponencial de càrrecs
polítics en el seu govern? 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. Com en tantes coses en què la dreta
va enrere vostè hi va set mesos, Sr. Company. L’estructura i la
composició del Govern la vaig firmar amb un decret dia 2 de
juliol, una vegada presa possessió del Govern, és públic i
notori. El nombre d’alts càrrecs s’ajusta a l’estructura que es
va aprovar, amb una nova conselleria, que vàrem explicar
públicament que suposa un increment de deu càrrecs respecte
de la legislatura anterior, i que tant l’estructura com les
retribucions són públiques, ara sí, perquè hi ha un portal de
transparència on vostè ho pot consultar, si té dos minutets per
dedicar-hi. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Si la transparència és tan transparent com la seva agenda
estam ben arreglats, eh?, perquè no ha apuntat res des de fa
molt de temps, no sabem què fa. Però...

(Remor de veus i petit aldarull)

Escolti, miri, Sra. Armengol, a la legislatura que vostè va
entrar hi havia 122 càrrecs polítics; ara vostè en té 231...

(Se sent una veu de fons que diu: “Urooo...!”)

... un 89,34% més. Escolti, ens costen 15 milions d’euros
cada any aquells càrrecs polítics que vostè ha nomenat.
Aquesta legislatura seran 60 milions d’euros, 10.000 milions
d’aquelles antigues pessetes, el que vostè ha aconseguit fer
d’estructura política en aquesta comunitat autònoma.

No és estrany que el Sr. Negueruela digui que va bé, perquè
és que al PSOE, MÉS i Podemos no queda ningú per col·locar,
no hi ha atur. Als altres llocs sí que n’hi ha, d’atur.

(Més aldarull i remor de veus)

Miri, mentre..., jo crec que el pitjor que hi ha, Sra.
Armengol, és que mentre vostè ha incrementat un 90% els
càrrecs polítics ha aconseguit que es retallin als centres
educatius, ha aconseguit tancar centres de salut com va fer a
Alaró la setmana passada sense avisar, falten metges a Atenció
Primària, falten...; bé, nega l’equiparació salarial a la
concertada, li sobrarien doblers si no hagués fet tot això, etc.

Miri, l’Institut Nacional d’Estadística li diu que el 58% de
la població de les Illes Balears té dificultats per arribar a final
de mes, i mentrestant vostè té dues places de gerent a SFM;
vostè té dotze alts càrrecs a IB3, amb 1 milió d’euros que
costen; vostè té tres als càrrecs a IBAVI i no han fet ni un sol
habitatge de protecció oficial.

Sra. Armengol, seriositat. Vostè no creu que s’ha passat
molt de frenada i ha fet una estructura política tan grossa pel
pacte que havia de fer i per acontentar els seus, que fa que ara
la gent de fora que ho passa malament, que no arriba a final de
mes, com li diu l’Institut Nacional d’Estadística, vostè no creu
que és vergonyós? Jo li deman que agafi responsabilitats, que
deixi d’endollar amics, que deixi de somniar, i que es posi a
fer feina perquè la gent que no és dels seus pugui viure bé en
aquesta comunitat autònoma.

(Remor de veus i 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. Podria entrar a la demagògia, o a l'“i
tu més”, de dir-li el que passa a la comunitat de Madrid, a
Múrcia, al Consell Insular d’Eivissa i tantes altres coses, no?

(Xivarri)

No m’hi dedicaré, em dedicaré a defensar el que nosaltres
hem fet i el que nosaltres creim, i nosaltres creim en una
administració autonòmica, amb un sector públic potent per
servir a la ciutadania, i això ha d’anar acompanyat sens dubte
dels funcionaris necessaris i dels càrrecs públics. Per això
hem fet tornar..., hem contractat 1.500 professors més i els
1.000 professors que vostès varen acomiadar, perquè tenim
una concepció absolutament diferent...

(Alguns aplaudiments)

... i hem fet l’estructura de govern per fer les polítiques que
necessiten els ciutadans de les Illes Balears.
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I fem més inversió que mai, Sr. Company. A la nostra
època, el contracte més alt de la història en transport
terrestre, que començarà el novembre, 490 milions d’euros;
l’ampliació de la xarxa de tren, la construcció de depuradores,
la millora de la xarxa en alta, més escoles, més centres de
salut, més hospitals, més centres sociosanitaris, més centres
residencials, més centres integrats d’FP, més construcció
d’habitatge públic com mai a la nostra comunitat autònoma.

(Remor de veus)

Política de protecció del nostre territori... No, Sr.
Company, tot això són iniciatives polítiques que s’estan
executant i que sens dubte necessiten el personal polític i
administratiu per dur-ho a terme. Igual que protecció de les
nostres illes, li deia; més parcs naturals, més reserves
marines, el Decret de posidònia, l’impost de turisme
sostenible i  la seva gestió, polítiques actives d’ocupació, la
Llei de residus, la Llei de canvi climàtic i les seves
execucions...

(Continua la remor de veus)

Tot això són iniciatives que s’estan desenvolupant en
aquesta comunitat autònoma gràcies a la voluntat política.

Nous drets per als ciutadans, Sr. Company, escolti: la
renda social, la sanitat universal que vostès varen eliminar,
nous drets a les dones víctimes de violència masclista, drets
a les persones del col·lectiu LGTBI, i tants altres. I estam
molt contents perquè ara a Espanya hi ha un govern que també
desenvoluparà nous drets, com el de la mort digna amb la Llei
d’eutanàsia que va començar a caminar l’altra setmana.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Però, Sr. Company, si vostè pensa com el Sr. Echániz, el
portaveu adjunt del seu grup parlamentari, que va dir que era
una mesura per retallar i per lliurar-se de persones que
resulten molt cares al final de la seva vida, com que vostè no
ha contradit aquestes declaracions del seu partit, entenc que
vostè pensa el mateix, i si pensa el mateix, Sr. Company, mai...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

 II. Interpel ·l ació RGE núm. 5716/19, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a autogovern de les Illes
Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al segon punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 5716/19, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a autogovern de les Illes Balears.
Correspon la intervenció del Grup Parlamentari...

(Remor de veus)

Senyors diputats, un poc de silenci... Intervenció del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom altra vegada, i
entraré directament en matèria, Sra. Consellera, per explicar-li
quina és la finalitat d’aquesta interpel·lació.

Nosaltres volem saber quina és l’agenda del Govern per
complementar l’autogovern, tant l’autogovern de les Illes
Balears, és a dir, competències pendents de traspassar de
l’Estat a la comunitat autònoma, com la compleció  de
l’autogovern dels consells insulars, és a dir, competències
pendents de transferir de comunitat autònoma a consells
insulars.

Creiem que una cosa és la política del dia a dia, que s’ha
d’anar fent i que el seu govern fa tan bé com pot, però una altra
cosa són alguns projectes d’arquitectura institucional, que és
acabar de donar compliment al que estableix l’Estatut
d’Autonomia, que com vostè sap doncs ja té uns quants anys la
modificació de l’any 2007, tretze anys de trajectòria, que per
tant ja tocaria que aquests aspectes s’haguessin acabat de
complementar, tenint en compte que n’hi ha alguns que són de
la màxima importància per al bon govern d’aquestes illes. 

Per tant, jo li dic, entro en matèria, volem saber quina és
l’agenda del Govern i després també, li sóc sincer, perquè
nosaltres tenim una sospita que m’agradaria que vostè
m’ajudés a desvetllar, nosaltres tenim la sensació, pel que hem
vist, pel que portam de legislatura, que no tenen intenció de
treballar en aquesta línia, però que no ho volen dir. Aleshores,
això dóna lloc a tota una sèrie de contradiccions amb les
preguntes que els feim, amb les resolucions que s’aproven en
aquest parlament i jo crec que perquè tots plegats puguem fer
la feina que ens han encomanat els ciutadans crec que s’ha de
poder parlar clar amb aquests temes. Per tant, a mi m’agradaria
que vostè també fos clara amb aquests temes.

Entraré en matèria i li diré aquelles que crec jo que són les
competències en aquest moment més importants pendents de
transferir, però evidentment obert que vostè em complementi
la llista amb altres que tal vegada em poden haver passat per
alt. La legislatura passada, a iniciativa d’El Pi, es va presentar
una proposició no de llei en què es demanava que el Govern
fes l’anàlisi de totes les competències pendents de transferir.
Crec que aquesta proposició no de llei no es va substanciar i
no tenim aquesta recerca perquè, clar, hi ha algunes
competències que és difícil realment determinar l’Estatut
exactament a què es refereix quan diu que allò és competència
de la comunitat autònoma o no. A vegades parlam que
simplement procediments administratius que ara fa una
dependència de l’Estat la faci una dependència de la comunitat
autònoma.

Per tant, és un tema que no és senzill i per tant crèiem que
com a mínim s’hauria de recuperar aquesta proposició no de
llei que es va aprovar en el seu dia, com deia a iniciativa d’El
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Pi, i que com a mínim el Govern fes l’estudi de quines són
totes aquestes competències que queden per transferir.

Anant al moll de l’os, com a mínim tenim tres grans
competències en les quals vèiem que hi ha elements encara
per transferir, on alguns són molt importants. El que per a mi
és més important és la de la gestió del domini públic
maritimoterrestre, és a dir, l’article 32, em sembla ser, no sé
si el número 17, s’assumeix per part de la comunitat autònoma
la competència executiva en gestió del domini públic
maritimoterrestre. Clar, sent com som unes illes em sembla
que tothom estarà d’acord que aquesta és una competència de
la màxima importància. En aquests moments la comunitat
autònoma està gestionant la zona de servitud de trànsit, la zona
de servitud de protecció, però no estam gestionant la part més
rellevant, que és el domini públic maritimoterrestre, tant la
part de terra com la part de mar que inclou les aigües interiors
on realment, excepte alguns elements que es reserva l’Estat,
hem de recordar que la Llei de costes diu que les comunitats
autònomes tendran competències en el que regula aquella llei,
en tota aquella extensió que regulen els seus Estatuts
d’Autonomia. Per tant, aquí tenim molt de terreny per córrer
i crec que ningú no podrà discutir que la gestió del domini
públic maritimoterrestre en una comunitat autònoma que és un
arxipèlag, doncs, és fonamental.

Segona competència important, se li dedica tot un article
a l’Estatut d’Autonomia, l’article 33, la policia. Aquí és on jo
li dic, i ara que tenim aquí a la consellera Isabel Castro li
agraeixo perquè no m’agrada parlar de persones que no són
presents, que tenc la sensació que d’una banda no es vol
avançar en aquest tema, però no es vol reconèixer. Aquí he de
fer altra vegada referència a El Pi, perquè va ser precisament
el Sr. Melià qui en la seva compareixença, i perdó perquè ara
m’adreço a la consellera Costa, a la compareixença de la
consellera Castro li va demanar quina prioritat tenia el Govern
de les Illes Balears en simplement definir el model de policia,
que és el que va recollit en la Llei de coordinació de policies
locals. És definir el model, només volem definir el model. I
la consellera, doncs molt sincera, li va dir, “no és prioritari per
a aquest govern.”

A mi em va alarmar això perquè la llei deia que
evidentment s’havia de desenvolupar aquest model i, per tant,
jo he fet un parell de preguntes a la consellera i la impressió
que he tret és que no es vol reconèixer que això no és una
prioritat, però que les passes que s’han fet no van dirigides ni
simplement a això, al model, és a dir, al model de policia que
necessitam per a les Illes Balears; que tenim moltes
mancances, que a cada..., no a cada ple, però gairebé a cada ple
en parlem. És a dir, hi ha mancança de policia local, hi ha
mancança de Guàrdia Civil, hi ha mancança de Policia
Nacional, escoltin, tenim un estatut, que per cert hi ha molts
de partits aquí que el varen votar i no precisament el meu. És
a dir, jo els estic demanant que compleixin l’Estatut
d’Autonomia que es va aprovar el 2017 i hi ha molta gent que
ara diu que aquest tema no és important, hi ha partits de
l’oposició que diuen, no, això de la policia no és important.
Escolti!, doncs, no haver-ho posat a l’Estatut d’Autonomia,
varen posar a l’Estatut d’Autonomia que tendríem, que

podríem tenir un cos de policia propi, em sembla que el
normal seria com a mínim definir què ens podria ajudar a
solucionar el cos de policia propi. Nosaltres no ens agafem el
cos de policia propi com un fet roent perquè sí, l’hem de tenir
perquè sí, no, a veure, mirem quines mancances tenim i en
quina mesura tenir un cos de policia propi ens hauria d’ajudar
a suplir aquestes mancances. 

Avui mateix s’ha parlat d’alguns aspectes de policia
administrativa, ja sé que per exercir la policia administrativa
no es necessita un cos de policia, però pot ser útil. Tenim
moltes mancances a nivell d’inspecció en què moltes vegades
el suport de la força pública pot ser un element important.
Com sempre ens queixem que no hi ha prou inspecció, quan
podríem tenir aquest element que jo crec que és molt
important, que és dissuasiu i que és un element important a
l’hora de fer les funcions de policia administrativa en tants
d’àmbits com tenim atribuïts.

Per últim, una altra competència important que també està
recollida a l’Estatut és la presència de la comunitat autònoma
en els òrgans gestors portuaris i aeroportuaris. En aquests
moments hi ha una certa presència de la comunitat autònoma
en els comitès de coordinació aeroportuària, però a mi
m’agradaria saber si el Govern ja està satisfet amb això o en
voldria més o troba que aquesta presència que l’Estatut diu que
podem tenir en aquests òrgans hauria de ser més profunda i
ens hauria de permetre fer més coses. 

Igualment dintre l’Autoritat Portuària de Balears, el
Govern nomena el president de l’Autoritat Portuària de
Balears, molt bé, punts a favor, però hem de veure si crèiem
que com a comunitat autònoma hauríem de tenir més ressorts
d’incidència, perquè no pot ser que tenguem un organisme que
regula, administra i pren decisions territorials sobre els
nostres ports, sobre els nostres cinc ports d’interès general i
que les autoritats locals gairebé ni se’n temin ni, vaja,
s’assabentin que comencen les obres quan veuen arribar les
grues.

Això pel que fa referència a tot el primer paquet que li deia
d’agenda de traspàs de competències entre Estat i comunitat
autònoma, però hi ha un segon paquet que és agenda de
competències, agenda de traspàs de competències entre
comunitat autònoma i consells. Aquí hi ha un primer element
que el nostre grup ha denunciat moltes vegades, tal vegada no
tothom hi està d’acord i nosaltres estam disposats a admetre
que pot ser tenim una postura minoritària sobre aquest tema,
però m’agradaria saber quina és l’opinió del Govern i és sobre
el desequilibri que hi ha en aquests moments en la compleció
de l’autogovern de Mallorca i de les altres illes. 

És a dir, en aquests moments tenim que el Govern
assumeix directament competències molt importants del
Consell de Mallorca, com pot ser agricultura, com pot ser
ordenació turística i com pot ser transport terrestre. No es
poden imaginar els desequilibris que crea això, aquesta
situació no és ni justa ni és equitativa per a les altres illes
perquè tenim un àrbitre que és part. És a dir, estam, tenim un
govern que desplega unes polítiques pensades per a Mallorca
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i que després interfereixen i dificulten que aquestes polítiques
es puguin dur correctament a les altres illes. 

Per tant, crec que s’hauria d’avançar en la compleció de
l’autogovern de l’illa de Mallorca; jo he assenyalat agricultura,
ordenació turística i transports. Ja sé que això també depèn de
la voluntat del Consell de Mallorca, però crec que hauríem de
tenir una idea clara de si ens vàrem dotar d’un Estatut, si  el
volem desplegar no el podem desplegar. I això sí que es
responsabilitat de tots, desplegar l’Estatut és responsabilitat
de tots. Per tant, a mi m’agradaria saber si e l Govern
comparteix aquesta visió del meu grup que aquesta falta de
compleció de l’autogovern de l’illa de Mallorca crea
disfuncions en l’exercici d’aquestes competències per part de
les altres illes. En el cas de la política agrària, jo ho he
assenyalat diverses vegades i ara no hi puc entrar en detall,
però, com deia, és una situació que no és ni justa ni equitativa.

Per últim, per acabar, hi ha un tema que crec que serà fàcil
que ens posem d’acord, però jo també voldria saber, tenir una
manifestació del Govern sobre aquest tema, que és sobre
l’eventual transferència dels recursos hídrics, fixi’s que li dic
eventual transferència dels recursos hídrics. A l’acord
d’investidura que vàrem signar el mes de juny dèiem que en el
termini d’un any, per tant això serà el juny de 2020, hi hauria
sobre la taula els informes tècnics, econòmics i jurídics per
estudiar la viabilitat del traspàs de la competència de la gestió
dels recursos hídrics. Fixi’s en quins termes de màxima
prudència ho dic. És a dir, nosaltres no estam reclamant la
competència sinó que estam reclamant que s’estudiï la
viabilitat. El traspàs d’aquesta competència està previst a
l’Estatut d’Autonomia, els consells insulars la podrien
assumir, però som conscients que és complex, que és un
problema polièdric al qual ens afrontam, per tant, demanam
que aquests informes estiguin en marxa.  M’agradaria saber si
s’ha posat fil a l’agulla. 

Per cert, en els termes en què m’expresso en aquest últim
punt són exactament els mateixos en què ahir el Consell de
Menorca va aprovar una resolució al respecte. De moment,
això és tot.

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

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Es el turno de palabra de la
consellera de Presidencia, Cultura e Igualdad, la Sra. Costa.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Gràcies també, Sr. Castells, per la seva interpel·lació
i així a veure si podem aprofundir una miqueta més en tot el
que vostè ha anomenat, l’arquitectura de la nostra comunitat

autònoma i quina és, diguem, l’agenda del Govern o quin és el
model que té  aquest govern de cara a completar aquesta
arquitectura institucional bé sigui amb traspassos de l’Estat
cap al Govern o del Govern cap als consells insulars.

La setmana passada ja comentava jo, Sr. Castells, en aquest
parlament que precisament per avançar com a societat, i arran
de la interpel·lació que feia el Grup Parlamentari El Pi
Balears, necessita més poder de decisió sobre aquells temes
que ens afecten aquí a les Illes i això vol dir tant reclamar a
l’Estat, vostè hi ha fet menció, algunes competències que ens
corresponen i que no han estat transferides, però també
incorporar-nos amb veu i amb capacitat de decisió a instàncies
on es prenen les decisions estratègiques en l’àmbit estatal i
que afecten els interessos dels ciutadans de les Illes Balears.

I des del Govern entenem això com aprofundir en el nostre
autogovern i mantenint sempre un diàleg fluid amb el Govern
també d’Espanya sense perdre l’esperit reivindicatiu i
defensant sempre els interessos aquí a les Illes Balears.

Sobre la seva sospita o temor que no tenim intenció de
treballar en segons quina línia, però no ho deim, li puc
assegurar que no és així. Jo intentaré..., sol ser bastant clara.

Sí que li vull dir, Sr. Castells, que una cosa és la línia en
què estam treballant i fins on podrem arribar i l’altra... fins on
arribarà diguem aquest traspàs de competències bé sigui de
l’Estat cap al Govern o del Govern cap als consells insulars.

També li he de dir que ja a la passada legislatura es va estar
treballant en aquest informe que al final és cert que no es va
acabar d’enllestir sobre com estaven les competències
pendents de transferir, una anàlisi de totes aquestes
competències pendents de transferir, una anàlisi que es va
començar a fer entre  l’Advocacia i l’Institut d’Estudis
Autonòmics, però esperem poder arribar a completar-ho.

I entraré ara ja a les competències concretes que vostè
m’ha mencionat, no? Per una banda, les que preveu l’article 32
sobre el traspàs del domini públic marítimoterrestre, li he de
dir que ja a la passada legislatura, fins i tot al final de l’etapa
d’un govern en funcions a l’Estat, vàrem tenir ja converses
amb Madrid que a més vàrem avançar bastant en el sentit que
hi havia voluntat política que aquest traspàs es pogués fer cap
a les Illes Balears. Li he de dir que jo no vaig trobar cap
resistència en aquest sentit i és cert que ara amb el nou govern
d’Espanya encara no hem tornat reprendre aquestes converses
perquè s’acaba de conformar el nou govern, però que seguirem
en aquest sentit.

Sí que li he de dir que feim feina perquè això sigui una
realitat, així com en altres veig més difícil que siguin una
realitat més a curt termini a pesar que pugui estar d’acord que
és una de les competències pròpies d’aquí a les Illes, hi ha fet
vostè menció, és el cas de la policia autonòmica, on ja a la
passada setmana la consellera Castro va tenir l’oportunitat de
contestar a una pregunta. 

 



1428 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 21 / 18 de febrer de 2020 

Compartim que tenir un cos de seguretat propi que ens
permeti fer una gestió més directa de tot el que són els reptes
de seguretat ciutadana i des de la proximitat és desitjable, però
evidentment una altra cosa és veure com es pot fer una realitat
i no és un tema que puguem tenir enllestit d’un dia per l’altre.
No el veig tan a curt termini com -sí som més optimista- amb
la competència que abans he mencionat del domini públic
marítim terrestre a pesar que això necessita un acord amb el
Govern de l’Estat.

Per altra banda, m’ha fet vostè també menció a la capacitat
de decisió, d’intervenció en els òrgans portuaris i
aeroportuaris, hi estic totalment d’acord i des del Govern de
les Illes Balears no estam satisfets amb la capacitat que tenim
ara, que és molt limitada.

Tenim més capacitat d’incidència, vostè hi ha fet
referència, en tot el que fa..., en els temes de ports, però no en
els temes de l’aeroport i aquestes darreres setmanes han estat
una evidència, hem pogut veure els exemples.

La setmana passada també jo explicava que és una... bé, una
prioritat i un desig d’aquest govern d’avançar en la gestió dels
ports, però també... i que puguem, diguem, tenir una... jo diria
cogestió amb la gestió dels ports que són d’interès general,
com puguin ser els de Maó, els d’Eivissa, els de Sa Savina o
els d’Alcúdia; i pel que fa als aeroports, també en aquest cas
d’interès general que com saben gestiona AENA, evidentment
no estam satisfets amb la manca o amb la poca capacitat
d’intervenció que tenim des del punt de vista formal o jurídic,
una altra cosa és que intentem des d’un punt de vista de gestió
política tenir més capacitat d’intervenció o de decisió en grans
infraestructures com pugui ser un aeroport i ara ho hem vist
recentment pel que fa referència a l’Aeroport de Palma.

Com que el temps passa ràpid no vull deixar de fer menció
també al que vostè deia, a la part de les possibles
transferències del Govern als diferents consells insulars.

Aquí també m’aferraré a alguna de les coses que ha dit
quan mostrava el seu temor que si el Govern no està fent feina
en una línia, però no s’atreveix a dir-ho. Miri, tenim les
conferències de presidents, tant en la passada legislatura com
en aquesta, on tots els consells insulars varen poder expressar
quines eren les seves prioritats. En aquesta legislatura de
moment només n’hem celebrat una perquè sap que estan
previstes una cada sis mesos o dues anualment. I també és
cert, com vostè deia, que existeix una asimetria en diferents
competències que gestionen els consells insulars, però
asimetria que existeix perquè l’Estatut d’Autonomia permet,
i la nostra arquitectura institucional permet que cada consell
insular decideixi si vol acceptar una competència o no.

Que això és un error? Bé, crec que si això no fos possible
després s’acusaria el Govern o s’acusaria la nostra normativa
que no es permetés que cada consell insular pogués decidir en
un moment si gestiona unes competències o no. I és cert, com
vostè ha dit, que competències tan importants com agricultura,
ordenació turística o transport terrestre al seu dia el Consell
de Menorca i el Consell que llavors era d’Eivissa i Formentera

varen decidir acceptar aquestes competències i exercir-les i
en el cas del Consell de Mallorca, aquest no les va voler
acceptar.

Si un consell no accepta unes competències les continua
gestionant el Govern de les Illes Balears. I, per cert, fa dues
legislatures, no ho ha mencionat vostè, però també va passar
fa dues legislatures quan governava el Sr. Bauzá, es va
transferir promoció turística només al Consell d’Eivissa
perquè va ser l’únic consell que va acceptar en aquells
moments la competència de promoció turística.

I en la passada legislatura vàrem aconseguir precisament
per avançar en no aprofundir més en aquesta asimetria que
llavors alguns poden veure com a una disfunció en l’execució
de les competències que promoció turística passàs d’una
forma més simètrica a tots els consells insulars i tots els
consells insulars ho varen acceptar.

I pel que... ha fet vostè menció també a possibles
traspassos dins d’aquesta legislatura, li he de dir que pel que
a nosaltres ens han comentat o manifestat els consells insulars
n’hi ha una que també varen començar a fer feina en la passada
legislatura que era la part de litoral que encara gestiona el
Govern de les Illes Balears. Jo crec que seria bo que
efectivament aquesta competència la gestionassin els consells
insulars.

M’ha parlat també d’una eventual transferència de recursos
hídrics, de possibles estudis de viabilitat. L’he d’informar,
encara que ja ho vàrem fer quan va tenir lloc la darrera
conferència de presidents que ha estat la primera dins
d’aquesta legislatura, que els mateixos consells insulars es
varen comprometre, internament cada consell insular a cada
illa, a traslladar aquest debat conjuntament amb els
ajuntaments perquè hi hagi, diguem, també un acord dels
diferents ajuntaments amb el consell insular de cadascuna de
les Illes.

I també com s’ha fet públic aquests dies, precisament
aprofundint en tot el que fa referència a la gestió de l’aigua el
mateix conseller de Medi Ambient i Territori del Govern va
enviar una carta a tots els presidents i les presidentes dels
consells insulars de les illes, demanant-los si tenien intenció,
atès que dins enguany, dins el 2020, s’acaba el conveni que té
el Govern de les Illes Balears amb diferents ajuntaments per
a la gestió de la depuració d’aigües, si els consells insulars
volen assumir diríem aquest paper coordinar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Costa, tiene que ir terminando por favor.

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

Sí, ja acab Sra. Presidenta. Si els consells insulars volen
assumir aquest paper de coordinador i de gestió de la
depuració de l’aigua, donat que és competència municipal, en
el cas que aquests ajuntaments vulguin seguir cedint aquesta
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gestió de la depuració de l’aigua, que seria -diríem- una
primera passa dins allò que ha de ser la gestió integral de
l’aigua. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Costa. Corresponde ahora el turno de
réplica del grupo autor de la intervención. Tiene la palabra el
Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. I moltes gràcies, Sra. Costa per
la seva resposta. En aquesta segona intervenció simplement li
demanaria concrecions, m’ha dit que la legislatura passada es
va començar a fer aquest informe de competències pendents
de transferir, hi ha una data, està previst tenir-lo en alguna
data? Hi ha algun esborrany, hi ha algun document ja que es
pugui publicar, que es pugui conèixer, que es pugui avaluar
l’avanç d’aquests treballs. Això sobre aquest acord que es va
prendre la legislatura passada.

Sobre domini públic marítimoterrestre, ho seguirem de
prop, sembla que no hi ha voluntat d’obstruir-ho políticament,
per tant, esperem que avanci.

Sobre el tema de la policia, jo insistesc, només volem un
informe que és el que diu la llei, un informe sobre quin seria
el model adequat de policia per a les Illes Balears. Aquest
informe hauria d’haver estat fet el mes de desembre, no està
fet. També m’agradaria saber si es plantegen una data per tenir
fet aquest informe i que, per tant, com a mínim aquesta
primera passa la tinguem feta.

Sobre la presència de la comunitat autònoma en els òrgans
de gestió portuària i aeroportuària, es declara no satisfeta.
Tenim una proposta de com ho podem fer? Per exemple,
històricament gràcies a aquell moment, em sembla que una
exigència de Convergència i Unió per a la investidura d’Aznar,
imagini’s, es va aconseguir que els presidents de les autoritats
portuàries els nomenessin les comunitats autònomes, va ser
una bona idea. És a dir, sense modificar l’arquitectura, es va
donar un poder a la comunitat autònoma per incidir sobre les
autoritats portuàries. Tenim alguna proposta d’aquest tipus
com en el seu moment va tenir en aquest cas Convergència i
Unió?

Respecte del tema de transferències als consells. Jo
entenc, ja sé que evidentment el disseny definitiu depèn de la
voluntat de cada consell insular, però a mi m’agradaria saber
quina és la visió del Govern, vostès troben que aquesta
situació de desequilibri, aquesta visió de falta d’igualtat en les
competències és desitjable, o volen fer passes per avançar cap
un model més igualitari entre els diferents consells? A mi
m’agradaria saber quina és la visió del Govern.

I respecte dels recursos hídrics, entenc que a la
Conferència de Presidents es va decidir abans sobre aquest

tema, ja demanarem l’acta d’aquesta reunió. Però jo li he
demanat sobre el nostre acord d’investidura. El nostre acord
d’investidura és que en el termini d’un any estiguin llestos els
informes tècnics, jurídics i econòmics perquè està molt bé
parlar amb els ajuntaments i tal, però al f inal, és a dir, per
saber si és viable, com es pot fer i  amb quins mitjans i en
quines condicions es pot fer, necessitem aquests informes. 

Jo he fet referència a aquesta proposta que havia fet el
conseller, que també agraeixo que sigui aquí, perquè com deia
abans, no m’agrada parlar de persones que no hi són presents;
jo crec que és d’alguna manera exactament el contrari del que
demanem, és a dir, nosaltres no demanem que es posi l’arada
davant dels bous, no, no, no, primer els bous i després l’arada.
Primer els informes tècnics, jurídics i econòmics i després ja
parlarem del traspàs de la competència. Llavors no tenim fet
això i hi ha una proposta de passar l’arada davant dels bous.
Escolti, per què no feim primer els informes? Que és el que
va aprovar ahir el Consell de Menorca, que és el que tenim en
el nostre acord d’investidura i que és el que jo d’aquí 15 dies
sotmetré a la votació d’aquest parlament en la moció
subsegüent d’aquesta interpel·lació. Moltes gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Castells. Es el turno de contraréplica
de la consellera de Presidencia, Cultura e Igualdad, la Sra.
Costa.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Castells. Començam
pel final, respecte a tot el tema del traspàs de recursos hídrics.
No es tracta de començar pel final, com supòs que feia
referència a aquest possible traspàs, que més que un traspàs
seria una cessió de gestió, sinó que aprofitant que precisament
l’any 2020 acaben aquests convenis que tenen els ajuntaments
amb el Govern, quan en el seu dia alguns ajuntaments varen
cedir la gestió en la depuració de l’aigua, des de la Conselleria
de Medi Ambient, s’ha ofert als  consells per si volen
començar amb aquesta possible gestió, a no ser que cada
ajuntament decideixi que és el competent, que evidentment és
el competent en depuració d’aigües, gestionar-ho cadascun de
forma individual, perquè és la seva competència.

És cert també que en tots els discursos de les institucions
i els consells insulars en primer lloc i per a aquesta
legislatura, es reclama aquest traspàs de recursos hídrics i el
Govern ja ho va dir la passada legislatura i ho continuam dient
ara també, estam d’acord amb aquesta voluntat política i així
els ho hem dit clarament als presidents dels consells insulars,
però és que són els consells insulars els primers en dir-te, bé
hi estam d’acord però ho hem de fer bé i deia vostè, amb els
informes tècnics i jurídics que facin falta. Evidentment i amb
això s’hi fa feina, no es pensi vostè que ens n’hem oblidat.
Però és una competència, en aquest cas, o una gestió que no
és fàcil.
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I per altra banda, quan deia que jo no havia acabat de dir si
definirem aquest model de policia autonòmica,
independentment que arribi aquesta policia a curt o a llarg
termini. És que fent feina amb aquest model de policia
autonòmica ja li va respondre la consellera Castro la passada
setmana, que s’hi estava feina, que s’ha d’acabar d’enllestir un
informe del propi Institut de Seguretat Pública de les Illes
Balears i que després a més, hi havia una altra passa prèvia, que
era la creació de l’Escola de Seguretat Pública de les Illes. I
per fer tot això, evidentment s’ha de fer amb els corresponents
estudis que com ja va dir la consellera Castro, s’hi feia feina.
Però jo no voldria donar més expectatives de fins on
arribarem, Sr. Castells. I per tant, jo  no seria sincera si en
aquests moments jo li digués i no es preocupi que en sis
mesos tendrem un model i una policia autonòmica en aquestes
illes, perquè estaria faltant a la veritat.

Sí estic absolutament d’acord des del punt de vista polític,
que la gestió de la seguretat pública des de la proximitat i
exercint la nostra competència, hi hem de fer feina per arribar
a aquest objectiu. Absolutament d’acord.

I per últim, m’ha tornat fer referència a la capacitat
d’actuació en organismes com puguin ser Ports que depèn de
l’Estat, o l’aeroport. I hem reclamat i seguirem reclamant al
Govern d’Espanya aquesta cogestió aeroportuària, que és cert
que es varen donar en el seu dia petites passes en Ports, com
pugui ser la capacitat de nomenament o de proposta, diria més
que nomenament, la proposta que es fa des de les illes per als
nomenaments dels presidents d’Autoritat Portuària, ha estat
una passa important i no l’ha minimitzada, però la capacitat de
gestió entenem que hauria d’anar molt més enllà, no només en
Ports de les Illes Balears, s inó també en l’aeroport, perquè
quan deim d’aquesta capacitat d’intervenció o de decisió, no
ha de ser només en com es trien aquests organismes, sinó amb
la participació real que es faci per part del Govern de les Illes
Balears, que en el cas del consell d’administració d’Autoritat
Portuària n’és una realitat, però en el cas dels aeroports
d’interès general de les illes, en aquest cas no hi ha un
organisme en el qual el Govern de les Illes Balears hi tengui
una participació efectiva amb capacitat de decisió. Moltes
gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

III. Moció RGE núm. 2625/20, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a servei de transport aeri
sanitari, derivada del debat de la interpel·lació RGE
núm. 11579/19.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la Moció RGE núm. 2625/20 del Grup
Parlamentari Popular, relativa a servei de transport aeri

sanitari, derivada del debat de la interpel·lació RGE núm.
11579/19.

Correspon començar amb la intervenció del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Bon dia, diputats i diputades, gràcies, Sr. President. Com
tots saben el Govern de les Illes Balears va adjudicar la
concessió del servei de transport aeri sanitari a l’empresa
Eliance per un import de 25 milions d’euros, un servei bàsic
i imprescindible per als ciutadans d’aquestes illes, un servei
que ha patit la gestió negligent per part d’aquest govern. 

Durant mesos s’ha permès que es posin en risc les vides de
malalts i professionals sanitaris, s’ha permès que el servei de
transport sanitari aeri l’oferís una empresa amb pilots que no
comptaven amb habilitació per a vol instrumental ni per a vol
multipilot.

Es va contractar d’urgència una nova empresa per al trasllat
de pacients amb helicòpter d’Eivissa a Mallorca i es manté
l’empresa incomplidora per a Mallorca i Menorca. 

L’avió ambulància en seu a Menorca ha estat més de quinze
dies sense volar a causa d’avaries constants, el que ha provocat
un deteriorament del servei. En aquests casos l’avió de
Mallorca ha de volar a Menorca i tornar a Son Espases i es
duplica el temps de resposta, un trasllat que hauria de fer-se en
hora i mitja es fa en quatre hores.

Els mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs
mereixen estar tranquils, mereixen no haver de preocupar-se
per la seguretat d’un servei bàsic com és el transport aeri
sanitari. 

No podem deixar la nostra seguretat en mans de pirates
aeris. El Sr. Fuster va anunciar que els nous plecs de transport
sanitari seguiran en la mateixa línia que els anteriors perquè
són molt bons. Afirma que el que ha fallat són el temps de
l’adjudicatària. Són uns plecs de condicions bons i va
incomplir l’adjudicatària, però com ja hem dit qui ha fallat en
la gestió ha estat el Govern.

L’adjudicació d’aquest contracte estava viciat des d’un
inici, el Govern ho sabia i ha tardat més d’un any a prendre
mesures.

El Servei de Salut de les Illes Balears va obrir cinc
expedients i ha imposat sancions a l’empresa adjudicatària del
servei per falta de titulació i llicències de pilot i copilots, falta
d’habilitació per a vol instrumental, retard en la posada en
marxa de l’avió de Mallorca, retard en la posada en marxa en
l’avió de Menorca i un per antiguitat de l’avió de Mallorca.

Tot això s’hauria pogut evitar si els responsables haguessin
controlat des d’un inici aquest contracte amb la diligència que
els correspon, diligència que no ha tengut la consellera, e l
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director general del Servei de Salut ni el gerent del 061 de les
Illes Balears.

Fa dies que la consellera afirmava que el gerent del 061 i
el director general del Servei de Salut feren un seguiment
exhaustiu del contracte i no és així, no han fet aquest
seguiment fins que no han sortit a la llum totes aquestes
irregularitats, irregularitats denunciades per sindicats i
professionals sanitaris.

Torn a remarcar que la consellera va amagar a la
compareixença del 6 de novembre que ningú no li havia
demanat per escrit el cessament del gerent del 061, negava
que li haguessin demanat el cessament i tenia la petició
damunt la taula des del 29 d’octubre signada per l’IMEBAL i
SATSE.

Aquests sindicats a l’escrit que li varen presentar deien:
“solicitamos el cese del gerente 061 Antonio Bellver por
una falta... por su falta de capacidad como director
ejecutivo del pliego para resolver los hechos denunciados
y por su deslealtad como gerente del 061 con los sanitarios
que medicalizan el helicóptero de Ibiza, que han estado
volando en condiciones menos operativas y más
arriesgadas durante once meses sin tener conocimiento de
ello”.

Desafortunadament la setmana passada la Sra. Gómez ja va
anunciar que no cessaria el gerent del 061 per no compartir
els motius que al·leguen els sindicats, motius reals i més que
provats als darrers mesos.

Per totes aquestes raons i per evitar futures incidències
demanam en aquesta moció que es vetlli per un servei de
transport aeri sanitari segur i de qualitat, no com el servei que
hem rebut els darrers mesos i la inseguretat que ha provocat
entre la societat. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Intervenció del Grup Parlamentari
Ciudadanos per defensar l’esmena RGE núm. 3240/20. Té la
paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Buenos días, gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señores
diputados, prensa, público asistente, Sra. Marí, en primer lugar
le comunicaremos que sí, que..., muchas gracias...,
aceptaremos la moción presentada por usted en la que nos...
observará que hemos hecho dos ligerísimas enmiendas que en
realidad sólo pretenden -digamos- dotar de mayor rigor a su
propuesta.

Compartimos clarísimamente su necesidad de reconocer
la responsabilidad en la situación creada, que creo que..., la
verdad es que a mí me sorprendió mucho en la comisión la
cantidad de enfoques, de detalles, de puntos de vista sobre un

asunto que es de una enorme complejidad. Este es un contrato
complejísimo, es un contrato carísimo, es un contrato
jurídicamente... complicado, luego tiene un montón de
vertientes en la..., pues las técnicas, las..., y además, ¿cómo
decirlo?, en el concepto este nuevo y del mundo moderno de
la nubes, de hashtack, de nombres, aquí hay de todo, aquí hay
sanidad, aquí hay aeronáutica, aquí hay los protocolos a seguir
en todos los pasos son tremebundos porque hay unos
protocolos médicos, unos protocolos de transporte terrestre,
esto es verdad que es una cosa muy, muy complicada, tan
complicada que también es cierto, no debería haber incluido
casi en absoluto ningún tipo de aventurerismo contractual.

Aquí casi no era un sitio para jugar lamentablemente a nada
porque son demasiados. Aquí hay demasiada cosa. Aquí hay
demasiada cosa implicada y toda ella complicadísima, o sea,
aquí parece un milagro como se atraviesa el paciente, primero
se recibe la orden sanitaria, después el paciente es trasladado
en terrestre, después sufre dos protocolos aeroportuarios uno
y otro, después llega... En fin, esto es una cosa..., y además,
aviones, los Beerchcraft 250 King Air, verdaderamente eso
suena..., a mí me gustaba más el (...), pero vamos...

Está... todo este asunto, incluso además hay traslados,
luego con los... los helicópteros que además me parece que
están implicados hasta aquellos del... ¿cómo se llamaba, aquel
de (...)?, (...), esto es complicado..., pero por eso es un tema
como para no ser absolutamente aventurero porque además
estamos buscando en este servicio la excelencia, no estamos
casi ni buscando... y es... Básicamente tiene aquella cuestión
de cuando lo excelente es enemigo de lo bueno. 

Estamos buscando la excelencia y entonces aquí no
podíamos haber dado, repetido ningún tipo de aventurerismo...
contractual como les digo.

Entonces, nuestra moción, perdone, nuestras enmiendas a
su moción que decimos, una moción que reconozca..., nos
parece muy bien ese lamentar, aquí hay que pedir perdón
porque además gracias al cielo aquí no ha pasado nada, no
hemos tenido ningún problema real, si hubiéramos tenido un
problema real aquí con lo (...), hemos tenido suficiente con
los descontentos de los..., bueno, no ha pasado nada dentro de
que lo más grave es que habiendo pasado por todos estos
protocolos, por todas estas pequeñas complicaciones, por
todos los pasitos, aquí lo que nos ha fallado es lo más gordo
que era el avión, el medio de transporte. Entonces, ha fallado
lo peor.

Este último mes ha estado inoperativo durante nueve días
el de Menorca por complicaciones técnicas que además tiene
que venir uno que es que lo repara y no sé..., pero el caso es
que está inoperativo, o sea, se nos ha ido justo lo peor en la
propia máquina, los propios aparatos, ¿no?

Entonces, como le estaba diciendo en realidad nuestras
correcciones, nuestras enmiendas procuran simplemente dotar
de algo más de rigor, de algo más de exigencia a su moción
que nos parece tremendamente bien presentada, primero, por
esta necesidad de lamentar el haber creado una alarma social,
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el haber creado un descontento entre los colectivos, el haber
afectado a todos los pacientes y a todos los posibles usuarios,
con un poco sin que haya pasado nada, pero el haber notado
todo esto es necesario lamentarlo, es necesario corregirlo una
vez que tenemos que cambiar el contrato  ya que hemos
procedido a la recisión con el de Eliance.

Y entonces ya le digo que en realidad solo pretendemos
terminar... digo, dar fuerza a su alegato.

No compartimos en absoluto, eso sí, algunas de las
soluciones que consideramos completamente extemporáneas
como es la de la internalización y probablemente y con esto
ya acabo porque nos da cierto miedo que nuestros pacientes
acaben siendo... acaben sobrevolando nuestras islas en
Antonov, que es un tipo de avión que no acaba de inspirarnos
confianza del todo excepto cuando va en labores puramente
técnicas.

Con esto les agradezco esto y, como le comunico,
participaremos de su moción.

Gracias. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Méndez. Intervenció del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears per defensar
l’esmena RGE núm. 3276/20, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, nosaltres a aquesta
moció que avui ha presentat e l Grup Parlamentari Popular,
relativa al transport aeri sanitari, presentam una esmena
d’addició que quedaria redactada de la següent manera: “el
Parlament de les Illes insta el Govern de les Illes Balears a
revisar i modificar els protocols d’actuació en matèria de
transport aeri sanitari en el cas que l’empresa adjudicatària no
pugui prestar el servei”.

És a dir, Sra. Consellera, aquella pregunta que li vàrem fer
en comissió si vostè tenia un pla B. Això vendria a dir i a
afegir que posin en marxa el pla B perquè és evident que el pla
A no ha funcionat. 

A nosaltres ens preocupen diverses coses, primer, que ens
omplim la boca d’insularitat, tots, eh!, doble insularitat, triple
insularitat quan parlam del Govern central, però quan parlam
del nostre govern aquí, a les Illes, també Menorca, Eivissa i
Formentera ho veim reiteradament pateixen el centralisme de
Palma i de l’illa de Mallorca. Aquest és un exemple, per
aquesta avioneta que no ha funcionat i que hem d’enviar l’avió
de Mallorca. Nosaltres pensam que això, que crec que vostè
també ho deu pensar, s’ha d’acabar.

Entenem quin ha estat el problema. Dues empreses, una
empresa que guanya i que no compleix i ara tornam a la casella
de sortida, la gran incògnita de saber quina serà la solució
definitiva i esperem que adient. 

A una de les comissions de Salut, com dèiem, a vostè li
vàrem demanar quin era el pla B, li vaig demanar, i vostè va
mirar al seu equip i els va demanar, tenim pla B? Li varen dir
que sí i vostè em va dir que tenien pla B, però és la veritat que
no m’ho va dir tampoc molt convençuda i ara entenem per què. 

Creim que aquest pla no hi és i volem saber quina és la
solució, que l’avió de Mallorca vagi a Menorca cada vegada
que sigui necessari?, pensam que podríem arribar a altres
sortides?, hi ha empreses internacionals que podrien cobrir
aquest servei?, comprar un avió propi?

Dia 2 de desembre vostè ens va anunciar aquí a sessió
plenària que hi havia rescissió del contracte, però en realitat
no podem rescindir perquè no tenim aquest pla B. Es a dir, de
qualque manera ens estam menjant allò que ens hem de menjar
perquè no tenim una altra opció. Això és molt greu i perillós
i a vegades ens tenen agafats i sotmesos per la qüestió de la
necessitat del transport aeri sanitari. 

Comprenem que la consellera està preocupada, nosaltres
també hi estam, però el que ens preocupa encara més el que va
dir a la darrera comissió, sancions i expedients que s’han posat
contra l’empresa Eliance, no perquè els posassin sinó els
motius pels quals varen haver de posar aquestes sancions:
manca de titulació  i ll icències de pilots i copilots, falta
d’habilitació per al vol instrumental en el mode necessari,
antiguitat de l’avió de Mallorca, que exigia el plec un màxim
de deu anys. Ens va bé que obrin expedients, que posin
sancions econòmiques, però a la vegada ens sembla surrealista
i preocupant aquesta situació que vivim. 

És a dir, que l’empresa per ser una de les dues que hi ha a
Espanya ha donat un servei mediocre, per no dir dolent, i ens
ho hem hagut de menjar, com dèiem, perquè no n’hi havia més. 

Estudiïn què hem de fer, pensam que aquesta és la pregunta
i en això la nostra esmena d’addició, és a dir, posin solució i
que facin via i sinó tenim un suggeriment, i de veritat que no
és broma, que Pedro Sánchez ens compri un avió, ens deu 78
milions d’euros d’IVA, 1.700 milions d’inversions estatutàries
pendents, aquestes cosetes que tots coneixem. Digui-li al Sr.
Sánchez, a veure si s’anima.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Corresponen ara les intervencions dels
grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca per defensar l’esmena RGE núm. 3280/20,
presentada conjuntament. Començam pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Triay.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Gràcies, president. Bon dia, diputats, diputades, premsa i
públic. Durant aquests darrers mesos hem parlat en diferents
ocasions de la situació que viu el transport aeri sanitari, hem
escoltat fins i tot la paraula “amiguisme” i frases com “no sé
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què tenen a la conselleria amb aquesta empresa”. Però el que
no entenc la bancada de la dreta és la complicació que hi ha
per rescindir un contracte, no entenen que és una acció que no
pot fer-se així com així, hi ha tot un procés per poder arribar
a fer-ho... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -perdó, em diuen res?-

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sra. Triay.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

A més de la necessitat de comptar amb criteris tècnics i
jurídics. El fet de no rescindir un contracte és una acció que
no se li pot recriminar a aquest govern i molt manco a la
Conselleria de Salut i Consum després d’haver rescindit dos
contractes. 

Esper que el que sí recordi la bancada de la dreta és en
quina situació es trobava Menorca abans de 2017, només hi
havia avió 12 hores al dia. 

Quan es va realitzar el nou plec de condicions es varen
marcar dates molt optimistes per obtenir certes acreditacions,
i això ha fet que finalment s’hagi patit un retard en el
compliment del contracte. Així ho ha reconegut la consellera
i membres de la conselleria en diferents ocasions, i per això
se’ls ha obert un expedient, cinc expedients de penalització a
l’empresa contractada. 

Important és recordar que l’adjudicació del nou contracte
va suposar una millora important quant a confort i seguretat
dels pacients i tripulacions de les Illes Balears. Segons les
dades que tenim només dues empreses que operen a Espanya,
Eliance i Babcock, podien optar a aquest servei per mor que és
un servei molt exigent per garantir més seguretat i serveis als
usuaris.

Actualment Eivissa i Formentera disposen d’un helicòpter,
Mallorca d’un avió i Menorca d’un altre avió ambulància. A
més, a l’illa de Mallorca trobam l’helicòpter Babcock que és
l’encarregat de realitzar substitucions quan l’helicòpter de
Formentera o l’avió de Menorca o Mallorca estan en
processos tècnics. En el cas dels helicòpters el vol en visual
es pot realitzar sempre, fins i tot en condicions meteorològics
adverses. Les aeronaus que operen a les Illes Balears són les
aeronaus més modernes, millor equipades i segures de l’Estat
espanyol. 

Eliance va deixar d’operar amb els helicòpters perquè no
podia garantir a curt termini el compliment del contracte, tal
com està establert. Per aquesta conseqüència, la Conselleria
de Salut i Consum va dur a terme un contracte d’urgència amb
l’empresa Babcock. 

El que sí segueix gestionant Eliance, fins que es realitzi un
nou contracte, és el servei dels avions, perquè des del moment
que Eliance posa en funcionament els dos avions, el de
Mallorca i el de Menorca, ja compleix el contracte, però és
cert, no ho ha fet en els terminis establerts i per això se’ls ha
sancionat econòmicament. 

Aquesta especialitat de transport l’any 2019 realitzà un
total de 1.050 trasllats, que ben cert és que no són pocs, tots
ells amb les màximes garanties i qualitats de servei. Cal
recordar que en tot moment qui autoritza o no el vol és el pilot
de l’aeronau. Per tant, és ell, l’especialista, qui té la darrera
paraula sobre si l’estat climatològic és idoni o no. 

Les darreres setmanes ha sortit en premsa les incidències
que patia l’avió ambulància de Menorca i pel qual s’ha hagut
d’utilitzar l’avió ambulància de Mallorca. Aquest fet no
implica una major pèrdua de temps, per mor que a un pacient
no se’l pot traslladar en qualsevol moment sinó que es
necessita que el pacient estigui estable dins la seva gravetat. 

En tot cas, el temps que estan a Menorca preparant el
pacient i traslladant-lo és el mateix temps que utilitza un
tripulació juntament amb l’aeronau per arribar a Menorca. Per
tant, no creïn ni facin demagògia cap als menorquins i
menorquines en aquest sentit, com sí han fet certs diputats
d’aquesta cambra als mitjans de comunicació amb
declaracions on els titulars, escrits  entre cometes diu: “la
seguretat dels ciutadans i ciutadanes menorquins està en
perill”. 

En referència a les esmenes exposar que el Partit
Socialista, juntament amb el Grup Unides Podem i MÉS per
Mallorca, ha presentat una esmena per modificar l’únic punt
de la moció presentada pel Grup Parlamentari Popular, perquè
en cap moment no s’ha posat en perill la seguretat dels
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. En el punt d’instar
la Conselleria de Salut la nostra esmena va una mica més enllà
i no ens quedam només amb el fet de vetllar per un transport
segur i de qualitat sinó que feim proposta de millora i cercam
solucions, com plantejar la possible internalització del servei.
Qui ha qüestionat i creat alarmisme als c iutadans han estat
vostès. 

Sobre l’esmena de Ciutadans, fa dues modificacions
textuals del contingut de la iniciativa, però no va més enllà i
queda quasi en el mateix punt que la moció del PP. L’esmena
d’El Pi afegeix un nou punt on parla de les modificacions dels
protocols d’actuació, exactament, i llavors en parlam, Lina, no
sé exactament a quins protocols et refereixes perquè per molt
que he cercat no he trobat cap protocol que ho estableixi
perquè el contracte s’ha rescindit mitjançant la normativa de
contracte.

Per tant, el nostre sentit a les dues esmenes i a la moció
serà no favorable.

Esperem que avui el Partit Popular no vagi a marcar la
direcció política que ha de fer Ciutadans i sigui Ciutadans qui
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doni lliçons al Partit Popular sobre la manera de comportar-se
en un tema tan seriós.

Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Triay. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President. Mirin, la salut de la gent de
Formentera, de Menorca, d’Eivissa i de Mallorca no té preu i
amb el transport sanitari el que hem vist ha estat tota una sèrie
de situacions que no han estat desitjades i que des d’aquí no
lamentam, com ha exposat a la seva moció el Partit Popular,
què es pensen què és el Parlament, el Mur de les
Lamentacions? Aquí venim a rebutjar, a fer propostes, a
analitzar, a fer preguntes, a respondre i no a fer demagògia,
que és allò que vostès han fet. Han demostrat tant a les
comissions com en el Parlament, que no tenen ni idea del
transport sanitari urgent interilles.

Vegem, aquest és un servei imprescindible perquè la mar
ens separa i ens uneix. Hi ha tot una sèrie de tractaments,
d’actuacions que s’estan donant a les illes, però que
evidentment aquests pacients han de venir a Mallorca o  ser
traslladats a la península en determinats casos que siguin
greus, com per exemple politraumatismes, cirurgia cardíaca,
grans cremats i altres situacions d’urgència. Evidentment cal
garantir l’eficàcia, la qualitat i la seguretat dels pacients i en
aquest sentit s’ha estat treballant.

És evident que tant per part de SATSE, de SIMEBAL, com
del SEPLA s’han manifestat tot un seguit de queixes que han
intentat ser ateses i els incompliments d’aquestes empreses
han determinat, s’han traduït en 3 milions d’euros de sanció,
3 milions d’euros. Qualque cosa es deu haver fet per part de la
conselleria per posar aquestes sancions. 

Què pensam des d’Unidas Podem? Pensam que
evidentment i aquí sí que li donaré la raó a la representant del
Partit Popular avui, no podem ser hostatges d’empreses pirata,
li don la raó en això, la salut no pot estar en mans d’aquest
tipus d’empreses que fan incompliments. Per aquests motius
nosaltres què estam reclamant? Estam reclamant aquest estudi
perquè es pugui internalitzar el servei d’una vegada per totes,
ben igual que es va fer amb el transport urgent terrestre, amb
una encomana de gestió al GESAIB. I amb això s’ha acabat el
problema, es du la gestió, es fa la feina com toca, es fan les
avaluacions amb els criteris de qualitat que corresponen.

En relació amb les esmenes presentades per exemple pel
partit de Ciutadans, que diuen que no veuen la internalització
i fins i tot ens ha anomenat els Antonov. Miri, els Antonov són
avions que no sé si poden arribar aquí, són 6 motors, fins a 32
rodes. No sé, feim transport sanitaris complexos però me

pareix que s’ha passat una miqueta d’escala, Sr. Méndez, una
miqueta d’escala.

En resum, nosaltres el que volem és rebutjar l’actuació
d’aquestes empreses, no estam d’acord en l’atenció que s’ha
donat. Per aquest motiu hem presentat l’esmena conjuntament
amb el Partit Socialista i MÉS per Mallorca. Pensam que
mereixem una millor atenció i en aquest sentit proposam de
totes totes la internalització d’aquest servei.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, molt bon dia a totes i a tots . Moltes gràcies, Sr.
President. Bé, avui tractam un tema del qual hem tengut ocasió
i possibilitat de parlar-ne molt, a través d’aquella primera
interpel·lació que hi va haver, de la qual surt evidentment
aquesta moció, a través de moltes preguntes que s’han pogut
fer directament a la consellera, sobretot després de
comparèixer la consellera gairebé per espai de més de dues
hores, on li vàrem poder demanar tot tipus de detall respecte
d’aquesta qüestió. 

Però jo no sé si dedicar-hi tant de temps ha servit per res,
almanco per al grup que va presentar aquella primera
interpel·lació i després les preguntes, perquè és que no s’ha
mogut ni un sol apèndix d’aquelles qüestions que defensava el
primer dia, amb una actitud molt alarmant i amb una sensació
que s’havia generat una incertesa i una inseguretat dins la
població, que, de fet, després d’escoltar les diferents
actuacions i les explicacions que s’han donat, això no ha estat
així. Això es redueix a un incompliment de contracte, a un
expedient sancionador i a un expedient per acabar el contracte,
per resolució de contracte, que al cap i a la fi és d’allò que
parlam, per circumstàncies sobrevingudes, però en cap
moment han suposat la manca de seguretat per part dels
usuaris, que de fet ni tan sols l’han percebuda com a tal. 

I és per això que també hem presentat aquestes esmenes,
perquè evidentment fan molt més referència a la situació real
que és la que s’ha pogut exposar, especialment a través de la
compareixença de la consellera i no d’altres que crec que
cerquen més fomentar aquest alarmisme i desgastar l’equip de
govern, que no tal vegada trobar una solució ferma damunt un
tema que és cabdal per a la nostra sanitat, com és el transport
aeri.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Llevamos meses siendo testigos de
una gravísima dejación de funciones por parte de la Consejería
de Salud, que ha sido incapaz de hacer cumplir un contrato
millonario en algo tan necesario y sensible para la seguridad
de las personas, como el servicio del transporte aéreo
sanitario. Hablamos de un contrato de 30 millones de euros,
25 más IVA, que se ha estado prestando durante más de un año
incumpliendo flagrantemente las cláusulas estipuladas,
mientras que la consejería pagaba religiosamente a la empresa
el precio del mismo, un contrato al que ya algunos medios de
comunicación califican de fraude. 

Resulta que antes de este contrato teníamos una empresa
que prestaba el servicio en modo multipiloto, es decir, con
dos pilotos habilitados por si a uno de ellos le surgía algún
problema durante el vuelo y en modo instrumental, lo que les
permitía volar en condiciones de baja visibilidad o de noche.
Y tras un proceso de adjudicación negociado sin publicidad, la
empresa que prestaba el servicio es desbancada por otra que
no ofrece vuelos multipiloto ni tampoco instrumentales,
porque no está habilitada para ello , aunque era uno de los
requisitos para adjudicarse el contrato. Y la consejería
diciendo que no pasa nada, que la seguridad está garantizada.
No importa ser ingeniero aeronáutico para comprender que
más garantizada estaría si en vez de un piloto fuesen dos, o si
estuviesen habilitados para volar en modo instrumental cuando
la visibilidad es reducida o nula, en vez de poder volar solo en
modo visual.

Y luego nos enteramos, también por la prensa, que la
empresa no cumple con la calidad de las aeronaves que había
pactado, cuando eso fue lo que le hizo ganar el concurso,
porque prometió antigüedad de 6 años y resulta que los
aviones tenían 20 años de antigüedad. Pero todo eso yo lo sé
por la prensa, lo único que nos ha contado la consejera en sus
comparecencias, es que su gerente del 061 le dio a la empresa
un plazo para cumplir el contrato de no sabemos cuántos
meses, unas veces nos dicen que dos, otras que cinco.

Yo le he preguntado no sé en cuántas ocasiones en base a
qué atribución, artículo, precepto legal o contractual se
permiten ustedes decirle a una empresa que ha ganado un
contrato millonario, que ni importa que empiece el día
estipulado en el contrato, que ya empezarán cuando les
parezca bien a ellos a prestar el servicio con las aeronaves que
corresponde.

Desconocemos si aquí ha habido intencionalidad o
negligencia, pero lo que está claro es que los responsables de
hacer cumplir el contrato no lo han hecho, o no han querido
hacerlo o simplemente no sirven para gestionar un servicio

público que cuesta al contribuyente millones y millones de
euros. 

Y para rematarlo viene usted aquí, Sra. Consejera, a la
Comisión de Salud y nos informa que un año después del
inicio del contrato, sin que se haya prestado en las
condiciones contratadas, le han impuesto a la empresa una
sanción de 3 millones de euros, cuando si cogemos las
penalizaciones previstas en el contrato, sólo por el retraso de
más de un año en prestar los servicios con los aviones
contratados, ya superaríamos los 4 millones de euros y eso
por no hablar del resto de incumplimientos, como no estar
habilitada la empresa para volar en modo multipiloto e
instrumental, no disponer de la tripulación formada para ello,
o no disponer de un helicóptero permanente en Mallorca para
cubrir posibles averías que puedan surgir en las otras
aeronaves, porque no todo el tiempo ha estado disponible este
helicóptero en Mallorca com usted sabe.

También hemos sabido, de rebote, que el presidente del
sindicato SIMEBAL y el secretario  general de sindicatos,
SATSE, le han pedido a usted el cese del gerente del 061, por
incompetente y por falta de lealtad con el personal. Se lo
pidieron en el mes de octubre, hace ya cuatro meses, y aún así
espera cuatro meses más para resolver el contrato con la
adjudicataria.

Sra. Consellera, es que, llegados a este punto, ya no basta
con que cese al gerente del 061, es que, además, tiene que
dimitir usted también. Usted ha permitido durante todo un año
el saqueo al erario público por el que un contratista se ha
llevado cerca de 7 millones de euros, por prestar un servicio
muy inferior al contratado; un contratista que se ha estado
ahorrando enormes cantidades en costes al operar con aviones
más antiguos y de inferior categoría; un contratista que se ha
ahorrado ingentes cantidades en sueldos al contratar personal
con menor formación a la requerida; y que se ha evitado
cuantiosos gastos en formación del personal al prescindir de
realizar la formación necesaria a sus trabajadores, más de 1
millón de euros, según algún testimonio recogido en prensa.

Usted nos decía que el servicio estaba garantizado, si bien,
un año después, ha tenido que acabar rescindiendo el contrato.

Por ese motivo, por la falta de información y por sus
mentiras, nosotros hemos solicitado la creación de una
comisión de investigación, donde esperamos poder aclarar
todo lo sucedido y exigir la depuración de las
responsabilidades políticas que se hayan derivado de este
asunto.

Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Font.
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LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Sens dubte, el
transport aerosanitari és un servei fonamental per al nostre
territori i  és que el fet insular ens condiciona, fins aquí
tothom hi podem estar d’acord. És cert que el contracte amb
Eliance ha passat a ser un dels millors plecs de condicions a
haver de rescindir el contracte, pels continus incompliments
per part de l’empresa. Ara bé, escoltant segons quins portaveus
fa la sensació que la rescissió de contractes es fa d’un dia per
l’altre, sense cap tipus de control legal, sense cap tipus de res;
un dia la Sra. Consellera s’aixeca i diu: avui he rescindit el
contracte. I es produeix automàticament; no, sabem que no és
així, que hi ha tot un seguit de controls.

Una empresa que no només ha incomplert el contracte ,
sinó que també té tot un reguitzell de conflictes laborals.

Des de MÉS per Menorca, valoram positivament que la
Conselleria de Salut, optés, certament no n’hi queda d’altra,
per la rescissió del contracte. I aprofit aquí per reivindicar, tal
i com vam fer a la compareixença de la setmana passada,
juntament amb la Sra. Martín, i que també l’ha defensada des
d’aquí, plantejar-se la seva internalització, per ser aquest un
servei essencial. Sabem, però, que no és una qüestió senzilla
de fer, perquè, tenint en compte la situació  de querelles
contínues de les dues úniques empreses que poden oferir
aquest servei, pensam que s’ha de tenir en compte.

Crec que l’única cosa (...) del debat d’avui, és que, tal i
com la planteja el PP, dóna per fet i com a quelcom
fonamental, disposar d’aquest servei el qual cal recordar que
es fa 24 hores al dia, no com a fins al 2016, que ja ho ha dit la
Sra. Triay, que només operava 12 hores. Per tant, les bones
notícies són que aquest servei el tindrem garantit governi qui
governi.

Ara bé, la redacció d’un únic punt d’aquesta moció, és una
mica, permeti’m que ho digui d’aquesta manera, agosarada, pel
fet de parlar de situació d’inseguretat que han patit els
ciutadans d’aquestes illes; és evident que el Grup Popular és
lliure de creure o no les respostes que dóna la consellera,
però una altra cosa és fer afirmacions tan rotundes amb les
quals s’acaba qüestionant, ja no tan sols la gestió de la
consellera, sinó la professionalitat del personal sanitari. Estic
segura que els primers que vetllen per la seguretat són
precisament dits professionals.

MÉS per Menorca no votarà a favor d’aquesta moció, però
sí instam la consellera, tal i com vam fer a la compareixença,
que, mentre la internalització no sigui possible, intentin cercar
les altres empreses que podrien estar interessades a oferir un
servei tan important per tal de defugir de les empreses
d’aquest país que tants problemes han ocasionat.

L’esmena presentada pels grups del Govern va en aquesta
mateixa línia i, per tant, la votarem a favor en cas de ser
acceptada. No votarem a favor ni l’esmena de Ciudadanos ni
d’El Pi. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Correspon ara la intervenció del
grup proposant, té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bé, l’argument que tot és culpa del
Partit Popular és prou fluixet, quan tenim un contracte viciat
i adjudicat per un govern progressista i una rescissió
desenvolupada també del contracte per part d’una consellera
del Partit Socialista.

La preocupació és compartida i així ho demostren les
esmenes presentades per la majoria dels grups parlamentaris
d’aquesta cambra. Per aquest motiu, els demanam arribar al
màxim consens i, des del Grup Parlamentari Popular,
proposam la transacció següent, on queden incloses les
esmenes dels grups que donen suport al Govern, Partit
Socialista, Podem i MÉS per Mallorca, i l’esmena de
Ciutadans, el text quedaria amb la redacció següent: “El
Parlament de les Illes Balears rebutja els incompliments de
contracte de l’empresa Eliance que han obligat a iniciar e l
procés de rescissió del contracte. Per això, insta la
Conselleria de Salut a vetllar i a garantir un servei de transport
aeri i sanitari segur, de qualitat i eficient, a desenvolupar un
nou concurs i a assegurar el transport aeri de malalts.”

Per altra banda, acceptaríem l’esmena d’addició que
proposa el Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes i que
quedaria com a punt 2.

Finalment, agrair als grups parlamentaris d’aquesta cambra
les esmenes presentades per tal d’enriquir el text de la
iniciativa.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Escoltada la proposta de transacció que ha fet la Sra. Marí,
respecte de transaccionar el primer punt amb l’esmena RGE
núm. 3240, del Grup Parlamentari Ciudadanos, i  3280, del
PSIB, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, deman si qualque
grup s’oposa a aquesta transacció.

Idò si tothom hi està d’acord, passam a votar el primer
punt, amb la transacció plantejada pel grup proposant. Passam
a votar. Votam.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

I ara votam, com a punt número 2, l’esmena d’El Pi, que és
la RGE núm. 3276. Votam.

25 vots a favor, 31 en contra i cap abstenció.
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IV. Debat i votació sobre la validació o la derogació
del Decret Llei 2/2020, de 31 de gener, de mesures
urgents per impulsar i estimular el Parc Balear
d’Innovació Tecnològica, Parc Bit (escrit RGE núm.
2160/20 del Govern de les Illes Balears).

A continuació, passam al quart punt de l’ordre del dia, que
és el debat i votació sobre la validació o derogació del Decret
Llei 2/2020, de 31 de gener, de mesures urgents per impulsar
i estimular el Parc Balear d’Innovació Tecnològica, Parc Bit,
escrit RGE núm. 2160/20 del Govern de les Illes Balears.

Correspon començar amb la intervenció per part d’un
membre del Govern per fer l’exposició de les raons per les
quals el decret llei ha estat promulgat. Té la paraula la
consellera d’Administracions Públiques.

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

Gràcies, president, bon dia a tothom. Desde el primer día
nos hemos marcado desde este gobierno avanzar hacia una
administración pública, innovadora, abierta y participada, así
lo queremos y es por lo que, con mucho entusiasmo,
trabajamos para lograr un modelo de gobierno y un
administración alineada con la sociedad del siglo XXI. Para
ello hemos planificado nuestras políticas y objetivos
analizando cada una de las muchas potencialidades que
tenemos en nuestra comunidad autónoma, que, como todos
saben, son muchas, entre ellas hoy toca hablarles de un
espacio que se generó hace casi tres décadas, hace 27 años, a
raíz de una ley que emanó de este mismo parlamento, me
estoy refiriendo al Parc Bit, del que han pasado ya 27 años
desde que este parlamento debatiera e hiciese posible su
creación.

Hoy el Parc Bit se ha consolidado con la implantación de
empresas de alto valor añadido en sectores como las
tecnologías de la información y la comunicación, la
biotecnología, la química o el sector audiovisual, una
concentración de empresas que ha propiciado el nacimiento,
como saben, de clústers sectoriales, como pueden ser
Turistec, Bioib, Balears.t, CliQIB y Balearic Marí Clúster, que
potencian todavía más estas áreas. Disponemos actualmente
de una incubadora que es un modelo de éxito, empresas como
Habitissimo se gestaron alli y hoy tienen a más de 150
personas trabajando. Logitravel fue uno de los primeros en
instalarse en el Parc Bit y hoy en día son una de las primeras
agencias on line europeas, operan en todo el mundo y han
recibido multitud de reconocimientos.

Su ubicación estratégica, junto a la Universidad, contribuye
a que se generen sinergias extraordinarias, como por ejemplo
el caso de la Spin of sanifit, que es la biotec con mayor
inversión de la historia en toda España. Estos en los que me he
detenido son solo alguno de los ejemplos concretos, pero
actualmente el Parc Bit tiene ya 175 empresas instaladas las
cuales suman más de 3.000 trabajadores, trabajadores

especialmente cualificados y con unos niveles de facturación
que superan los mil millones de euros anuales.

Hoy presentamos el Decreto ley de impulso y estímulo del
Parc Bit, la urgencia que justifica este decreto viene en gran
parte explicada en la exposición de motivos de la propia
norma. A margen de la vigencia de las normas urbanísticas que
actualmente le son de aplicación, como, por ejemplo, las
normas subsidiarias complementarias y el Plan especial de
desarrollo del Parc Bit, antes mencionado, la derogación de la
Ley 2/1993 implica, en la práctica, una cierta inseguridad
jurídica para el Parc Bit. Por ello, resulta necesario que el
Govern de las Illes Balears adopte, con carácter de urgencia,
toda una serie de actuaciones para paliar las carencias
normativas y delimitar determinadas cuestiones que hayan
podido quedar sin cobertura legal.

El fin no puede ser otra cosa que mantener el espíritu de
la Ley de creación del Parc Bit, garantizar que su ejecución no
se pueda convertir en materia de especulación y, en definitiva,
impulsar y estimular la implantación de nuevas empresas
tecnológicas, cosa que repercutirá indudablemente en la
economía de todas las Islas Baleares.

Estas actuaciones, en cualquier caso, debido a su carácter
extraordinario y urgente, no se pueden llevar a cabo con una
tramitación normativa ordinaria. A todo ello le debemos
añadir los recientes cambios en el panorama europeo, que
todos conocen, que nos apremia y que justifica aún más su
urgencia, como por ejemplo la salida del Reino Unido de la
Unión Europea que está produciendo una fuerte competencia
a nivel europeo y español para captar nuevas inversiones
tecnológicas.

También tenemos por delante la reciente aprobación del
Real Decreto Ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se
adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en
materia de administración digital, contratación del sector
público y telecomunicaciones. Esta norma obliga a muchas
empresas a buscar nuevas ubicaciones dentro de la cobertura
de la Comunidad Económica Europea.

Por otro lado, nos encontramos con que el Parc Bit
dispone de importantes peticiones de implantación de nuevas
empresas tecnológicas y también de ampliación de algunas de
las ya existentes, que no podemos atender con el marco
jurídico actual. Es por lo tanto urgente disponer cuanto antes
de un nuevo marco jurídico que nos permita, por un lado, no
perder inversiones de empresas que ya se han instalado en el
Parc Bit, y, por otro lado, poder optar a la implantación de
nuevas empresas que buscan ubicación en Europa mediante
incentivos.

Permítanme que me refiera en este momento, muy
brevemente, a algunos de los objetivos que se persiguen con
este decreto ley, son tres: el primer de ellos, disponer de un
nuevo marco jurídico que dé cobertura a las peticiones de
empresas tecnológicas e innovadoras que no pueden
implantarse en el Parc Bit con el marco jurídico actual,
limitando al mismo tiempo aquellas que se consideran
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complementarias y, por tanto, no fundamentales para el
parques.

La segunda finalidad es dar seguridad jurídica a los
instrumentos de gestión del parque, estatutos, reglamento y
comisiones admisión, que al tener como referencia la Ley
2/1993, de 30 de marzo, de creación del Parc Bit, quedaban
sin un apoyo jurídico sólido.

La tercera finalidad es crear nuevos incentivos para que las
empresas tecnológicas que están buscando ubicaciones en
Europa se implanten en el Parc Bit, por ejemplo reduciendo
la tramitación administrativa.

Todos estos objetivos son un resumen de lo que
pretendemos, seguir avanzando en la diversificación
económica, al mismo tiempo que nuestras islas se consoliden
como polo de atracción del talento innovador. Hemos
reparado una norma muy breve, tan solo 5 artículos, pero una
norma eficaz para llevar a cabo todas las finalidades marcadas.

Habrán visto que en este decreto ley se definen las
actividades permitidas dentro  del parque de acuerdo con lo
que consideramos deben tener como fin un centro empresarial
tecnológico, una de las lagunas que no estaban cubiertas por
su ley de creación del año 1993, y que fue, ya en aquel
momento, el año 1993, muy criticado por parte de los partidos
de izquierda durante aquel debate parlamentario en la tercera
legislatura.

Por ello, se establecen las bases para que las actividades
empresariales consideradas como principales no tengan
limitación de espacio. Estas actividades principales son las
actividades industriales telemáticas, las cuaternarias de
vanguardia, las de I+D y las de telecomunicaciones.

Las actividades complementarias, consideradas como
necesarias pero no fundamentales para el parque, quedarán
limitadas las actuales a un crecimiento máximo del 10% del
límite que se aplicará a las que, como ya digo, están instaladas
ahora mismo en el Parc Bit. Y para las nuevas empresas que
pretendan instalarse en el Parc Bit se delimitarán a un máximo
de 400 metros cuadrados en el caso de que las actividades
sean complementarias.

Además esta norma busca también, como ya les he
explicado anteriormente, la simplificación de los trámites y
la agilización. Así lo haremos para la tramitación de las
licencias, que se reducirán a la mitad de los plazos
establecidos respecto al procedimiento ordinario.

Como decía al inicio, queremos aprovechar al máximo
cualquier potencialidad que tiene nuestras islas para mejorar
la economía de nuestros ciudadanos, un mejor Parc Bit, con
una dirección profesional por parte de la Fundación Bit,
sumado a la apuesta por la diversificación y la innovación que
hace este gobierno, nos ayudarán claramente a la construcción
de una administración mejor, queremos más innovación y para
conseguirla lo primero es creérselo, apostar por ella,

trabajarla, generarla y poner todo lo que está a nuestro alcance
desde la administración para poder atraer el talento.

Queremos más innovación para hacer una mejor sociedad
y así lo estamos haciendo desde múltiples áreas de este
gobierno, y en el caso concreto hoy, desde la Conselleria de
Administraciones Públicas y Modernización, apostamos
también por la innovación, porque sabemos que los retornos
son enormes, y estamos convencidos de que nos beneficiará
a todos.

El modelo de administración que este gobierno quiere es
aquel que nos permita ofrecer a la sociedad servicios de
calidad, eficientes, eficaces y seguros; es esencial construirla
en colaboración con nuestro entorno y con la participación
activa de la ciudadanía.

Este decreto ley blindará definitiva y jurídicamente al
parque como base de empresas dedicadas a la innovación.
También abre una nueva vía de incentivos para empresas
tecnológicas para que vengan a nuestras islas. Tal vez solo es
dar un pequeño paso más, pero un paso más que nos acerca a
nuestros objetivos, los objetivos de un gobierno que apuesta
firmemente por la desestacionalización, por la generación de
puestos de trabajo cualificados y estables y por la
diversificación de la economía, para consolidarnos como
destino atractivo y competitivo en el ámbito de investigación,
desarrollo e innovación.

Por todo ello, es por lo que esperamos que este decreto
ley sea convalidado por este parlamento.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Correspon ara demanar
quins grups parlamentaris volen intervenir en el torn a favor.

Molt bé, doncs començam pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president, bon dia diputades, diputats. Bon dia,
consellera Isabel Castro, bon dia a tots.

La veritat, consellera, o  diputats i diputades, és que la
consellera s’ha ficat tant en el paper del Parc Bit que ha vengut
aquí a llegir-nos una pel·lícula i ha semblat més aviat que era
dins un plató de televisió del Parc Bit, i realment som al
Parlament i hem de defugi de demagògies. Vostès no aproven
aquest decret per atreure talent per mor de les circumstàncies
de les noves normatives europees, vostès aproven aquest
decret amb urgència per fer enfora les activitats  que volen
imposar en el Parc Bit el fons voltor o fons buitre, arran de la
derogació de la llei del 93 que impulsava el Parc Bit i que la
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presidenta Armengol amb la Llei d’urbanisme de les Illes
Balears, la LUIB que el Sr. Marc Pons va derogar.

Per tant, avui venim tots els diputats d’aquesta cambra, amb
el Partit Popular, a arreglar un problema que va causar la Sra.
Armengol l’any 2017 quan va aprovar la Llei d’urbanisme de
les Illes Balears...

(Alguns aplaudiments) 

Vostè ve, consellera, amb un decret tècnic, és ver, imagín
que han fet una bona feina els tècnics i els funcionaris de la
seva conselleria i vostè l’ha firmat. És ver que el decret és
correcte, ja li anunciï que nosaltres hi votarem a favor.
Tampoc no farem moltes voltes, no farem tantes voltes com
estan fent els fons voltor per damunt el Parc Bit, però sí que
hem d’explicar a la ciutadania el fons de la qüestió i les causes
polítiques que han acabat derivant en aquest decret. 

Per tant, jo faré una sèrie de consideracions polítiques,
intentaré no allargar-me molt, aniré al bessó del problema que
és la LUIB, li comentaré què farà el PP, que no serà res més
que allò que fa sempre, que és actuar amb responsabilitat. Per
ventura li posaré una sèrie d’exemples perquè aquestes
setmanes estam veient un seguit de notícies, d’informacions,
que hem de venir a arreglar amb noves proposicions, amb
noves normes i amb noves iniciatives problemes que estan
causant les lleis o les normatives que va impulsar la presidenta
Armengol. També per ventura m’agradaria fer-los una
consideració sobre la comunicació institucional que jo
consider deslleial que fan els equips de comunicació de la
presidenta Armengol, que és vera que vénen a compensar la
nefasta gestió que duen a terme els seus equips de consellers,
li explicaré les conseqüències i tal vegada li deixaré damunt la
taula algunes preguntes i després evidentment, diputats i
diputades del Parlament, a pesar que jo o el Partit Popular ja
anuncia que votarà a favor d’aquest decret llei, jo  crec que
entre tots hauríem de posar en valor la força d’aquest
parlament i impulsar o votar a favor també que aquest decret
es tramiti com a llei, perquè avui haurem resolt la urgència
que vostès consideren, probablement resoldrem un problema
a curt termini, però ens agradaria poder fer consideracions, fer
aportacions, fer esmenes.

Començava, el problema ho saben tots, és la LUIB
d’Armengol, és la LUIB. La LUIB derogava la normativa del
93 que creava el Parc Bit, la LUIB la derogava, donava un
termini a l’Ajuntament de Palma que no ha complit, que no ha
fet res, que ha tengut una passivitat total, ha creat una
inseguretat jurídica abismal i què ha fet? Ha acostat el fons
voltor, que no convenen ni a Balears ni al Parc Bit, i en canvi
ha fet enfora les empreses d’I+D+I, a la inversió positiva, al
valor afegit i als llocs de feina que aquestes empreses d’I+D+I
generarien i que ara ja han trobat uns altres indrets.

En conseqüència, els deia, què farà el Partit Popular? Com
sempre, responsabilitat i sentit comú. Per cert, tot el contrari
del que faria la presidenta Armengol si el problema fos a
l’inrevés, nosaltres venim aquí per arreglar els problemes de
la ciutadania i en aquest cas de les empreses de les Illes

Balears i de les que s’hi volen instal·lar. Nosaltres votarem a
favor d’aquest decret per responsabilitat. 

I jo no sé si ho fan aposta, consellera, però la veritat és que
comença a ser preocupant, quan jo li deia que aquesta llei
generava inseguretat jurídica, vostè em feia així, que no amb
el cap. Ho ha escrit vostè, almenys ho ha firmat vostè a
l’exposició de motius del decret, la derogació de la Llei 2/93
implica a la pràctica una certa inseguretat jurídica pel que fa
a la situació del Parc Bit, no em digui que no, ho ha firmat
vostè, jo ho sé que no ho ha escrit vostè, però sí que ho ha
firmat vostè. Aquests problemes ja els advertia la nostra
diputada Antònia Perelló  quan el pacte estava aprovant la
LUIB. Siguin responsables, tot el que toquen ho espenyen, no
facin res, estiguin aturats, ens anirà més bé a tots. Tot el que
toquen ho espenyen, li pos de manera molt ràpida dos
exemples. 

Varen haver de venir aquí la setmana passada també amb els
vots del Partit Popular, a aprovar una PNL sobre indústria, que
mirava d’arreglar els problemes de les localitzacions de les
empreses industrials, després que el pacte fes un Pla
d’indústria i una Llei d’indústria, sense aquests estudis i sense
aquest diagnòstic. Resultat, la producció cau un 6,4%, els
preus industrials cauen un 9,3, les exportacions també i un
sense fi d’empreses tanquen. Què fa el Partit Popular? El que
farà avui, responsabilitat, aporta el coneixement i els vots a
favor. La setmana passada també, o crec que durà un parell de
setmanes i en sentirem parlar, el conseller Marc Pons, el
mateix responsable de la LUIB, darrere Francina Armengol,
anunciava la contractació per 200.000 euros d’una nova eina
d’anàlisi per fer un diagnòstic sobre la problemàtica de
l’habitatge. La nostra diputada, excel·lent diputada Sandra
Fernández, per cert, immillorable consellera d’Afers Socials,
no com el que tenim ara que no respon a les problemàtiques
dels menors que estan sota la responsabilitat del Govern...

(Alguns aplaudiments)

... ja els advertia, ja els advertia quan es tramitava la llei, facin
primer un diagnòstic i després podran fer una millor llei.
Nosaltres hi som per arribar a consensos, però és que fan el
que volen. Ara sent un diputat, sempre graciós i ocurrent,
sabeu què deia aquest diputat que ara he sentit quan es
tramitava la Llei d’habitatge i Sandra Fernández demanava una
diagnosi?, literalment escoltin-me, “posats a reclamar, el PP
reclama un diagnosi, volen més diagnosi que el patiment de
tanta gent? Les casseroles haurien d’haver estat sempre
fumejant amb bons aliments, a les cuines de totes les cases, no
haurien d’haver hagut de repicar mai a les places tot reclamant
sostres dignes”. Sabeu que el Sr. Marc Pons ha fet cas, encara
que sigui en diferit, a Sandra Fernández, perquè encara no
arriben els sostres dignes a les cases, Sr. Damià.

Mil exemples més de polítiques de titulars i de postureo,
mil polítiques més. Avui jo quasi vull posar en valor la feina de
l’equip de comunicació de la presidenta, és ver que fa una bona
feina, és ver que fa una feina per tapar la ineficàcia dels
consellers del Govern...

 



1440 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 21 / 18 de febrer de 2020 

(Alguns aplaudiments) 

El tema que discutim avui sobre el Parc Bit mirava de ser
tapat diumenge passat, a dos dies de discutir-lo aquí en el
Parlament, l’equip de comunicació de la presidenta, promovia
un titular, “el Govern frena la especulación de un fondo
buitre de Texas en el Parc Bit”. No és així, no és així, tothom
sap què passa. El titular correcte és “la responsabilidad del
PP -i gràcies a Déu pel que he pogut sentir de la resta de
grups-, frenará la especulación provocada en el Parc Bit
por la aprobación de la LUIB de Francina Armengol”. Així
és la realitat, el botxí del Parc Bit va ser Marc Pons i la
presidenta Armengol. I ara vostè, consellera, és ver, i el seu
decret i el vot dels grups polítics serem els metges i els
infermeres que intentarem a veure si suram el ferit.

La setmana passada els companys diputats, i jo crec que
amb bona fe, perquè realment crec que qui ho va traslladar va
ser vostè després d’haver-la sentida, ens varen contar això que
avui veníem aquí a aprovar aquest decret per atreure empreses,
per atreure inversió perquè s’estaven produint unes noves
normatives a Europa. És ver, i jo m’ho vaig creure i ens vàrem
començar a estudiar positivament aquest decret, amb voluntat
de votar-lo a favor. Idò no, ens sap greu haver-ho de veure, no
s’aprova el decret per atreure inversió positiva per a les Illes
Balears, s’aprova el decret per fer enfora especulació negativa
per a les Balears i per al Parc Bit que, per cert, va impulsar el
Partit Popular l’any 1993...

(Alguns aplaudiments)

Per fer enfora els fons voltor que sobrevolen el Parc Bit
des que Marc Pons va aprovar la Llei d’urbanisme de les Illes
Balears. 

I nosaltres ens demanam i s’ho demanem els ciutadans de
les Illes Balears, si la seguretat jurídica de la fracassada LUIB
ha pogut provocar aquestes coses des de l’any 2017, durant
quasi tres anys, quants de fons buitre o voltor, han trobat ja
terrenys i locals al Parc Bit?, quants?, quants de negocis no
d’acord amb la idea inicial, amb l’esperit inicial del Parc Bit
ja s’hi han establert?

Què passarà amb ells ara? Perilla que hi hagi
indemnitzacions, consellera, s i varen adquirir actius amb la
finalitat permesa per la LUIB i ara el Govern els veta el seu ús
inicial que sí que estava permès?

I pel contrari -i pel contrari-, amb la inseguretat jurídica a
l’ordenament urbanístic del Parc Bit sorgida de la llei, quantes
empreses punteres, algunes d’àmbit mundial, han invertit en
altres localitzacions de fora de les Illes Balears? Quanta
innovació hem perdut, consellera, a les Illes Balears? Quants
de llocs de feina amb molt de valor afegit s’han deixat de crear
a les Illes Balears?

I la pregunta del milió, la presidenta no hi és: a quina
entitat financera han adquirit o volen adquirir  aquests fons
buitre els actius? A quina entitat financera?

Per altra banda, diputats i diputades, i jo ja els ho
anunciava, el Partit Popular aportarà responsabilitat, ja us he
dit que votarem a favor, però sí que us vull demanar una altra
cosa, a mi m’agradaria que tret del que pareix normal, i passa
massa sovint, idò la veritat és que vostès s’ho puguin plantejar.
Nosaltres venim a aportar responsabilitat. Es plantejarien
vostès votar a favor de la tramitació via llei? Avui arreglam un
problema a curt termini, com supòs que es pensava està fent
el Sr. Marc Pons quan va aprovar la LUIB i després
l’Ajuntament de Palma tampoc no hi va fer res. Per què és,
senyors del Grup Mixt, per exemple que no votam a favor de
la tramitació via llei?, ens agafam un temps, ens ho estudiam
millor, analitzam els pros i els contres, miram les activitats
principals, miram les activitats complementàries i feim amb
esperit de consens una millor llei?, perquè pugui seguir
generant innovació, com ja va pretendre al 1993 el Partit
Popular.

Hi estam d’acord? Ens ho podríem plantejar, senyors
diputats de l’esquerra? Nosaltres arribaríem a un consens,
faríem una llei que fos pel bé de les Illes Balears. Hi estan
disposats o pretenen venir aquí, convaliden el decret i ja està?

S’ho plantejarien o estan sotmesos, diputats i diputades, al
Govern de les Illes Balears i al comandament de la presidenta
Armengol? S’ho plantejarien?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula el Sr. López.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Gracias, presidente. Este debate sobre la validación o
derogación del Decreto ley de las medidas urgentes para
impulsar y estimular el Parc Bit lo tenemos justo una semana
después de haber tratado en esta misma cámara una PNL sobre
la gestión, modernización y promoción de áreas industriales.
Igual que la semana pasada no me cabe duda de que los
siguientes grupos... los grupos parlamentarios sabremos estar
a la altura, de hecho todos lo hemos manifestado, y este
decreto también se validará con amplia mayoría parlamentaria.

La semana pasada la mayoría de los grupos coincidíamos
en lo necesario que es para Baleares el desarrollo de una
industria con criterios sostenibles a la hora de diversificar
nuestra economía, igual que comentamos lo importante y
necesario que es tener un tejido industrial competitivo e
innovador.

Es con estos decretos que plasman recursos normativas
capaces de fomentar el crecimiento y la consolidación del
sector de la industria, con lo que se garantiza encaminarnos
hacia la diversificación de nuestro modelo productivo a uno
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que contribuya a la generación de empleos estables y de
calidad como es el del sector tecnológico.

Para Unidas Podemos es esencial asegurar que el Parc Bit
siga siendo un lugar relacionado con empresas tecnológicas
y de innovación, así como con cualquier medida que blinde su
función y evite el riesgo de que pueda perder su función
original la vamos a ver en positivo.

Si queremos diversificar nuestro modelo productivo hay
que hacer un esfuerzo en potenciar todas las alternativas al
modelo actual y justamente las empresas tecnológicas suelen
venir acompañadas de puestos de trabajo de calidad y estables. 

Por el bien de la economía de Baleares y del sector
tecnológico, blindar el Parc Bit ante futuros problemas es lo
prioritario, pero cuando hablamos de diversificar la economía
de Baleares nos referimos de forma específica a que no
debamos apostar por tener una única gallina poniendo huevos,
por muchos que ponga, lo sensato es tener más gallinas que
pongan huevos y que no vayan todos a la misma cesta. 

En lo concreto, si fomentamos el tejido industrial, pero la
mayoría de empresas están vinculadas a dar servicios
derivados del turismo seguiremos dependiendo única y
exclusivamente del turismo y de la economía que se generará
en torno a esta actividad.

La verdad de la situación de la mayoría de las personas
trabajadoras de estas islas es complicada desde ya hace
demasiados años, la mayoría de los trabajos son inestables
debido a la estacionalidad turística y como nuestra economía
se basa casi en exclusivo del turismo o lo que son los empleos
de forma directa o indirectamente también, en la práctica lo
que tenemos es una sociedad que se enfrenta a grandes
dificultades para pagar el alquiler, llenar la nevera en el día a
día o directamente sin opción de tener un futuro realmente
estable.

Por eso mismo una gran parte de nuestros jóvenes al
percibir estos problemas tienen que marcharse de nuestras
islas, incluso de nuestro país para poder encontrar empleos
estables y con salarios mínimamente dignos. 

Sí, los jóvenes que pertenecen a, como la llaman algunos
expertos, la generación más preparada de la historia de nuestro
país resulta que aquí no encuentran empleos estables que le
garanticen un futuro y muchos de ellos se tienen que marchar,
lo cual nos demuestra que el problema no es de los
trabajadores, sino de una estructura productiva en la que faltan
empleos de calidad y alternativas estables con salarios dignos
que permitan tener una vida en la que soñar con un futuro
próspero no sea algo de ciencia ficción, sino una realidad.

Para conseguir encaminar nuestra economía hacia una más
estable, una economía más diversificada donde el reparto de
la riqueza no caiga sobre unas pocas manos es necesario
apostar por modelos que no dependan exclusivamente del
turismo.

Actualmente tenemos un problema con la distribución de
la riqueza, pero también con la creación de la misma y en ese
sentido las empresas relacionadas con la tecnología son una
apuesta de futuro.

El Parc Bit actualmente cuenta con más de 175 empresas,
más de 3.000 trabajadores, la mayoría de ellos profesionales
muy cualificados y además se generan unos niveles de
facturación que superan los 1.000 millones de euros anuales
y, aunque pueda parecer bastante, en el mundo de la tecnología
y en especial de la creación de software no es gran cosa
realmente, por citar un ejemplo una gran empresa del sector
tecnológico va a invertir  en breve en Aragón más de 2.500
millones de euros en infraestructuras, y en cuanto a la
industria basada en la venta de software de entretenimiento es
sabido que genera hasta cinco veces más que la propia
industria del cine, con lo cual creemos que apostar por este
tipo de industria sí que es pensar en el futuro de nuestras islas.

Actualmente se está produciendo además una fuerte
competitividad a nivel europeo para captar nuestras
inversiones tecnológicas ya que para dar soluciones en
materia de seguridad digital muchas empresas buscan nuevas
ubicaciones dentro de la comunidad europea. Por lo tanto, nos
encontramos en un momento propicio para potenciar la
industria tecnológica en Baleares siendo capaces de captar
talento ofreciendo una enorme atractivo por nuestro entorno
y para su desarrollo y así encaminarnos hacia la
diversificación de nuestro modelo productivo que, como he
comentado, es vital para que nuestras islas tengan un futuro
estable.

El Decreto ley sobre medidas urgentes para el impulso y
estímulo del Parc Bit es un ejemplo de modelo económico
por el que apuesta este gobierno de coalición del que Unidas
Podemos forma parte, una apuesta para que el territorio deje
de destinarse a hoteles y centros comerciales y pasemos a
impulsar la investigación y desarrollo tecnológico como
formas de conseguir una economía más fuerte y con unas
condiciones laborales más estables y dignas para sus
trabajadores, concretamente una parte  importante de este
decreto permite evitar que algunos propietarios privados del
Parc Bit especulen con su suelo y acaben desplazando a
empresas innovadoras del propio Parc Bit.

Es alarmante que un banco rescatado con miles de
millones provenientes de los impuestos de todos los
españoles, incluidos los de la gente de Baleares, se dedique a
hacer negocios con fondos buitre y poniendo en sus manos
espacios tan estratégicos e importantes para el futuro de
nuestras islas como es en este caso. 

Por suerte para el sector y para la economía de Baleares
este decreto garantiza que el uso del suelo del Parc Bit sea
para empresas tecnológicas manteniendo así la esencia y su
objetivo inicial. 

Al margen de esto , este decreto... se trata de un nuevo
marco normativo que era necesario para garantizar la creación
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e implantación y desarrollo de empresas tecnológicas de
Baleares.

El Parc Bit dispone de importantes peticiones de
implantación de nuevas empresas tecnológicas y de
ampliación de algunas de las existentes que necesitan de este
nuevo marco normativo para poder realizarse.

Por otra parte, este decreto permite limitar otros usos
complementarios como el administrativo, el comercial, para
que no puedan ser considerados como principales porque en
un paquete analógico como es el ParcBit las empresas
principales tienen que estar derivadas de la tecnología y la
innovación, como es lógico.

Se establecen medidas para incentivar el alquiler de
espacios y la construcción de nuevos edificios, incentiva el
desarrollo de proyectos innovadores relacionados con la
tecnología y la investigación fomentando la atracción de
profesionales cualificados. 

Contempla, además, medidas de simplificación
administrativa dando prioridad a la tramitación administrativa
de nuevos proyectos y reduciendo los plazos ordinarios
cuando afecten a esos proyectos. 

Con la aprobación de este decreto, el Govern hace una
apuesta firme por la atracción y retención del talento en
nuestra comunidad autónoma y da un paso más en la apuesta
por diversificar el modelo económico de nuestras islas. 

Por eso, desde Unidas Podemos apoyaremos este decreto
y esperamos, como he dicho al principio y lo he manifestado,
que tenga el apoyo de la gran parte de esta cámara. Desde
Unidas Podemos tenemos muy claro que lo necesario es
avanzar hacia un modelo social más justo y para ello es vital un
cambio en nuestro modelo productivo. Creemos que
iniciativas como ésta dan pasos en esa dirección, por eso las
apoyamos, para conseguir ofrecer la posibilidad de un futuro
más estable  para todos. Espero que todos seamos
consecuentes y tengamos alturas de miras.

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, Sr. President. Bé, Decret llei de mesures
urgents per impulsar i estimular el Parc Bit, el parc balear
d’innovació tecnològica. 

Segundo decreto ley que venimos a validar en quince días,
y en este caso es por una urgencia debida a la desidia del
Govern por subsanar los problemas ocasionados por la

derogación de la Ley 2/1993 que se derogó al decretar la Ley
12/2017, de 29 de setiembre, o sea, la LUIB, la Llei
d’urbanisme de les Illes Balears. 

Entonces, significa que llevamos desde esta fecha hasta
hoy con un vacío legislativo en el Parc Bit, un vacío legislativo
en el que desconocemos la cantidad de problemas que puede
haber generado y que luego, pues, repercutirá en
indemnizaciones. Y ahora, ahora, toca correr, ahora toca
correr haciendo decretos leyes. 

Y como ya pasó con el Decreto  ley que se validó hace
quince días, se ha hecho un decreto ley con prisas, con prisas
y que además, como ya seguramente va a pasar, no se nos va a
permitir a los grupos parlamentarios que formamos parte de
la oposición aportar mejoras que mejoren el texto legal. Va a
ser una apisonadora como ya pasó con el anterior decreto ley
que firmamos, que validamos hace quince días y como con
otros decretos leyes que ya han salido en prensa que de aquí
unas semanas tendremos otro de medidas de la vivienda.

Bueno, nosotros, como ya hemos anunciado, vamos a votar
a favor de esta validación de decreto ley porque consideramos
que es necesario que los planeamientos urbanísticos y de usos
del Parc Bit estén claramente definidos y que apuesten por lo
que realmente debe ser el Parc Bit, un parque tecnológico. 

Pero tal com estoy viendo en alguna intervención, parece
como si éste fuera un decreto para apoyar la innovación, para
apoyar la economía digital. Esto no es así, esto es un decreto
para tapar una chapuza legislativa. 

¿Qué pasaría si se nos permitiera pues poder introducir
mejoras en este decreto ley? Pues nosotros intervendríamos,
pues podríamos en forma de artículos, de disposiciones o de
anexos un plan de internacionalización, de captación de
talento, de inversores y proyectos empresariales como
fórmula para crecimiento cualitativo de nuestras empresas,
pues también fomento de la presencia, participación y
conocimiento de la sociedad civil trascendiendo a la actual
ubicación y colaborando y participando en proyectos de
transformación económica y social.

También añadiríamos las actividades relacionadas con la
economía circular, con sostenibilidad y con la transformación
digital de empresas y de la sociedad. También daríamos voz a
los actuales inquilinos del Parc Bit para que entre todos se
buscaran fórmulas para mejorar la eficiencia del centro. Y
también plantearíamos otros planteamientos estratégicos
como podría ser que el Parc Bit fuera palanca para el
desarrollo de nuevos territorios inteligentes, es decir,
convertir los ejes de este decreto en herramientas estratégicas
para potenciar otros entornos urbanos en áreas de
transformación similares.

En su día el Parc Bit estaba previsto que se convirtiera en
un hub dinamizador en la part forana. Actualmente el
Ayuntamiento de Palma está trabajando en el desarrollo de un
distrito de innovación a partir de las propuestas del colectivo
ciudadano Ramon Llull 2030 en el litoral de Llevant, con un
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planteamiento urbano compacto, vivienda, trabajo y ocio y
sostenible y totalmente diferencial; aprovechar estos nuevos
entornos para algunas de las iniciativas y actividades del Parc
Bit y ayudando a reequilibrios territoriales y a desconcentrar
su crecimiento endogámico aprovechando infraestructuras
existentes en otros emplazamientos, haciendo más sostenible
el actual entorno y potenciando la colaboración entre
administraciones y sociedad civil.

No nos olvidamos ni de Menorca ni de Ibiza que también
deben tener parques tecnológicos actualizados y útiles para
atraer talento a las respectivas islas. 

El Parc Bit también puede ser un elemento de promoción
de la nueva imagen de las Islas, de Palma, de Mallorca, de...,
superando el sol y playa. Incorporar el Parc Bit junto  a la
Universidad, junto al hospital Son Espases, IMEDEA, y
apoyándose en la capacidad y en la especialización del Palau
de Congressos.

Esto ayudaría a la imagen promocional de Palma, de
Mallorca y de las Islas Baleares como forma de atraer un
turismo científico, cultural y contribuir al perfeccionamiento
económico a través de atracción de inversores y talento y
fomentar la desestacionalización. 

Palma ciudad universitaria, Palma talento y cultura, Palma
ciudad innovadora. Mallorca, y esto va de conocimiento,
Mallorca creatividad sostenible. Son algunas de las iniciativas
que tenemos y que podríamos incorporar a este decreto ley
que realmente únicamente sirve para arreglar desajustes
normativos, pero que se desaprovecha para incorporar
propuestas que podrían mejorar realmente su funcionalidad. 

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que avui entre les
intervencions de la consellera i dels altres grups polítics crec
que entre tots hem fet una descripció detallada del contingut
d’aquest decret llei que avui venim a validar. Des de MÉS per
Mallorca volem remarcar la importància de disposar, de tenir
centres eficients d’innovació tecnològica, com és el cas del
Parc Bit i també del Centre Bit de Menorca, que tenen com a
objectiu crear i implantar empreses de base tecnològica. 

Són instruments essencials per a la diversificació del
model econòmic de les nostres illes i per fomentar l’ocupació
estable i llocs de treballs qualificats. La implantació
d’empreses d’alt valor afegit, de tecnologies de la informació,
de biotecnologia, de química, del sector audiovisual, són
pilars fonamentals perquè aconseguim aquest objectiu. També
per ser allò que tots ens cansam de dir, un pol d’atracció de
talent innovador i per generar noves formes de negoci.

Des de 2015 aquest govern crec que ha fet feina per
consolidar la implantació i el creixement de les 175, més o
manco, empreses instal·lades ara en el Parc Bit i fer de la
incubadora del Parc Bit també una eina professional de
qualitat, a impulsar també, com he dit, aquest Centre Bit de
Menorca que també s’ha convertit en un centre de referència.
Per tant, des de MÉS per Mallorca donam suport a qualsevol
iniciativa que vagi encaminada a reforçar aquests objectius.

Com ja s’ha dit, aquest decret llei té com a objectiu, com
a doble objectiu que és en primer lloc marcar instruments que
permetin un major desenvolupament del Parc Bit, com una
atracció..., aprofitar perquè siguin atracció per a projectes
innovadors, agilitar els mecanismes de gestió, simplificació
administrativa, incentius per al lloguer d’espais, reordenació
urbanística, definir clarament les activitats permeses,
classificant aquestes en principals i complementàries i
prioritzar aquestes activitats principals com són la telemàtica,
telecomunicacions, activitats quaternàries, de recerca i
desenvolupament, d’innovació, etc. 

Però complementàries són precisament les que a vegades
vol qualcú d’aquesta cambra que sempre defensen, però que
nosaltres trobam que no és el lloc adequat, que són les
comercials i en aquest cas també altres activitats, com siguin
administratives, esportives o docents que s’han de limitar i per
això aquest decret llei nosaltres estam contents que limiti a
400 metres quadrats aquest tipus d’activitat dins el Parc Bit.
I que també limiti que no puguin créixer més de un 10% les
activitats d’aquest tipus que estan ja instal·lades en el Parc Bit
i que fan aquestes activitats complementàries.

Per tant, per a MÉS per Mallorca aquests són objectius de
blindar i garantir els usos principals, és fonamental si volem
fer efectiva la diversificació econòmica i dinamització
econòmica de les Illes Balears. 

I, Sr. Sagreras, jo crec que vostè ha fet..., però s’ha oblidat
de dir que diu “certa inseguretat jurídica”, “certa”, no ho ha dit
tot perquè vostè aquesta paraula no li ha agradat, perquè estan
vigents normes que varen aprovar vostès, normes com les
Normes Subsidiàries, el Pla especial de desenvolupament de
2010. Per tant, és un decret llei preventiu, Sr. Sagreras, per
què? Ja ho hem dit, front aquests fons voltor, econòmics i
jurídics que cerquen qualsevol escletxa per ficar-s’hi
precisament a especular damunt el nostre sòl i precisament
especular com hem vist en temes d’habitatge, en tema de
centres comercials, quan sigui necessari. I en aquest cas,
evidentment en el Parc Bit no ho podem permetre.

Però vostè ha dit que venien aquí a posar seny. A mi
m’hagués agradat que en el Parc Bit haguessin posat seny quan
varen fer el metro de Palma, Sr. Sagreras, m’hagués agradat
que hagués posat seny, perquè arreglar el metro de Palma ens
va costar més de 35 milions d’euros i si vostès a part de fer-lo
bé, l’haguessin fet arribar a Son Espases i en el Parc Bit ens
hauria costat molt més barat del que ens costarà ara. Per tant,
no ens parli  del seny del Partit Popular, Sr. Sagreras, per
favor! No ens pot donar lliçons de seny, perquè vostès quan
varen planificar una infraestructura tan important, que vostès
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consideraven tan important i no varen pensar en fer-hi arribar
el metro, expliqui-m’ho, expliqui per què no l’hi varen fer
arribar. No devia ser molt important per al Partit Popular, no
devien trobar que tengués molta importància si no l’hi varen
fer arribar. Per tant, jo crec que el seu discurs d’aquí, de què
vostès són els grans..., un poc d’humilitat també aniria bé. Jo
crec que convendria, convendria una mica, per les dues parts
potser, però per la seva també, Sr. Sagreras.

I per tant, per la nostra part sí que votarem a favor d’aquest
decret llei. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Permítame iniciar mi intervención
recordando que este gobierno declaró la emergencia
climática, que estamos al borde del juicio final y que aquí hace
muchísimo calor. Creo que deberíamos empezar a contribuir
al cambio climático bajando un poco la temperatura de la sala.
No, no es cuestión de quitarse la chaqueta, es de gastar menos,
digo si se creen ustedes esta historia del cambio climático,
que por lo visto les preocupa tanto.

Dicho esto, cuando uno lee el decreto, en principio parece
muy bien, muy bonito, está bien. Ya a la segunda lectura nos
empieza a chirriar alguna cosita, por ejemplo cuando ustedes
en su reforma de la ley encomendaron al Ayuntamiento de
Palma el desarrollo de la normativa referente al Parc Bit.
Claro, el Ayuntamiento de Palma que creo que también
gobiernan ustedes, que es, no sé, como encomendarle al
ladrón que cuide la caja, porque el Ayuntamiento de Palma que
es incapaz de atender en tiempo y en forma las licencias
urbanísticas, como para que haga una normativa y así nos ha
lucido el pelo, claro.

Luego hay un párrafo que me asombra, “una cierta
inseguridad jurídica”, este debe ser un nuevo término que han
acuñado. O hay inseguridad jurídica o no la hay, “una cierta”,
es que aquí podría hacer un chiste obsceno, que no lo voy a
hacer por respecto a la cámara. Si hay inseguridad jurídica la
hay y si no la hay, no la hay. Entonces la hay o no la hay.

Pero bueno, seguimos leyendo y vemos que hay otro
artículo, el cuarto, con muy buenas intenciones, “el Gobierno
de las Islas Baleares debe fomentar iniciativas de reducción de
cargas fiscales, etc., si esto no hubiera venido de urgencia,
supongo que ustedes hubieran podido concretar, afinar un
poquito más estas ayudas o incentivos fiscales. Pero claro, han
tenido que correr. Y aunque usted ha dicho que en el propio
texto y exposición de motivos se nos dice el porqué de la
urgencia, el porqué de la urgencia cuando uno empieza a
rascar, evidentemente no es que de repente nos hayamos
preocupado muchísimo por el desarrollo tecnológico, el

colocar huevos en otra cesta para que no toda sea del turismo,
que nos importan mucho las nuevas tecnologías, etc. El
problema, como bien se ha dicho aquí, es que planeaba sobre
el Parc Bit un fondo buitre. 

Claro, nosotros al principio pensamos que esta urgencia y
este darse cuenta de todo ha sido gracias a la constante
preocupación y vigilancia que tiene la Sra. Presidenta del
Govern de las Illes Balears por todo lo que afecta a nuestras
islas y claro, es una honda preocupación y defensa que ella
siempre hace de los derechos de los ciudadanos de estas islas,
salvo cuando esa reclamación o esa defensa la tiene que hacer
frente al Sr. Sánchez. En ese caso normalmente nos olvidamos
del tema, pero bueno. Y entonces el día 16 nos despertamos
con un titular que casi parece una loa, que dice “el Govern
frena la especulación de un fondo buitre de Tejas en el Parc
Bit”. Y sigue diciendo, “el Gobierno ha desactivado en tiempo
récord y sin que apenas trascendieran sus movimientos, -que
parece una novela de John le Carré, o sea lo han hecho ustedes
ahí-, la operación de un fondo de inversores de Texas, Lorn
Star Founds, con propiedades del Parc Bit que antes habían
sido de Bankia”. Y allí deja la noticia.

Y entonces nosotros nos preocupamos, ¿qué son estos
fondos buitre? Deberíamos empezar por decir que ahí hay un
cierto racismo animal en el lenguaje, porque oye, el buitre es
un animal muy noble, está en el emblema del GOB y ustedes
que están tan preocupados que hasta hacen campañas en las
que se gastan fondos públicos para eliminar el racismo en el
lenguaje, entonces, también tendrían que tener un poquito de
consideración para con este útil y hermoso animal. 

Los fondos buitre en realidad son fondos de inversión de
alto riesgo, en el que partic ipan muchísimos pequeños
ahorradores y también fondos de pensiones. La rentabilidad
media -lo digo porque aquí se cuentan muchas tonterías que
luego no son verdad-, la rentabilidad media de estos supuestos
fondos buitres es de un 8% sobre el valor de la inversión, que
ya digo, son normalmente inversiones de altísimo riesgo. En
el caso de España, después de la nefasta gestión del Sr.
Rodríguez Zapatero, en cierta manera supusieron una tabla de
salvación para nuestro sistema financiero, porque hay que
recordar que nuestro sistema financiero estaba excesivamente
expuesto al sector del ladrillo, hasta 150.000 millones de
euros expuestos al sector del ladrillo que acabaron siendo
absorbidos en gran parte por estos fondos buitre. Y en el caso
por ejemplo de Bankia, que es la titular que ha hecho
transferencia de estos fondos, la deuda que tenían acumulada
era bestial y gracias a esto en estos momentos se ha reducido. 

Pero es que además, estos fondos horrorosos de gente que
invierte su dinero buscando un beneficio, porque yo entiendo
que ustedes lo del funcionamiento del sistema capitalista, ni
lo entienden ni lo comparten, además lo odian porque cada vez
les pone de manifiesto de manera empírica como sus
principios marxistas no funcionan, entonces todo lo que suena
a capitalismo lo odian. Pero estos fondos de inversión, ya
digo, no sólo salvaron a parte de nuestro sector financiero que
es fundamental en cualquier país libre , sino que además
salvaron los ahorros de millones de españoles, porque el
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español ahorra invirtiendo en ladrillo. El mercado
inmobiliario se había desplomado, el 80% del parque de
viviendas de este país está en manos privadas, en manos de
pequeños ahorradores, los españoles lo que hacemos es
nuestra hucha a base de comprarnos un pisito y ese piso que se
había devaluado y que estaba al borde de la catástrofe recuperó
valor gracias a estos maléficos fondos buitres, que según
ustedes lo único que buscan es especular. 

Gracias también, gracias también a estos terribles y
horrorosos fondos buitres la morosidad de la banca, que en el
momento álgido de la crisis que creó el Partido Socialista
estaba en el 15%, hoy en día está por debajo del 5, y todo eso
ha permitido que la banca se recapitalizara y pudiera volver a
prestar dinero a los particulares y a las empresas para que
siguiera funcionando la economía.

Yo les explico estas cosas porque yo creo a veces que no
entienden cómo funciona el sistema económico de nuestro
país, pero yo les ayudo, les ayudo con paciencia, ejerzo una
labor docente de cómo funciona el país.

Bueno, y volviendo al buitre, ya digo, ese noble animal,
¿quién es el responsable, el que come la carroña o el que mata
al animal? Y ahí está un poco el quid de la cuestión en el que
ustedes no quieren entrar, ¿el problema es de estos supuestos
fondos que quieren aprovecharse del cadáver dejado o el que
ha cometido el asesinato?, porque en el caso concreto de
Bankia en el 2018 se llegó a un acuerdo con el fondo de
inversiones Lone Star para la creación de una sociedad a la que
se transmitirían activos adjudicados y créditos hipotecarios de
dudoso (...) por un importe total de 3.000 millones de euros.
Bankia participa en esta sociedad con un 20% del capital; una
sociedad que, por cierto, está radicada en España y que paga
impuestos. Lo digo porque suelen decir que no pagan
impuestos, pues sí, esta sociedad en concreto paga impuestos.

Esta operación, que fue duramente criticada por Podemos
por boca de Rafael Mayoral, pero gracias a esta operación,
como he dicho antes, la deuda de Bankia, que recuerdo que
Bankia es de todos nosotros porque nosotros la hemos
rescatado con nuestro dinero, pasó de 10.362 millones a
8.900 y este mismo fondo de inversión también en el 2018 se
adjudicó 13.000 millones de euros de CaixaBank y se quedó
con su sector inmobiliario Servihabitat.

Claro, y estos activos de Bankia, ¿de dónde procedían?,
¿por qué los tenía Bankia?, ¡ah!, procedían de Sa Nostra,
procedían de Sa Nostra, de una de esas inversiones caóticas,
deficitarias, debida a una mala administración política de las
cajas de ahorros, que eso es lo que las llevó a la quiebra, y que
tanto ustedes, como he de decir ustedes del Partido Popular,
se encargaron de que no se investigara. Y de aquellos polvos,
señores de Podemos que ustedes entonces sí apoyaban las
comisiones de investigación y sí estaban preocupados de lo
que se había hecho con las cajas de ahorro, de aquellos polvos,
estos lodos, y de aquellos polvos ha surgido este problema de
los fondos buitre, como ustedes bien dicen, de estos activos
que tenía en propiedad Sa Nostra que hizo un montón de

inversiones catastróficas que por eso han tenido que ser
vendidas y liquidadas a bajo coste.

Dicho esto, por supuesto que nosotros consideramos que
el Parc Bit ha de cumplir la función para la que fue creado y
por eso, y por un sentido de la responsabilidad que tenemos y
aunque las tripas nos piden hacer otras cosas, vamos a votar a
favor de la convalidación, pero por una parte, primero, dejen
ustedes de actuar como su homólogo y jefe Sr. Sánchez y
dejen de gobernar a base de decretos leyes, traigan alguna ley
a esta cámara para su tramitación, para que se pueda discutir,
debatir y mejorar mediante enmiendas. 

Y número 2, por favor, enciman no vengan sacando pecho,
ha hablado la Sra. Campomar de humildad. Ustedes han venido
aquí, como muy bien les han dicho todos los partidos, a
arreglar un problema que ustedes crearon cuando derogaron la
normativa que correspondía al Parc Bit. Entonces, ustedes han
sido los pirómanos y ahora han apagado el fuego, pero no
vengan poniéndose medallas y sacando pecho porque, la
verdad, no sé de qué sacan pecho. Aquí hemos venido todos
con sentido de la responsabilidad a apoyar este decreto  ley
porque es necesario, pero es un problema que ustedes crearon
y no vengan ahora a decir que son ustedes los más grandes y
que son ustedes fabulosos. Digan, pues mire, nos
equivocamos, nos hemos dado cuenta y ahora lo subsanamos
y aquí paz y después gloria, pero encima no vayan poniéndose
medallas. 

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
El nostre grup parlamentari també votarà favorablement la
convalidació d’aquest decret llei. Intentaré no reiterar
arguments perquè crec que s’han explicat perfectament.
Evidentment, l’aprovació d’aquest decret llei el que fa és
garantir, assegurar que el Parc Bit es dediqui a la funció per la
qual va ser creat, que sigui un pol d’aposta per la innovació, de
diversificació econòmica i que es puguin instal·lar empreses
tecnològiques. Això és l’objectiu i intentam amb aquest decret
llei garantir això i ho intentam garantir, efectivament com han
dit altres partits, perquè evidentment es va cometre una errada
greu, que vostès mateixos reconeixen amb frases més o
manco suaus com això de carencias normativas, carencias
normativas que al final és això que han dit, una equivocació
absoluta que ha generat inseguretat jurídica. Per tant, vostès
amb aquest decret llei el que fan és arreglar l’error comès per
vostès mateixos. Aquesta és la realitat de les coses.

Més enllà d’això encara diré més, nosaltres quan es va
tramitar la Llei d’urbanisme, que és la que ha generat aquesta
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problemàtica que ara estam solucionant, quan es va aprovar la
Llei d’urbanisme, ja vàrem advertir per activa i per passiva, ja
vàrem insistir molt en el debat d’aquesta llei que el sistema de
planificació urbanística no funcionava i que s’havia d’agilitar
i simplificar, i vostès varen desestimar, varen votar
negativament totes les esmenes que nosaltres vàrem presentar
en relació amb aquesta pretensió de simplificació i agilitació
de la planificació urbanística. 

I vostès són esclaus, esclaus de la seva norma, i què fan?,
es dediquen a fer decrets lleis. Quan necessiten fer centres de
salut o escoles fan un decret llei, al cap de poques setmanes
d’aprovar la seva llei d’urbanisme fan un decret llei per poder
fer escoles i centres de salut perquè via planificació
urbanística això és llarguíssim i vostès necessiten fer via. Jo
ho entenc i nosaltres li donam suport, però és un exemple de
mal funcionament de la seva llei d’urbanisme i del seu sistema
de planificació que no varen voler modificar. 

Ara en tenim un altre exemple, perquè això que està fent
aquest decret llei si tenguéssim un bon sistema de planificació
urbanística ho faríem a través d’una modificació puntual
d’aquesta planificació urbanística, però com que tots som
conscients que això s’allargaria moltíssim en el temps, el que
hem de fer per donar una solució pràctica és aquest decret llei.
Però al final estam fent planificació urbanística i cada vegada
en farem més, mentre no canviïn la Llei d’urbanisme cada
vegada ho farem més a través de decrets lleis. Crec que aquest
és un mal sistema, però és el sistema que està imperant.

El nostre grup parlamentari, com altres grups
parlamentaris ja han dit, demana que aquest decret llei es
tramiti com a projecte de llei; per una banda, perquè pensam
que les pròpies disposicions del decret llei requereixen una
millora, i em referiré a dues coses molt concretes. Una, són
els usos complementaris , nosaltres que els usos
complementaris comercials es limitin a 400 metres ens pareix
bé, ens pareix adequat, ens pareix encertat; tenim dubtes que
això serveixi per a tots els usos complementaris perquè els
usos esportius i a una gran zona amb molta població, s’ha
parlat de 3.000 treballadors, de 3.000 persones que van al Parc
Bit, bé, doncs, una gran zona de població necessita uns
equipaments entre els quals uns equipaments esportius,
segurament no tant docents perquè allà no hi viuen, és una
zona de feina, però sí esportius, i 400 metres quadrats
d’equipament esportiu no dóna per a molt, aquesta és la
realitat. 

Per tant, crec que si ens donassin l’oportunitat de tramitar-
ho com a projecte de llei podríem distingir usos
complementaris i el comercial el podríem mantenir en 400
metres, però per ventura a l’esportiu haurien de canviar aquest
paràmetre.

Això és un exemple, però un segon exemple encara més
preocupant per a nosaltres és el tema de les ampliacions del
10%, perquè la disposició transitòria única és equívoca perquè
pareix que limita els usos permesos, no els usos
complementaris, e ls  usos permesos. És a dir, els usos que
volem potenciar pareix que estam limitant la seva ampliació

perquè encara que jo tengui molta edificabilitat i pogués
ampliar aquesta empresa innovadora i tecnològica en un 50%
del que tenc resultarà que amb aquesta norma només ho
podrem fer en un 10%, tal com està redactada.

Per tant, podem tornar generar un problema d’inseguretat
jurídica, i jo els convid que ens donin l’oportunitat que no
hagin de fer una altra decret llei per arreglar els problemes de
la transitòria única i de la inseguretat que pot generar i que via
esmenes puguem aclarir el que es pretén, que entenc que es
pretén potenciar les empreses tecnològiques. Per tant, que si
en aquell solar la planificació urbanística permet una certa
edificabilitat la pugui esgotar, com passa a totes les zones
urbanes i urbanitzables de les Illes Balears i d’Espanya.

Crec que aquests dos exemples serveixen per exemplificar
la necessitat que es tramiti com a projecte de llei perquè crec
que necessita millores.

Evidentment, i el Sr. Portaveu de Ciutadans ha insistit
sobre aquesta qüestió, no només podem rectificar allò que pot
generar dubtes, sinó que més hi podem afegir. Per tant,
nosaltres també evidentment, si es tramitàs com a projecte de
llei, tendríem l’oportunitat d’introduir mesures noves a favor
de la innovació, a favor de la innovació i concretar com també
deia el portaveu del Grup Parlamentari VOX, concretar aquest
brindis al sol que és que el Govern crearà ajudes, subvencions,
beneficis fiscals... bé, això, l’important seria que el mateix
decret llei ja determinàs quines són aquests beneficis que
volem donar a les empreses que s’instal·lin al Parc Bit.

I acab amb el tema del fons voltor, ho dic perquè aquí ha
paregut en un moment determinat que això no anava del Parc
Bit, sinó que anava com a una... una discussió, un debat sobre
els fons voltor. Bé, crec que aquí el que s’està discutint és el
que es pot fer al Parc Bit, no qui ho pot fer -no qui ho pot fer-,
sinó què es pot fer.

I per tant, no entraré en tot el debat del fons voltor, però
vull que quedi clar que la funció del decret llei, com de tota la
planificació urbanística és què es pot fer, no qui ho pot fer,
perquè ho podrà fer qualsevol promotor o propietari que
compleixi la normativa, entre la que s’hi compta, lògicament,
aquest decret llei.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Anava a començar dient que
era un bon decret llei, però si un cas potser hauria de dir és un
decret llei bo, en el sentit que és necessari, crec que tothom
ho ha assenyalat, hi ha unanimitat en aquest aspecte, però no
puc dir que sigui un bon decret llei perquè d’alguna manera
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crec que han quedat molt paleses les circumstàncies que han
dut al Govern a la necessita d’aprovar aquest decret llei.

Crec que s’ha de poder reconèixer sense cap problema que
la disposició derogatòria de la Llei d’urbanisme era excessiva
i que va generar un problema que ara s’ha hagut de resoldre.
Això ho dic sense dramatismes, és que per això hi ha un
legislador, hi ha en aquest cas un legislador per delegació, per
dir-ho d’alguna manera, o subjecte  a rectificació com és el
Govern, no?, que pot legislar via decret llei per anar
solucionant els problemes que té l’ordenament jurídic i en
aquest cas se’n va crear un, a vegades creem problemes per
manca de regulació i a vegades es creen problemes per excés
de regulació. 

En aquest sentit, doncs s’ha de reconèixer que el Govern
compleix la seva funció, igual que ho podria haver fet
qualsevol grup parlamentari presentant una proposició de llei
o el mateix govern a través del projecte de llei, de resoldre
una mancança que hi havia en l’ordenament jurídic.

Per tant, sí, crec que la causa fonamental per la qual el
Govern ha hagut de dictar aquest decret llei és una mancança
a la disposició derogatòria de la Llei d’urbanisme i la veritat
és que em sembla molt bé que el Govern assumeixi aquesta
funció d’esmenar aquests errors.

Jo voldria, i li ho dic a vostè, Sra. Castro, ja que no hi ha la
presidenta, si no li ho diria a ella, que vagin alerta en el tema
dels decrets llei perquè, és clar, en el que portem d’any ja en
portem dos, se senten veus que n’hi haurà un tercer molt aviat
i... bé, aquesta va ser una de les crítiques que a la legislatura
passada fèiem abastament al govern anterior que havia
governat..., concretament comentàvem que el govern Bauzá
havia fet... durant un any va fer 25 decrets llei. Bé, si
nosaltres... aviat en portarem tres doncs tal vegada ... anem
alerta perquè igual igualarem aquest record i això ho relacion
amb el que he dit al començament de si era un bon decret llei
o no era un bon decret llei. 

No és una bona solució legislar via decret llei, primer
perquè es crea una confusió perquè romp la sistemàtica
legislativa i això és un efecte que és contrari al bon govern i
a la bona administració. Crec que hem de lluitar o hem de
vetllar per tenir una normativa sistemàtica i entenedora i és
clar, ara fem un decret llei sobre el turisme d’excessos, ara
fem el decret llei per solucionar aquest element del Parc Bit.
Són elements que podem estar d’acord en el fons, però el que
fan es confondre l’ordenament jurídic, fer-lo més abstrús i
alimentar la idea aquesta que la normativa autonòmica és un
garbuix.

Per tant, vagin alerta a..., nosaltres si estam d’acord amb el
fons convalidarem, votarem a favor de convalidar els decrets
lleis, però tal vegada hi haurà un dia en què els haurem de
cridar a l’alto i prefereixo fer-ho abans d’hora que tal vegada
algun dia no donarem suport als decret llei perquè no em
sembla una bona mesura, a part que sense anar més lluny és
molt trist, Sra. Castro, això si que li ho dic a vostè, que una
norma legislativa que... referida al Parc Bit resulti que no va

sobre el que tocaria, que és sobre la innovació i sobre com ho
fem per diversificar la nostra economia, sinó que versa sobre
temes immobiliaris, no?

Per tant, és un efecte que té el fet de fer aquesta mena de
legislació a la carta que és anar fent microlleis per solucionar
petits problemes en lloc de tenir una visió més àmplia de
l’ordenament legal.

Nosaltres votarem en contra de la tramitació com a
projecte de llei. El Sr. Sagreras abans ens ha interpel·lat, jo li
feia senyals que ja li ho explicaria.

Nosaltres votarem en contra perquè creiem que la
problemàtica que ha donat lloc a aquesta llei ja s’esmena amb
el decret llei. Per tant..., després hi ha altres aspectes que es
podrien millorar, però la que s’havia d’esmenar, s’esmena via
decret llei i després també perquè cada grup parlamentari, cada
grup polític té les seves prioritats i els dic molt seriosament
que dintre de les prioritats del nostre grup polític no hi ha el
fet que el Parlament dediqui el seu temps a aquest procés
legislatiu perquè creiem que hi ha altres temes més
importants. 

Jo abans he interpel·lat el Govern sobre quines eren les
seves prioritats, no he obtingut una resposta satisfactòria, però
sí que els puc dir que nosaltres sí que intentem tenir molt
clares quines són les nostres prioritats i en el nostre quadre de
prioritats no hi entra que el Parlament dediqui tot l’esforç del
procés legislatiu per a aquest projecte.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyors i senyores
diputats, Sr. Sagreras, el problema no és la derogació de
l’anterior llei d’urbanisme. El problema no és la LUIB. A
veure si intentam no confondre els conceptes, jo entenc que
a vostès els va molt bé per una raó de premsa i totes aquestes
coses sortir a dir que és això. Una cosa són els usos, els usos
que urbanísticament des de la vesant urbanística es poden
regular i altres són les activitats permeses dins el parc. Les
activitats no han estat permeses ni ara ni amb l’anterior
legislatura,...

(Alguns aplaudiments)

... ni amb l’anterior legislació.

Tant orgullosos com estan vostès de la seva llei, estimada
llei d’urbanisme, la seva llei Company, també deu recordar que
s’hi varen colar multitud de comerços i alguna escola sense
cap limitació dins del parc. 
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Per tant, jo pens que vostès...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... el que volen fer ara, que demanen consens, casualment
vostès demanen consens quan estan en minoria, vostès el que
volen fer és tornar obrir... el mateix que varen fer amb la llei
de 1993, miri si anam endarrere. 

La llei que vostès varen fer al 1993 que va ser esmenada
per part nostra i votada en contra del nostre grup parlamentari
deia: “amb la finalitat de crear i oferir en un conjunt unitari sòl
industrial de serveis residencials, recreacional i comercial en
un medi urbanitzat d’alta qualitat”. Em volen dir vostès on està
la innovació en aquesta llei?, on està la preocupació de la
innovació? Això és el mateix que volen fer vostès una altra
vegada, tornar obrir la discussió per demostrar ara que són
vostès els que obren la porta a l’especulació, però bé, jo
intentaré fer l’exposició que m’havia preparat, a veure si així
els puc convèncer dels meus arguments.

Des del Grup Parlamentari Socialista, evidentment, com
no pot ser d’altra manera, donam suport al decret presentat per
la conselleria, d’estímul del Parc Bit i que pensam que el Parc
Bit és un model que està més que consolidat i és un exemple
d’èxit, més de 175 empreses, més de 3.000 treballadors
moltes d’elles, provinents des de la fase d’incubació. Són unes
dades considerables avui en dia, atesa la comunitat nostra que
tenim i, per tant, és un decret necessari, imprescindible al qual
hem de donar suport, per diverses raons.

La primera, perquè consideram molt importants els
objectius que pretén, com és impulsar el sector de les noves
tecnologies dins de la nostra comunitat; impulsar la generació
i difusió de la innovació de manera transversal dins tots els
sectors econòmics; afavorir la implantació de professionals
qualificats i crear i establir aquests projectes d’elevat valor
afegit que de vegades reverteixin també dins la nostra
comunitat.

Com dic, és un decret necessari i  imprescindible per
diverses raons, la primera, com ja han dit, crec, tots els grups
parlamentaris, és la de crear un nou i millor marc jurídic
normatiu perquè per a aquest sector de les Illes Balears tant
per a la creació de noves empreses com per a l’establiment i
atracció de projectes ja existents, tant de dins com de fora, i
de no perdre inversions que actualment es volen tant dins el
parc, d’ampliació, i empreses que volen ampliar-se i
actualment no poden.

El primer que necessita qualsevol sector econòmic per
desenvolupar-se és un marc jurídic fiable i una seguretat
jurídica sòlida, cosa que no teníem des de la normativa, que,
evidentment, la del 1993 és tan antiga i tan derogada en un
sector tan canviant com el tecnològic; per tant, tota la
normativa anterior, tota la que hi havia permetia que aquests
usos i la finalitat del parc es pogués veure difuminada. Per
tant, s’havia convertit en necessària la regulació concreta de
les activitats permeses, que són les principals, les que es
prioritzen i donen justificació al parc tecnològic.

I evidentment que el Parc Bit ha de poder disposar de tots
els serveis derivats de les necessitats tant de treballadors com
d’empreses dins del parc, però el que no podia permetre és
que projectes no tecnològics agafassin una major envergadura
que els mateixos projectes tecnològics. Per tant, avui en dia
mateix seria més fàcil establir un projecte comercial
administratiu, per dir un exemple, que no un propi projecte
tecnològic, i això, certament, no es podia permetre.

Com dic, plantejam activitats principals i activitats
complementàries. I, en definitiva, el que fem és actualitzar el
marc legal, el que hauria de ser i el necessari, atesa l’arribada
de l’any 2020.

Per aconseguir aquesta seguretat amb les finalitats del parc
és necessari concretar i garantir les adequades eines de gestió.
Com adequam aquestes eines de gestió del parc? Donant-los
la legitimitat que toca, parl dels estatuts del parc, del
reglament del parc i de la comissió d’admissions; aquestes
tres eines de gestió no havien estat mai dins del cos legislatiu
d’aquesta comunitat, naixien a documents interns del parc. Per
tant, això era el que faltava aquí per acabar de tancar i és el que
ve a fer aquest decret, incloure aquestes eines de gestió dins
del cos legislatiu de la comunitat per blindar la seva
legitimitat.

Com deia, si bé els usos s’han regulat des del vessant
urbanístic, això no garantia en cap moment que les activitats
que s’hi fan a dins siguin purament les tecnològiques i, per
tant, el problema, com li deia, no venia d’aquesta part. Les
activitats  principals industrial telemàtic, quaternari
d’avantguarda, i nve s t i gac i ó  i desenvolupament,
te lecomunicacions ,  s e ns e  de l i m i t ació  d’espai,
complementàries, comercial, establiments públics, esportius,
magatzems, equipament docent i equipament administratiu
amb una limitació adequada la qual pensam que és una mesura
molt encertada.

A més, s’estableixen els incentius fiscals i administratius
per fer aquest parc atractiu i fer-lo extensiu, com és lògic, a
tota l’àrea i a tot l’àmbit d’influència de la Fundació Balear
d’Innovació i Tecnologia, parl del Centre Bit de Menorca i del
futur Centre Bit d’Eivissa i Formentera.

Per tant, com dic, activitats clares i determinades,
seguretat jurídica i atracció de projectes i empreses
tecnològiques.

Donarem també suport al decret, com dic, perquè, des del
nostre partit, tenim un compromís amb la diversificació
econòmica de les Illes i la reducció de la dependència del
turisme, desestacionalització, etc. Les nostres illes són unes
illes fràgils socialment i ambientalment, per tant ja ha arribat
el moment, ja ha arribat l’hora de deixar de créixer en sectors
únicament intensius en consum de territori i consum de
paisatge, com són el turisme i la construcció.

Però sabem que l’èxit d’aquesta diversificació vendrà
marcada per la capacitat que tenguem des de les
administracions que l’impulsen de crear un entorn que permeti
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fomentar i retenir aquest valor afegit que es genera amb aquest
tipus d’iniciatives.

Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, les Illes
Balears és cert que ens trobam en els darrers llocs en inversió
de recerca i desenvolupament, i això en si mateix ja és una raó
per donar suport a aquest decret que doni lloc a revertir
aquesta situació; però també és cert que des de l’any, la
variació interanual 2015-2016 ja apuntava una certa tendència
i ens situava com la quarta comunitat de l’Estat, amb un major
creixement interanual de la despesa en recerca i
desenvolupament, amb un 16%.

També, segons dades de la Fundació Ecotec, del període
2015-2018, el pes de la inversió empresarial en recerca i
desenvolupament sobre el total d’inversió, ha passat del 15%
el 2015, al 35 al 2018, això implica un creixement propi de la
inversió en recerca i desenvolupament empresarial d’un
49,6%. Això implica una clara tendència a l’alça de la inversió
empresarial en recerca i desenvolupament que, evidentment,
des de les administracions públiques és imprescindible que
s’hi doni suport i que s’hi doni un entorn propi per augmentar
aquest creixement.

Tenim també en el nostre partit un compromís amb la
reducció de la desigualtat, amb aconseguir la màxima cohesió
social i econòmica dins les nostres illes, i amb aquesta
equació tenim una equació claríssima: si només exportam
talent i importam treball operatiu la balança social sempre en
seguirà sortint terriblement deficitària; i en la mesura que
mantenguem aquesta balança social negativa, mantendrem i
estarem condemnats a la desigualtat. Per tant, ja és hora de
treballar per crear un entorn de generació i atracció de
professionals altament qualificat i en aquest cas professionals
altament qualificats també tenim un projecte professional i
vital dins de les nostres illes.

A més, aquest sector telemàtic i tecnològic aporta un
seguit d’altres avantatges, com les grans possibilitats que
ofereix per a la conciliació laboral i familiar, ja que és una
eina clau per introduir aspectes com el teletreball o el treball
telemàtic dins les empreses. En gran mesura, la capacitat de
conciliació vendrà per innovacions tecnològiques que
permetin desenvolupar de manera transversal tots els sectors
que sigui possible, amb mesures de teletreball o treball
telemàtic.

Tenim un valuós triangle de coneixement en aquesta
comunitat, format pel Parc Bit, la Universitat de les Illes
Balears i l’IDISBA Hospital de Son Espases; tenim un creixent
talent audiovisual i cinematogràfic; tenim referents en
investigació biotecnològica i química, aprofitem tot aquest
talen a favor del futur de la nostra comunitat. Facem que el
valuós talent jove que produïm a Formentera, a Eivissa, a
Menorca, a Mallorca amb altes qualificacions puguin tenir un
recorregut professional i vital dins les illes i no hagin de
marxar per falta d’oportunitats.

A més, impulsar el futur professional dins les Illes de tot
aquest personal altament qualificat que hem format és fer més

eficient tota la inversió prèvia que hem fet en educació
universitària i en formació professional. Ho torn dir, si
invertim en formació dels nostres joves i el seu fruit reverteix
a fora, la balança social ens torna sortir  terriblement
deficitària.

Per tant, les mesures d’aquest decret pensam que no es
poden retardar ni un minut més de temps, principalment per
mor de l’entorn canviant d’aquest sector, ràpidament canviant.

A l’aprovació de fa simplement quatre mesos del Reial
Decret Llei 14/2019, de mesures de seguretat pública en
matèria d’administració digital i contractació  de
telecomunicacions, que impedeix que els servidors i
emmagatzematge de dades de plataformes de serveis
telemàtics es trobin ubicats fora de la Unió Europea. Què vol
dir això? Que tenim multitud d’empreses de base tecnològica
que cerquen noves ubicacions per establir-se dins la Unió
Europea.

Mostra d’aquests canvis? La inversió de 2.500 milions
d’euros que una plataforma de comerç electrònic ha invertit a
Aragó. Una altra mostra? Doncs, 25.000 llocs de feina que una
plataforma de continguts audiovisuals ha creat a la comunitat
de Madrid, cap d’aquestes dues seria possible a dia d’avui a les
nostres illes. Per tant, ja és hora que posem aquesta qüestió en
regla.

I tampoc no puc deixar d’esmentar que la part més ferotge
del capitalisme també vol recaure sobre el Parc Bit, on, i
aquestes hipotètiques operacions especulatives que sempre
aniran en contra de les empreses del Parc Bit, del personal que
treballa en el Parc Bit i, en definitiva, de la nostra comunitat.

Tot això, juntament amb qüestions que el Brexit fa
augmentar la ja de per si gran competència tecnològica en
parcs científics, de manera que es fa més evident la falta
d’aquest decret.

En definitiva, blindar i garantir les activitats dins el Parc
Bit i els seus centres associats va realment un pol de
generació i atracció de coneixement i innovació, alhora que
aporta diversificació econòmica, reducció de la dependència
del turisme, reducció de la desigualtat, augment del valor
afegit i oferir sortides professionals al personal qualificat que
generam en aquesta comunitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Entenent que totes les
intervencions dels grups parlamentaris han estat a favor de la
validació del decret llei, passam directament a la votació.

El president demana si la cambra valida o no el decret llei
debatut. Votam.
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57 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.

(Aplaudiments)

Un cop validat el decret llei, com que diferents grups
parlamentaris han demanat que es tramiti com a projecte de
llei, aquesta sol·licitud serà sotmesa ara a la consideració de
la cambra. Per tant, passam a votar. Votam.

25 vots a favor; 32 en contra i cap abstenció.

Senyors diputats, senyores diputades, suspenem el plenari
en aquests moments i el reprendrem a les quatre del
capvespre.

Moltes gràcies.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyors i senyors diputats. Reprenem el ple.

V. Proposta de creació d’una comissió no permanent
d’investigació per aclarir els fets ocorreguts i  depurar
responsabilitats en relació amb totes les conductes
inapropiades que afecten els menors, ja que els menors
requereixen especial protecció i són els més vulnerables
socialment (escrit RGE núm. 1952/20, rectificat amb
l’escrit RGE núm. 1954/20, del Grup Parlamentari
Ciudadanos).

I passam al cinquè punt de l’ordre del dia que correspon a
la proposta de creació d’una comissió no permanent
d’investigació per aclarir els fets ocorreguts i depurar
responsabilitats en relació amb totes les conductes
inapropiades que afecten els menors, ja que els menors
requereixen especial protecció i són els més vulnerables
socialment, escrit RGE núm. 1952/20, rectificat amb l’escrit
RGE núm. 1954/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos.

Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Molt bon dia a tothom. En primer lloc
per a mi no és gens agradable ni fàcil plantejar aquí una
situació que ja m’hauria agradat que no hagués arribat aquí amb
una proposta d’instrument de comissió no permanent
d’investigació, sinó que s’hagués pogut tenir tota la
informació i, entre altres coses, que s’hagués resolt a la
institució on realment ha tengut un gran pes en la situació
d’aquesta dels menors que és el Consell de Mallorca. 

Però venim aquí i sense cap por, a plantejar un espai que és
aquesta comissió no permanent d’investigació, un espai
establert en el nostre Reglament, article 57 i 58 i en el qual
algú té por quan parlam de comissions d’investigació. La
comissió d’investigació està establerta en aquest Reglament,

aquest Reglament (...) els instruments de les iniciatives dels
grups parlamentaris en l’activitat d’aquesta cambra. Per tant,
sonarà molt malament però es diu com es diu, d’investigació,
tant de bo es digués d’estudi, o es digués d’anàlisi, o es digués
de plantejament, però es diu com es diu.

Les conclusions d’aquesta comissió, com sabeu, són
conclusions no vinculants en qualsevol àmbit que pugui dur
altres iniciatives que pertoca en la presumpta comissió d’un
delicte, com és la Fiscalia, però té una activitat d’anàlisi, té
una activitat que pot arribar a una ponència i  a unes
reclamacions. I una comissió parlamentària d’investigació
com aquesta ens permet convocar en aquest parlament a
qualsevol dels actors vinculats i que han tengut un especial
interès o relació amb els fets tan lamentables que han
ocorregut.

Ni a mi ni a cap grup parlamentari en aquesta cambra ens
pertoca, gràcies a Déu i també a allò que estableix el nostre
Estatut i Constitució, usurpar la tasca ni d’una Fiscalia, ni de
les forces i cossos de seguretat de l’Estat, ni tampoc dels
tècnics o experts en matèria de menors, o qualsevol tràmit
social. Ens pertoca en aquesta cambra, això sí i ens ho exigeix
l’opinió pública i els ciutadans i ciutadanes, fer la nostra
activitat legislativa, però sobretot la nostra activitat de control
a l’executiu que gestiona els serveis públics.

Tenc l’esperança avui encara, i atesos els plantejaments
que han fet altres grups polítics que fa quinze dies que ja han
anunciat el que farien, quina és la seva estratègia, uns negant
aquesta mateixa comissió i altres demanant directament la
responsabilitat i el cessament des del primer minut dels
responsables dels diferents àmbits, el nostre grup parlamentari
encara té avui l’esperança que duguem a terme una comissió
amb l’objectiu que s’analitzi aquí tot el succeït i prenguem les
conclusions per traslladar a l’executiu i a totes les institucions
les recomanacions i si cal, i si cal, la responsabilitat que
pertoca als gestors de la cosa pública. 

Per això presentàvem la creació la sol·licitud de creació
d’aquesta comissió perquè enteníem des del 28 de gener que
la vàrem presentar que davant la gravetat dels fets era l’espai
més adient per donar aquestes explicacions. Sobretot amb la
forma proactiva hem fet una bateria de preguntes, una bateria
d’iniciatives, vàrem interactuar en la compareixença de la
consellera a la Diputació Permanent, però vàrem entendre que
no eren suficients.

Sense cap dubte aquí els responsables són els que han
comès el delicte, sense cap dubte, presumpte delicte, jo els
diria animalades ara d’aquesta gent que l’ha comès, hi ha
evidències, però es pronunciarà la Fiscalia. Però és que hi ha
hagut menors que han induït a altres menors, tant en àmbit de
tutela com des de l’àmbit de la responsabilitat que pertoca al
Govern de les Illes Balears, que altres menors hagin estat
motiu d’un abús. Per tant, entenem que és en aquest àmbit on
s’havia d’aclarir i estudiar tota la situació, la que s’ha donat als
consells i al Consell de Menorca que segons sembla també
s’han donat casos, a aquesta cambra. Des d’aquesta cambra és
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d’on havia de partir tota l’anàlisi, tota la discussió, tot el debat
i totes les propostes de mesures. 

Els menors són els que han patit, els menors són els que
han estat a la palestra de risc de la seva informació, però no ha
estat el meu grup parlamentari que ha anat a la premsa, ha estat
la mateixa premsa que s’ha fet ressò del que ha passat i de la
gestió que no s’ha duit a terme o insuficient que s’ha duit.
M’he cansat de cercar titulars.

A nosaltres no ens sentiran aquí ni a la comissió parlar ni
de detalls ni dels fets ni frivolitzar amb la situació o amb els
missatges que han circulat entre els menors. Aquí ens veuran
participant en aquesta comissió per treballar des del primer
moment i amb el Govern i amb els responsables del Govern en
els fets que han ocorregut, a millorar-los i a fer les propostes
tant de normatives com pressupostàries com de recursos a
transformar-ho i que no pugui passar.

Evidentment, demanaríem el suport de to ts els grups
parlamentaris, i la demanam, en aquesta creació de la comissió
d’investigació. Insistesc, l’objecte és aquest, no ha estat un
altre, no n’hem demanat un altre. Jo crec que si vostès miren
la trajectòria de la nostra iniciativa parlamentària, el nostre
debat i les nostres manifestacions dels portaveus sobre
aquests fets han estat amb la major prudència i rigor. Per tant,
no entendria i deman de bell nou el suport de tots els grups
parlamentaris per a la creació d’aquesta comissió, una
comissió que estarà tutelada per la Presidència i la Mesa
d’aquesta cambra i que com no pot ser d’una manera demanam
la responsabilitat i el rigor del treball dels grups parlamentaris
per resoldre i que no tornin a passar de bell nou uns fets com
aquests, sobretot ens ho demana la societat, li devem les
respostes a les famílies i a aquests menors que han patit això
i els que ho puguin patir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Començam el torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Molt bona tarda a tots. Per començar, i per si hi havia cap
dubte, nosaltres donarem suport a aquesta comissió que s’ha
presentat avui aquí del partit Ciutadans com també, per si hi
havia cap dubte, nosaltres donarem suport a la propera
comissió que es veurà aquí també de VOX.

Nosaltres creim que si qualque vegada ha fet falta una
comissió d’investigació a les Illes Balears per aquest
parlament, segons com deia abans el company de Ciutadans,
segons el que marca l’article 58 d’aquest reglament del nostre
parlament, és ara. De fet, estam totalment convençuts que si
els partits d’esquerra ara no estiguessin donant suport al
Govern o no estiguessin governant conjuntament PSOE, MÉS

i Podem ja l’haurien demanada, segurament ja hauria
començat.

(Alguns aplaudiments)

Som davant d’un cas que no parla d’empreses ni de
consorcis, estam parlant de dolor, de dolor humà, i en aquest
cas del dolor de nines i nins, que són els més vulnerables
d’aquesta terra, parlam de nins que per diferents causes han
estat apartats de les seves famílies i ara estan tutelats, en
aquest cas, pel consell insular, però també de nins i de nines
que estan sota la competència de la Direcció General
d’Infància, de la Fundació Estel o de la Conselleria d’Afers
Socials.

Vostès ja saben tots què és una comissió i saben
perfectament que a les comissions cada grup polític presenta
un pla de feina i saben que en els  plans de feina es demana
documentació i es demana informació i es demanen
compareixences i poden venir experts de tot Espanya, poden
venir entitats que fan feina amb tracta de persones i de dones
i de nines de tot Espanya, poden venir càrrecs polítics que
hagin tengut responsabilitat política a altres comunitats
autònomes com càrrecs que hagin tengut responsabilitat
política aquí, tant al Consell Insular de Mallorca com al
Parlament de les Illes Balears. Ho saben perfectament, poden
venir col·legis professionals, vull dir, no només es tracta de
posar el focus sobre un determinat col·lectiu, no, es tracta
d’aclarir i de saber quins han estat els fets que han succeït i
quines són les solucions de futur perquè mai més no tornin a
succeir. 

(Alguns aplaudiments)

El procediment del nostre partit polític ha intentat ser en
tot moment responsable i seriós, tant en el Consell Insular de
Mallorca, on juntament amb altres partits polítics vàrem
demanar una comissió d’investigació, com aquí al Parlament,
que hem demanat en aquest moment ja sis compareixences. I
ja els advertesc que no ens aturarem, perquè avui pot ser que
vostès tapin i votin en contra d’aquesta comissió
d’investigació, però el Partit Popular, ja els avís, no s’aturarà.

Hem demanat peticions de documentació, més de trenta,
hem demanat peticions d’informació. No es tracta d’obrir
expedients, perquè hi havia una persona que l’altre dia em deia,
no, és que, Marga, no podem obrir expedients. En cap cas
nosaltres no obriríem expedients dels infants, hem demanat el
procediment administratiu que es fa amb aquests al·lots quan
hi ha una constància a través d’uns informes dels educadors
que han sofert explotació sexual a menors. Vull tornar a
recordar aquí una vegada més que des de 2017 hi ha una mesa
de coordinació entre l’IMAS i la Direcció General d’Infància,
cosa que hem demanat si s’ha produït les actes i hem demanat
tots els informes i totes les modificacions que varen sortir de
protocols i d’altres coses d’aquestes meses de coordinació.

Com han actuat els partits d’esquerres? Bé, doncs, si
vostès ara no haguessin governat ja haurien sortit moltes
vegades, segurament jo no podria anar pel carrer i
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m’insultarien tot el temps, jo o a qualsevol dels diputats que
som allà asseguts a aquella bancada, ja haurien demanat, com
he dit abans, una comissió d’investigació i haurien fet no una
manifestació, moltes. No els he vist res de res. 

Hi ha aquí una diputada, bé, una vicepresidenta que tenim
a aquesta cambra que li agrada molt fer vídeos, bé idò, des que
ha passat aquest fet, cap vídeo ni un, cap vídeo ni un.

(Aldarulls i alguns aplaudiments)

El PSOE en un principi deia que sí volia comissió, però,
ah!, quan ell va dir hem de tirar d’anys enrere i el Partit
Popular va dir hem d’arribar fins al final, el PSOE s’ha tirat
enrere. 

(Aldarull)

La Sra. Fina Santiago des del primer moment, dia 28 de
gener, a la compareixença va dir que li semblava una comissió
d’investigació. A una entrevista també, un parell de dies abans,
la setmana passada al Diario de Mallorca també va dir que li
semblava bé una comissió d’investigació. Pinta molt poc, Sra.
Santiago, en el seu partit, molt poc.

Bé, idò, li semblava molt bé perquè considerava que havien
de venir experts d’altres comunitats autònomes, que havien de
treure una feina en positiu d’una comissió d’investigació, i al
final han callat, saben per què? I Podemos, bé, la setmana
passada va ser gloriós, perquè estàvem a la comissió mirant
les compareixences que nosaltres havíem demanat del Sr.
Javier de Juan i de la directora general de Menors, del Consell
Insular de Mallorca, que, oh, casualitat!, és la dona del Sr.
Hila, batlle de Palma, i resulta que Podem en aquell moment...

(Remor de veus)

... és així, és així. Per tant, Podem en aquell moment ens va
treure un argumentari d’aquests argumentaris que fa el gabinet
de Comunicació de la presidenta Francina Armengol, que ara
no és aquí, ens va treure un argumentari i ens va dir que no, que
votaven en contra. Al mateix moment compareixia el Sr. Pablo
Iglesias en el Congrés de Diputats i deia, “que caiga la
responsabilidad sobre quien tenga que caer, caiga quien
caiga”. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Al final, què ha passat aquí? Doncs que les dues directores
generals que hi va haver la passada legislatura són de Podem,
la presidenta de l’IMAS de la passada legislatura és de MÉS,
el president del Consell és de MÉS de la passada legislatura,
la presidenta del Consell d’ara és del PSOE, la presidenta del
Govern és del PSOE, al final vostès només per tapar possibles
responsabilitats , no només polítiques, perquè aquí poden
sortir responsabilitats no just polítiques, s’han tapat uns als
altres.

Avui som davant d’una infàmia, i tot el que vostès puguin
dir aquí, el PSOE, MÉS i Podem...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, hauria d’anar acabant.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... no serà creïble, serà una farsa. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, bona tarda a tothom. Des
d’Unides Podem pensam que una comissió d’investigació no
donarà resposta ni sortida a la problemàtica social que tenim...

(Remor de veus)

..., que és la que ara interessa la ciutadania. Per això, la nostra
proposta és engegar una comissió d’experts que pugui
analitzar la situació, detectar els possibles àmbits de millora
en l’administració i articular propostes tècniques d’actuació
adient, això és una comissió amb membres que, des de la seva
qualificació i professionalitat i acadèmica puguin orientar
l’acció política cap a la millora de l’atenció als menors a
càrrec de l’administració, sobre una base científica
fonamentada i contrastada.

La comissió d’experts permetrà desenvolupar un treball
seriós i  discret per a la millora de l’atenció als menors
tutelats, sense que la seva actuació no es pugui
instrumentalitzar políticament per crear un circ mediàtic que,
en realitat, e l que fa és revictimitzar els nins, nines i
adolescents i provocar la seva estigmatització socials, com ja
ha passat i com podria continuar passant si es prolongués en
el temps l’activitat d’una comissió encarregada just de furgar
en el que ja ha succeït, formada per partits polítics de vegades
més interessats a treure rèdit e lectoral que no el bé dels
infants.

S’ha de tenir present que la normativa de protecció de
menors destaca sempre la importància del respecte als drets,
a la privacitat i a la intimitat dels nins, nines i adolescents, així
com el principi de reserva que ha de fer respectar qualsevol
utilitat o professional que tengui coneixement d’un cas en el
tractament o d’abús sobre un menor.

Respecte que ja ha estat absent aquestes setmanes en la
vida política i en alguns mitjans de comunicació, on hem pogut
llegir tota classe de dades referents a nines que permetien la
seva identificació, així com la divulgació de fets de la seva
vida íntima que mai no haurien d’haver estat publicats.

Volem saber la veritat, però el que és més important,
volem protegir els menors i volem solucions, per això optem
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per una comissió d’experts i no pas per tapar res. No tenguin
cap dubte, cap, que si la Fiscalia o la policia detecten
responsabilitats, per suposat que s’hauran de depurar, caigui
qui caigui...

(Remor de veus)

..., però no ens volem quedar aquí, que és on s’atura qualsevol
comissió d’investigació, volem millorar la situació dels nins,
nines i adolescents i, per això, ens cal escoltar els experts els
quals són qui ens poden ajudar a avançar en la millora dels
nostres serveis públics de protecció i reforma. Al cap i a la fi
la nostra actuació política es justifica per la nostra capacitat
de mobilitzar recursos que puguin millorar la vida de la gent.

Hem d’afegir, en suport a la nostra proposta, que els fets
als quals ens referim no tenen una causa que es pugui reduir a
mancances concretes d’unes persones responsables d’uns
serveis de l’administració, això seria perspectiva miop,
ignorant del món en el qual ens trobem, sinó que s’ha de situar
en un context global de demanda creixent de sexe amb menors
i d’increment dels delictes sexuals contra menors tant per part
d’adults com per part de menors.

Segons publicacions a premsa d’aquesta mateixa setmana,
una de cada dues denúncies per violència sexual realitzades al
conjunt de l’Estat en el 2018 tenien com a víctimes persones
menors de 18 anys, respecte d’un 15% més a l’any anterior.

Les estadístiques més recents diuen que durant els últims
mesos han augmentat també els abusos i violacions sexuals
que són comesos per menors. Els experts ho atribueixen a una
pobre educació afectivosexual i a l’extensió, via telèfons
mòbils, de la pornografia com a escola de sexualitat per les
noves generacions.

A més, els nou primers mesos del 2019 aquest tipus de
delictes va créixer a l’arxipèlag un 28% respecte del mateix
període del 2018. És necessari produir un canvi social de
tolerància zero enfront de l’explotació sexual infantil i només
ho aconseguirem amb tota la col·laboració constructiva, amb
els agents socials, la ciutadania, els cossos de seguretat, el
govern local, el govern central, tercer sector i tots els grups
parlamentaris per tal de seguir treballant per al benestar i la
integritat de tots els menors de les Illes Balears.

Una comissió d’investigació no farà possible aquest canvi,
és per aquest motiu que votarem en contra de la petició de
creació d’una comissió no permanent d’investigació
presentada pel Grup de Ciutadans.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President, diputades i diputats. Possiblement
tractam avui aquí, una vegada més en aquesta cambra, una de
les xacres de la societat que provoca més rebuig social, com
és l’evidència de l’explotació sexual de menors que existeix
a les nostres illes, una realitat que, malauradament, existeix i
continua existint des de fa massa anys.

Voldria fer primer referència a qüestions socials, perquè
l’existència de fals mites que de vegades se sustenten en
declaracions i tertúlies, falses creences entorn de la realitat de
les víctimes, per exemple, creure que elles guany molts
doblers, que els agrada o els agrada ser abusades, que culpen
les víctimes, hem de tenir en compte que l’explotació sexual
comercial existeix perquè hi ha persones adultes disposades
a pagar per tenir activitat sexual amb persones menors de 18
anys, i  no hi ha excusa, és un delicte. Per tant, la realitat
depredadora dels explotadors sexuals escarrufa, desborda i
creix cada dia i aquesta és la nostra realitat.

Qüestions legals. Duem quasi deu anys de retard en la
legislació estatal des que l’ONU va demanar al Govern
espanyol que fes una llei integral sobre la violència contra els
nins i nines, igual a la de violència de gènere, una llei similar,
però fins al 2018 el Partit Popular va fer un avantprojecte ,
però que no va ser aprovat o no va ser tramitat perquè hi havia
eleccions generals. Però en aquest mateix avantprojecte, que
nosaltres ja consideràvem insuficient, però ja es deia que
aquesta problemàtica era multidimensional, ja es parlava que
hi havia d’haver una Fiscalia de Menorca, ja parlava que hi
havia una problemàtica i que s’havia d’incidir en els sectors
educatiu, judicial, policial, serveis socials, institucional,
administratiu i penal, per tant hem de ser conscients de l’abast
de la problemàtica a la qual ens enfrontam.

Però el Govern progressista de les Illes no ha estat aturat,
ja ho va dir la consellera, però aquí volem... perquè aquesta
qüestió s’ha de validar i s’ha de posar al seu abast l’aval, totes
les feines que s’han fet, perquè aquí no ens vàrem aturar,
vàrem aprovar una Llei d’atenció i drets de la infància i  de
l’adolescència de les Illes Balears; s’ha aprovat aquest
protocol d’actuació i coordinació entre els diferents actors,
aprovat el 2018, a l’agost; i que precisament és el primer
territori de l’Estat en disposar d’un protocol, precisament
d’explotació sexual d’infants a tot el territori espanyol.

Per tant, tampoc no ens vàrem aturar aquí, també es va
aprovar aquest pla autonòmic, que n’hi ha que n’han befa avui
de matí contra el tràfic de dones i nines amb finalitats
d’explotació sexual, però que nosaltres volem recalcar el seu
valor. I també s’ha posat en valor i s’ha intentat millorar el
Registre unificat de maltractaments infantils, el que es
denomina RUMI, perquè precisament inclogui quines són les
actuacions, quins són els casos on hi ha explotació sexual
infantil.

I vostès també, avui de matí, a les (...) semblava que feien
befa d’aquest Pla d’emancipació d’extutelats, idò nosaltres
n’estam molt orgullosos de tota la feina que s’ha fet, que
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aquests 400 al·lots extutelats, al final, puguin tenir una
oportunitat i puguin tenir eines per refer la seva vida, com és
l’habitatge i com és un mínim de renda.

Per tant, creiem que menyspreen vostès molta de la feina
que s’ha fet, igual que menyspreen que hagin augmentat en 56
els treballadors als centres de justícia, la formació de 2.600
professors, etc.

Ara bé, és vera que aquest parlament té la funció del
control del Govern, nosaltres creiem que la consellera de
Serveis Socials va donar totes les explicacions, va ser la
primera que va voler comparèixer aquí precisament per donar
totes les explicacions; en el consell insular en els casos que
es competeix ja han creat aquesta comissió d’experts i,
precisament, aquest debat dins el consell rector. I, per tant,
nosaltres creiem que el que hem de posar ara en valor és la
feina dels professionals, la feina dels professionals i dels
treballadors, perquè sense aquests treballadors no podem
protegir aquests menors; és una feina molt dura, jo no sé
quants de nosaltres que som avui aquí seríem capaços de fer-
la, jo els ho vull dir clarament, jo no, jo no seria capaç de fer-
la ni d’enfrontar-me a aquesta problemàtica.

I crec que amb això, Sra. Durán, vostè ha fet aquí, ens ha dit
que una comissió d’investigació serviria per trobar solucions
de futur, i jo això trob que és d’experts, Sra. Durán, perquè jo
li puc assegurar, jo de solucions no en sé trobar, jo de
solucions no en sé trobar, vostè tal vegada és una experta, tal
vegada es troba molt preparada per fer-ho, però la veritat jo
això ho deixaria als experts.

I després ha parlat que serviria per dur experts de fora, què
és que fa com aquests senyors de VOX i d’extrema dreta que
parlen de professionals d’aquí i diuen “aquests suposats
experts”? S’han ajuntat a aquest discurs? Això és el que
realment preocupa de la demanda que vostè fan.

Perquè és vera, el Sr. Gómez ha fet un discurs molt
moderat i li alab el seu gust, perquè jo crec que són sincers,
però l’altra banda, la resta de la bancada dreta crec que vol
seguir fent d’això un partidisme i, a més, ha dit: “aquí tractam
d’un tema de dolor”. Idò precisament per això, perquè tractam
de dolor, no el podem maltractar ni podem seguir fent el que
fem en aquesta casa.

(Alguns aplaudiments)

Per això, per això, Sra. Durán, perquè jo fer venir aquí
empresaris que guanyen doblers i tenen les butxaques plenes
i passar mals glops m’és igual, però la gent que ho passa i
treballadors que fan feina i donen la cara, això sí que em sap
greu. I a vostès no.

(Remor de veus)

Per tant, sí, i bé, jo voldria acabar aquí, jo voldria acabar
aquí la meva intervenció si em deixen parlar, només, perquè és
vera que han sortit...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... -només un parell de segons- articles d’opinió que han sortit
de treballadors, de treballadors als mitjans d’opinió, i què
demanen? Que han hagut estar..., que callen per discreció, que
callen per secret professional, que treballen durament dia a
dia; que en aquest moment el que fem és doble victimització
d’aquests infants a les escoles, perquè els assenyalen per ser
tutelats, i perquè no tenim cap dret...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Campomar, hauria d’acabar.

..., la frase jo la vull deixar aquí, perquè es mereix, no tenim
cap dret a frivolitzar sobre aquest tema, és evident que els
treballadors juguen amb desavantatge.

Per tant, des de MÉS per Mallorca, no estam d’acord amb
fer més espectacles com vostès volen fer.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Por supuesto nosotros vamos a apoyar
esta propuesta presentada por el Grupo Ciudadanos, que ya
sabemos de antemano que no va a salir adelante, tal y como ha
adelantado el grupo del PSOE, para mayor de esta izquierda
hipócrita que se llena la boca de hablar de feminismo y de
igualdad y de lucha contra la explotación sexual, de ese
supuesto heteropatriarcado capitalista que es el origen de
todos los males, pero que, a la hora de la verdad, se mueve más
por conservar la silla que por otra cosa.

Estamos hablando de 16 menores confirmados, 15 niñas
y 1 niño, que han sido prostituidos y violados, aunque a mi
poco me importa el sexo de las víctimas, todas son víctimas
con idéntico derecho a ser protegidos.

Y ustedes ¿tendrán la poca vergüenza de negarse a llegar
hasta el final de este asunto? Precisamente en un tema donde
es más necesario que nunca que hagamos nuestro trabajo. Les
recuerdo que son niños indefensos que están siendo tutelados
por instituciones públicas dirigidas por políticos, dirigidas por
instituciones de esta comunidad autónoma, que deben ser
controladas por el Gobierno autonómico, y que ese Gobierno
autonómico es controlado por nosotros, por el Parlamento
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balear, ¿de verdad van a impedir que desarrollemos nuestra
labor de control en un tema tan aberrante como este?

En estos días que llevamos de solicitudes de
comparecencias ante la Comisión de Asuntos Sociales de este
parlamento, he oído excusas por parte de los grupos que
apoyan al Gobierno balear que me dan vergüenza ajena; es
indigno que intenten ustedes apelar a que son menores y que
no conviene airear este asunto. Pero ¿a quién pretenden
engañar? Es que no se engañan ni a ustedes mismos. Debo
entender, por tanto, que si algo así pasa en sus casas, con
menores que ustedes tengan a su cargo ¿también van a tapar
sus vergüenzas y no van a investigar lo que realmente haya
podido pasar, porque, claro, se trata de menores? ¿Debemos
entender eso, esa es su talla moral?

(Remor de veus)

Miren, aquí lo que pasa es que a ustedes les importa un
pimiento lo que suceda a estos niños y si el sistema ha fallado
por algún lado, porque lo importante para ustedes es evitar que
se aireen posibles responsabilidades de los cargos públicos
pertenecientes a sus partidos políticos que han estado al
mando de las instituciones mientras se sucedían estos hechos
atroces.

Y lo peor es que, con su actitud, están ustedes
consiguiendo que el sistema entero de protección, tutela y
acogimiento se esté viendo cuestionado; ustedes, con su
actitud, están consiguiendo que exista una absoluta
desconfianza en el sistema de protección de menores. La
gente se pregunta qué protocolos se han aplicado, si es que
hay protocolos; se están preguntando cómo funciona el
sistema; quién tiene el control; quienes supervisan; cómo se
toman las decisiones en los centros de menores; quién decide
si un menor puede o no puede salir solo a la calle sin la
compañía de un adulto; quién vela por los intereses de esos
menores.

Estos días, yo, personalmente, he oído de todo, y ¿saben
qué es lo peor? Que no sé qué creerme, porque desde las
instituciones los que mandan en el consell y en el govern han
blindado el acceso a la información directa, no me dejan
preguntar a los responsables, me dicen que ya está bien así,
que el sistema está perfecto y que confiemos.

Ya, claro, pero es que no... nos habéis dicho, nos habéis
dicho que han violado a 16, eso que sepamos. Y en la prensa
leemos que es algo generalizado. ¿Cómo me pueden ustedes
garantizar que no hay más?

¿Saben lo que pasa? Que yo no les creo y la inmensa
mayoría de la gente tampoco, porque quién no da la cara es
porque algo tiene que ocultar. Pero están ustedes a tiempo de
rectificar, den la cara, ayuden a estos niños permitiéndoles
que nuestros sistema de control actúen y les protejan, este es
un sistema de control, comparecer en el Parlamento para
aclarar a los diputados las dudas que les planteemos; para
informar sobre el funcionamiento del servicio , esa es la
garantía que tienen todos los ciudadanos para protegerse de la

administración, saber que existe una separación de poderes
que realiza esta labor de control. Esta garantía la tienen todos
loso ciudadanos y ¿de verdad no van a permitir que también la
tengan los niños más débiles?

Yo ya no puedo hablar de protección de menores si eso es
así, en esta comunidad yo hablaría más de una auténtica
desprotección de menores si este parlamento balear no les
protege.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que aquest moment
d’aquesta activitat parlamentària i aquesta cita que teníem avui
per tractar aquest tema ens fa pena, ens fa pena perquè veiem
unes intencions, ens fa pena per allò que s’ha fet, ens fa pena
per allò que no s’ha fet i ens fa pena també per allò que ha
fallat.

El Govern diu que les competències són de l’IMAS en el
tema de la tutela de menors, l’IMAS, que la Fiscalia no actua,
la Fiscalia que actua quan li demanen, la policia que sí actua,
però que ha de tenir una ordre judicial; nosaltres discrepam
una mica de la diputada que ens ha precedit, hem parlat amb la
policia, la policia diu que ells sí que han fet la seva feina,
perquè quan aquesta nina va decidir, quan parlam del tema de
la nina, de la nit de Nadal va decidir denunciar, hi ha hagut 7
detinguts, qualque cosa ha fet la policia.

És vera també que hem anat a l’Estació Intermodal, allà on
les nines teòricament es prostitueixen i no hem vist 12 nines
nues esperant ser prostituïdes. És a dir, tenim la sensació que
fam un espectacle lamentable d’una qüestió que no oblidam
que és molt greu.

Nosaltres, vagi d’entrada dir que per al to que ha utilitzat el
Grup Parlamentari Ciutadans, sí que donarem suport a aquesta
comissió d’investigació, per què? Perquè pensam que sí que
és bo que s’investigui fins al final, que no passa res. Nosaltres
volem saber què ha fallat, i creiem que ja ho tenim clar el que
ha fallat, pensam que som a un món que ha canviat, que no és
el mateix món que teníem fa trenta anys, que, efectivament,
les xarxes socials, el WahtsApp i totes aquestes coses
faciliten que això passi; pensam que també s’ha banalitzat la
sexualitat, però tot això no és excusa perquè no protegim i
haguem de protegir els nostres i les nostres menors. A
nosaltres tampoc no ens importa el sexe.

Creiem que aquesta petició d’investigació, però, s’ha
d’enfocar d’una manera prepositiva, no com a una arma de
tipus polític, creiem que la comissió és un bon òrgan per
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millorar la protecció dels menors i no entenem tampoc per
què no la volen; pensam que dient no fan el joc a aquells que
volen tirar i l i  t iraran durant tota la legislatura el fet de no
haver volgut una comissió d’investigació.

Ara bé, hem d’anar molt alerta, són un total de 1.500 nins
tutelats, front dels 16, que són moltíssims, encara que només
fos un, no se’m confongui, els que han patit presumptament
oficialment abusos sexuals, o pateixen, perquè ara mateix no
sabem què passa en aquests moments. Però dic que s’ha d’anar
alerta, perquè efectivament, aquests 1.500 nins ara mateix
estan estigmatitzats, dir un nin tutelat és un nin que es
prostitueix, dir un nin que està sota la defensa de
l’administració pública és un nin que ven el seu cos a canvi
d’unes sabates. Alerta, perquè això no és així, són menors
violats i són un parell, no tots, que quan van a l’institut ja els
assenyalen amb el dit i hem denunciat tant de bullying durant
tants d’anys, ara també estan patint una mena de bullying.

En tot cas crida l’atenció, com deia, la incidència en el
nombre de delictes de natura sexual, unida a l’ús inadequat de
les xarxes socials, que per altra banda són molt males de
controlar. El sistema de protecció de menors ha de tenir en
compte aquest fet i també volem denunciar aquí dues
qüestions. A nosaltres sí que ens pareix escandalós és que el
Defensor del Menor que fa 3 anys, el Sr. Serafín Carvallo, va
prendre possessió del seu càrrec, no hagi informat d’això.
Sabem que s’han de protegir els drets dels menors, que la
intimitat és la intimitat, però és que el Defensor del Menor, el
seu títol ja ho diu, encara que ara mateix el nom oficial sigui
una altra cosa. Si defensam els menors, els hem de defensar
amb totes les garanties i pensam que s’hauria de donar llum a
aquest fet.

Ara bé, a aquells que en fan un ús polític per al seu rèdit,
pensin que amplificant la història, tornen estigmatitzar aquests
menors que ja prou desgràcia tenen. A la societat dir que no
són nines, que saben el que fan, són abusos perquè són
menors. Nosaltres demanam a la consellera que sigui
responsable, si no vol en aquesta comissió, sí que ens
abocaran a demanar qualque tipus de responsabilitat política i
volem valorar aquí també la feinada que ha fet vostè i recordar
al Partit Popular que de l’any 2011 a l’any 2015 no hi va haver
cap tipus d’informe dels presumptes abusos sexuals que es
cometien també a menors d’aquesta terra, perquè això ja
passava. Però el Sr. Bauzá sembla que va donar ordre perquè
això no es fes públic.

Com a conclusió, pensam que s’ha d’enfocar la
responsabilitat política, que s’ha d’enfocar cap els abusadors,
que s’ha d’enfocar cap a les xarxes. Recordar que ha hagut de
ser ella, això sí, aquesta nina que ha posat la denúncia perquè
això ves la llum i ara en parlem en aquest Parlament de les
Illes Balears. I pensam també una altra cosa, és cert que
Serveis Socials va acomiadar cinc educadors, quatre dones i un
home, però volem saber que a la comissió no ens va quedar
massa clar, ho han denunciat? Fiscalia què ha fet? Què ha fet
la policia? Han estat jutjats? Si han anat a fer feina a una altra
comunitat autònoma, es té control o s’ha avisat que aquestes
persones han estat apartades de l’administració perquè són

abusadors? Crec que no, quan arriben a una altra comunitat
autònoma ancha es Castilla i poden fer el que volen.

Per tant, nosaltres des del respecte màxim, perquè no
pensam que no s’hagi fet feina, però sí des de la
responsabilitat donarem suport a aquesta comissió
d’investigació. I recordar una cosa, que res no té a veure, però
sí té a veure amb la salut i els estigmes, que avui és el Dia
Mundial de l’Asperger, el trastorn neurobiològic que forma
part de l’espectre autista.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bones tardes, diputades, diputats,
públic. A veure, sobre aquesta qüestió jo crec que ja vàrem
debatre de manera molt àmplia a la comissió que va tenir lloc
dijous de la setmana passada a la tarda i bona part dels que som
aquí també érem en aquella comissió i vàrem poder donar i
exposar els arguments que teníem a favor i en contra de
demanar compareixences i d’aquesta comissió d’investigació.
I per tant, jo em reforçaré amb els arguments que ja vaig donar
perquè no han canviat en absolut.

El primer que hem de dir és que vostès potser no
comparteixin el punt de vista d’aquesta altra part dels grups
parlamentaris, dels grups parlamentaris de l’esquerra, però és
respectable també i e l fet que nosaltres no donem suport a
aquesta comissió d’investigació no significa que pensem que
els fets són poc importants, que les víctimes no són
vulnerables o  que els fets no són greus. Jo crec que amb
aquest diagnòstic coincidim tots i totes els que som aquí.

Una altra cosa és que vostès estan aprofitant l’andanada per
treure aquí un avantatge polític, presumptament un avantatge
polític, que no treuran i és que s’està fent feina, s’està fent
feina, és que vostès no poden acusar el Govern de no fer feina,
dins l’àmbit de les seves competències evidentment i el
Consell de Mallorca ha aprovat fer una feina, ha aprovat un pla
de feina i com ha explicat la Sra. Campomar en aquesta
comissió d’experts hi haurà un resultat i segurament aquest
resultat serà molt positiu, estic convençuda que serà molt
positiu, per proposar millores de cara a fer una gestió més
eficient dels serveis que es presten en els centres de menors
tutelats.

Ara bé, jo els insistiré, és a dir, vostès volen usar el
Parlament per fer control polític d’altres institucions i no
poden dir, “no és que el Parlament rebutja que aquí
comparegui gent”. No, no, no, no és veritat, es va aprovar la
compareixença del Defensor del Menor, es va aprovar la
compareixença de la directora de l’IB Dona, va comparèixer
la consellera al càrrec d’aquesta àrea i ha comparegut qui ha
pertocat dins l’àmbit de les competències del Govern. Però jo
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els he de recordar, per molt que hi hagi gent aquí que es faci
càbales rares, ni el Govern de les Illes Balears ni el Parlament
de les Illes Balears controlen políticament les altres
institucions, és que no és competència del Parlament de les
Illes Balears fer control polític als consells insulars, per molt
que algú li agradi o li agradaria, però és que no és així i
evidentment això no serà així.

Per tant, crec que el Consell de Mallorca està fent la seva
feina. Els partits que estan aquí representants defensant la
creació d’aquesta comissió, també tenen representació en el
Consell de Mallorca, el que passa és que no s’han sortit amb
la seva, escoltin, acceptin que no tenen majoria, no han pogut
sortir endavant amb el seu pla. Escoltin, acceptin-ho, això
funciona així, hi ha majories, hi ha minories i això va canviant.

I per altra banda em sobta també que el Partit Popular no
faci ni una sola referència i tampoc no ho va fer en comissió
i avui tampoc no ho fa, que la Fiscalia té una investigació en
marxa. O sigui, veig que aquest aspecte a vostès no els
interessa ni el més mínim, ni el més mínim! Però vegem, la
justícia, vostès que són els capdavanters de la justícia, del
poder judicial, de la separació de poder, de la policia, dels
cossos i forces de l’Estat, etc., no ha fet cap referència, Sra.
Durán, a Fiscalia. La Fiscalia va emetre un comunicat, ja li vaig
dir dijous passat, va emetre un comunicat fa un parell de
setmanes, dient que estava fent una feina. Deixin a la Fiscalia
treballar, deixin a la comissió d’experts treballar. Deixin que
una qüestió tan sensible i tan delicada es pugui tractar amb el
respecte i la seriositat que mereix i es pugui dilucidar en cada
àmbit i on competeix i com competeix i en el moment en què
s’ha de fer. Deixin treballar, perquè estan vostès més
preocupats del titular o d’acaparar la lluita contra aquesta
situació, que no de deixar a cada administració, a cada
instància treballar.

Ja li vaig dir, Sra. Durán, jo del Partit Popular el que
esperaria -i li torn insistir-, el que esperaria és un poquet més
de rigor, perquè miri, com que vostè ha seguit amb el to de
dijous passat, jo també insistesc amb les meves afirmacions.
El Partit Popular no pot donar precisament, no pot treure molt
de pit de ser el facilitador i el possibilitador de comissions
d’investigació, perquè vostès i Ciutadans també, conjuntament
amb vostès en alguns casos, han bloquejat comissió
d’investigació del Cas Rato, de les targetes black, del Rei Joan
Carles...

(Remor de veus)

...sobre el CNI i relació amb l’imam de Ripoll, de la caixa B
del PP, de l’Assemblea de Madrid. Però vegem, però vegem,
Sra. Durán quin rotllo ens ve a contar aquí?...

(Remor de veus)

Però si el seu partit no té credibilitat, si no tenen
credibilitat, Sra. Durán...

(Alguns aplaudiments)

Bé, i acab... 

(Continua la remor de veus)

D’un partit, deixi’m acabar per favor, deixi’m acabar,
deixi’m acabar. I d’un partit que aspira a ser el capdavanter...

(Continua la remor de veus)

Escoltin...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats per favor! Sr. Sagreras, per favor...

(Se sent de fons el Sr. Sagreras i Ballester que diu:
“això és una vergonya”)

Sr. Sagreras...

LA SRA. TUR I RIBAS:

I acab. I el Partit Popular si aspira realment a ser
l’oposició seriosa d’aquest parlament, igual que és el que crec
que aspira a ser en el Congrés i no van per bon camí, crec que
el més responsable seria en el punt en què estam ara...

(Remor de veus)

... fer suport al Govern amb les reivindicacions que la
presidenta del Govern està demanant a l’Estat, per la part que
li toca, per reforçar els mitjans que existeixen a les Illes
Balears de recursos estatals a les nostres illes per fer front a
aquesta situació. O sigui, que posin-se vostès a sumar i no
tenguin tanta pressa de treure un titular i un rèdit polític
perquè no ens hi trobaran.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. El primer que vull fer és
manifestar la preocupació del Grup Parlamentari Socialista
davant els casos d’explotació sexual infantil als centres de
menors, una preocupació compartida amb tots els grups
d’aquesta cambra que ens exigeix determinació ,
responsabilitat i rigor davant d’uns fets molt greus que formen
part d’un fenomen molt complex i que requereix d’un
abordatge integral. Així que vagi per endavant el compromís
del Grup Parlamentari Socialista per protegir les joves
tutelades i els joves tutelats sense plantejaments
revictimitzadors ni estigmatitzadors, així com l’eradicació de
l’explotació sexual, un adjectiu que forma part de la Llei
d’igualtat entre dones i homes, de la Llei d’infància, del
Protocol d’actuació d’abús sexual i explotació sexual infantil
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aprovat el 2018, d’acord amb el Consell, la policia, la Guàrdia
Civil i els  diferents àmbits de Serveis Socials, Educació i
Salut, així com el Pla autonòmic de lluita contra l’explotació
sexual de dones i nines i l’abordatge de la prostitució, de la
qual aquest govern es declara abolicionista, plantejament del
qual Ciudadanos difereix, per cert.

El meu grup defensa que hi hagi una comissió, una
comissió d’experts, de professionals de reconegut prestigi de
les diferents institucions implicades, de professionals que
puguin ajudar-nos a conèixer on hem fallat, com podem
coordinar-nos millor, com podem reforçar els protocols, com
podem solucionar aquest problema, així és el que volem i això
és el que es farà i s’han plantejat per això diferents mesures a
diferents àmbits com demanar més recursos especialitzats al
Govern d’Espanya i perquè s’atorgui màxima prioritat a les
fugues dels menors dels centres.

Des del Consell de Menorca s’han compromès amb més
recursos, amb més professionals, a fer un centre específic per
a les joves en risc, incorporant les joves més vulnerables al
programa IRIS, amb geolocalització connectada a la policia
per si es troben en risc.

La consellera Santiago, a la seva compareixença, també va
exposar tot un ventall de mesures perquè al final és del que es
tracta: de solucionar el problema.

Partim del principi de coresponsabilitat, cada institució té
la seva responsabilitat, el Govern en la coordinació i en els
menors judicialitzats; el consell en la tutela dels menors; la
Fiscalia i la policia en la persecució del delicte. 

Tots i cadascun dels casos varen ser denunciats  a la
Fiscalia i a la policia i, de fet, la Fiscalia de Menors està fent
les seves investigacions, les seves diligències, igual que la
policia. De fet, aquestes investigacions ja donen els seus fruits
i la setmana passada ja es varen detenir les persones
implicades en aquesta corrupció de menors, per tant, totes les
investigacions estan en marxa.

Tractam de menors tutelades, de menors vulnerables, amb
expedients confidencials, que s’han de tractar amb la màxima
diligència i protecció, és un imperatiu legal. I el que planteja
la dreta és una comissió política que no garanteix la privacitat
i la confidencialitat d’aquestes menors per molt que digui la
Sra. Durán.

Jo els demanaria responsabilitat, perquè parlam de menors
i de delictes molt greus, i els deman que escoltin els
professionals que intervenen en la protecció dels menors, que
escoltin les entitats socials, que escoltin els menors tutelats
i l’associació, que escoltin les expertes que treballen en el
tema de l’explotació sexual, escoltin què diuen. Què ens estan
demanat als polítics, on hem de centrar l’atenció, com ens
interpel·len, ens estan dient que enfoquem els victimaris i no
les víctimes, els abusadors, els proxenetes, els homes que
estan disposats a aprofitar-se de la vulnerabilitat d’una jove i
abusar-ne sexualment.

El problema és aquest i no el resoldrem tancant les joves
amb pany als centres, sinó amb un abordatge una mica més
profund.

Per totes aquestes raons, rebutjam la fórmula que vostès
plantegen i defensam una comissió d’experts.

La dreta i  l’extrema dreta fan aquí una proposta
d’instrumentalització política, una via política únicament
centrada en les dimissions, a atreure rèdit polític, a desgastar
el Govern, una via que pensa únicament en el seu càlcul
electoral, i això ho veu tota la societat, ho veuen els
professionals, i tant que ho veuen, veuen que en un moment
que exigeix alçada de mires i unitat vostès treuen la
calculadora en una qüestió tan sensible.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

La proposta que nosaltres defensam és una comissió de
professionals, d’experts, de tècnics, centrada en la solució del
problema i ens hauria agradat molt que hi hagués unitat d’acció
de totes les forces polítiques per la gravetat del tema i pel que
parlam de l’interès superior del menor.

Per to tes aquestes raons, no donarem suport a la seva
petició.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Correspon ara fer ús de la
paraula al grup proposant, té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Moltes gràcies, president. No escolten, però és que no
només no escolten, no llegeixen la nostra proposta ni la nostra
intervenció. Nosaltres hem plantejat aquí, que creim que era
l’espai, i hem argumentat el que diu exactament el Reglament
de la cambra. I el que diuen exactament les competències
d’aquesta cambra des de l’àmbit legislatiu, que són els no
fiscalitzadors dels consells, però és que podem canviar les
lleis perquè funcioni millor el que ha fet i el que no ha fet el
Consell de Mallorca, el de Menorca o el que pertoca, però és
que també és la que regula el funcionament dels centres
socioeducatius on han passat les coses.

I som els que en aquesta cambra li podem dir a la
consellera quan va dir que tenia el seu pressupost suficient i
ara demana al Govern central i a l’Estat que li donin doblers,
podem dir-li “vostè necessita més doblers i més mitjans”. I
som els que li podem dir a la gerent de la Fundació Estel que
té  una RLT insuficient on hi ha auxiliars cobrint feines
d’educadors, que necessita millors recursos. Aquí ho podem
fer.
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I crec que li  hem dit moltes vegades que nosaltres no
venim aquí a fiscalitzar, però a la senyora portaveu del Grup
Parlamentari Socialista li va molt bé emmarcar la dreta i li
afegeix l’extrema dreta per globalitzar tot un debat de
l’oposició. Jo record que el suport de l’oposició, que donam
de vegades tots els grups parlamentaris , e ls  quatre grups
parlamentaris, de vegades és per posar orientació a tot això
que ha passat.

No escolten els tècnics ni els educadors, que són els que
diuen, segons la informació que tenim, que no la tenim tota, i
per això demanam més informació, són els que han anat
denunciat fets i per això s’han conegut. Nosaltres no hem
donat cap titular als mitjans de comunicació frivolitzant el
tema, és que n’hi ha cent de titulars als mitjans de
comunicació dient el que ha passat, i ens hem assabentat per
ells, per les denúncies dels mitjans de comunicació.

(Alguns aplaudiments)

Em pareix de cinisme polític que vostès hagin banalitzat el
treball del nostre grup parlamentari sobre aquesta línia en un
tema que volem, decapitar la consellera a la qual, per cert, els
que estan empenyent i jugant a la ruleta russa són vostès, que
no permeten, precisament, que es creï una comissió
d’investigació , perquè nosaltres no hem demanat
responsabilitat a cap càrrec públic, a cap ni un, si no fos a
través de la comissió d’investigació; però li dic, presidenta,
que nosaltres demanarem, avui, expressament, la dimissió dels
responsables del departament d’aquesta conselleria perquè
vostès ens empenyen a fer-ho, per la dignitat de les famílies,
per la dignitat de la societat que sí demana respostes, si les
demana. 

I sí demana que, com a mínim, es faci una passa de
responsabilitat als que donam ordres als tècnics, als caps de
departament, als caps de servei i nomenam responsables dels
serveis públics, és aquesta cambra la que ha de tutelar i la que
ha de revisar això.

Mirin, en el moment que arribi al Congrés dels Diputats
pels mateixos ministres, el Sr. Marlaska parlava de la gravetat,
o pel ministre i vicepresident quart que demà, hasta el final
de las consecuencias , no sé què deia, sobre aquest tema,
entenem que és el primer que sap que, com a mínim, quan ho
diu un ministre sobre aquest tema, hi ha d’haver una comissió
d’investigació política, on venguin els polítics. I record que
segons el Reglament de la cambra la compareixença de
qualsevol, de qualsevol, sigui tècnic o funcionari de qualsevol
nivell, s’estudia a la cambra, s’estudia en aquesta comissió i es
fa la cita.

Nosaltres no deixen que facem un control, e l meu grup
parlamentari, d’oposició, no ens deixen, no volen, hi ha un vet,
molt bé, ja ho va anunciar, vostès ja ho va anunciar fa deu dies
que ho faria, amb tota la informació que ha sabut, ha sortit el
del Consell de Menorca, no va sortir fa dues setmanes, ha
sortit ara el del Consell de Menorca i ho deixa a una comissió
de tècnics, em sembla d’una irresponsabilitat amollar una
comissió de tècnics, tot el debat i tota l’anàlisi que es fa a una

comissió precisament de parlamentaris em suposa una
irresponsabilitat, i el que sí demostra és que vostès posen el
ventilador en marxa, i em sap molt de greu, perquè jo encara
confiava que qualque grup parlamentari, especialment
Podemos, que avui aquí, com a mínim, permetés aquesta
comissió d’investigació. 

I els diré una altra cosa...

(Alguns aplaudiments)

... si aquest diputat... si aquest diputat o qualsevol dels meus
companys diputats, en el minut 1 d’aquesta comissió o durant
els treballs de la comissió, abans de tenir les respostes i les
conclusions hagués demanat, jo o qualsevol diputat, la
dimissió d’un càrrec els assegur que renunciaria a la meva acta
de diputat per incoherent i per mentider, però vostès ens
demanen aquí, quan jo baixi d’aquest faristol, ens duen a
demanar la dimissió dels responsables del departament.

Per cert, consellera, em sembla lamentable que la seva
directora de S’Estel, de l’institut, de l’ens públic, no hagi
presentat la seva dimissió per dignitat, i s’hagi menjat vostè
tota la responsabilitat sobre aquest tema. Ja ni li cont el que ha
fet el Consell de Mallorca, perquè evidentment no em pertoca
dur aquest debat del Consell de Mallorca, però que el Consell
de Mallorca, que tenia l’oportunitat de crear, segons ell, una
investigació, hagi reaccionat quan l’oposició  demanava
explicacions a una comissió tècnica no només és cínic, és
injust, és injust cap al seu partit polític i és injust cap a la seva
persona, que em consta que té el suport de les entitats, fins i
tot tenia el meu, consellera, però són altres que la duen a vostè
al precipici.

I apel a la presidenta del Govern de les Illes Balears només
a un exercici de responsabilitat com a presidenta i com a
diputada: per favor, doni a entendre vostè al seu grup
parlamentari en aquesta cambra que això és un instrument per
fer-ho, presidenta, aquesta cambra és un espai per fer-ho, i que
assumirem les responsabilitats els que surtin de la feina
d’aquesta cambra, això ni és la fiscalia ni això és un
impeachment de cap servidor públic, això és l’espai on
nosaltres hem de donar respostes i  les hem de detallar als
mitjans de comunicació perquè les donin a conèixer a la
societat civil.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Idò conclòs el debat procedirem a la votació. Passam a
votar. Votam.

25 vots a favor, 31 en contra i cap abstenció.
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VI. Proposta de creació d’una comissió no permanent
d’investigació sobre els menors tutelats que han estat
víctimes d'agressions sexuals a la comunitat autònoma de
les Illes Bal ears (escrit RGE núm. 1953/20, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares).

Finalment passam al sisè  punt de l’ordre del dia, que
correspon a la proposta de creació d’una comissió no
permanent d’investigació sobre els menors tutelats que han
estat víctimes d’agressions sexuals a la comunitat autònoma
de les Illes Balears, escrit RGE 1953/20, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares.

Intervenció del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Estatuto de Autonomía de las Illes
Balears, artículo 40: “El Parlamento representa al pueblo de
las Illes Balears, ejerce la potestad legislativa, aprueba los
presupuestos de la comunidad autónoma, controla la acción
del Gobierno y ejerce todas las competencias que le atribuyen
este Estatuto, las leyes del Estado y las del mismo
Parlamento”. Por tanto controla la acción del Gobierno. Creo
que hasta aquí estamos de acuerdo. Bien.

¿Y qué debe hacer el Gobierno? Ley de consejos insulares,
artículo 36: “El Gobierno de la comunidad autónoma ejercerá
la supervisión de la actuación de los consejos insulares en la
gestión de las competencias transferidas, y podrá proponer al
Parlamento, en su caso, la adopción de las medidas que
consideren necesarias”. El Gobierno balear debe supervisar la
actuación de los consejos insulares. 

Por tanto, nosotros debemos controlar que el Gobierno
balear haya supervisado correctamente la actuación de los
consejos insulares. Y no basta con que comparezcan dos o tres
cargos públicos más relevantes, aquí deberían desfilar desde
educadores hasta técnicos y dirigentes políticos para que nos
informen de cómo se está llevando a cabo la labor de tutela y
acogimiento de menores, porque es absolutamente necesario
transmitir este mensaje a la ciudadanía de que el sistema está
funcionando. Le aseguro, Sra. Cano, que lo último que haría
este grupo parlamentario es solicitar la comparecencia aquí de
menores o solicitar ningún expediente de los antecedentes
sociales, familiares o personales de ningún menor.

También debemos trasladar a la ciudadanía que en caso de
que los servicios públicos no funcionen existen mecanismos
de control para asegurar que no se comete ningún tipo de
abuso sobre ningún menor que esté siendo tutelado por
nuestra comunidad autónoma. Nosotros hemos sabido, gracias
a una visita a un centro de menores, que los trabajadores de los
centros siguen muy de cerca el día a día de los menores y que
informan de cualquier eventual circunstancia que salga de lo
normal a los técnicos del IMAS. Falta ahora averiguar cómo
tratan esa información los técnicos del IMAS, nosotros lo
desconocemos. 

Mucho me temo que no existen protocolos unificados ante
determinadas situaciones que pueden afectar a la vida de los
menores. La sensación es que no existe una coordinación
desde el IMAS sobre el modo de cuidar y educar a los
menores tutelados, por lo que si es así el destino de estos
niños quedaría al arbitrio del educador de turno.
Desconocemos cuáles son los criterios de selección de los
educadores, qué tipo de filtro se está aplicando; si no es
suficiente, a raíz de una comisión de investigación podremos
dar con la fórmula para blindar unos requisitos mínimos de
capacidad que aseguren la idoneidad.

No podemos tolerar que hasta cuatro mujeres y un hombre
hayan sido expedientados en los centros de reforma por
conductas sexuales inapropiadas con los menores, y si se han
detectado en los centros de reforma, ¿qué pasa con los
centros de protección? ¿Quién nos asegura que no esté
pasando algo igual ahora mismo, en este preciso momento? La
irresponsabilidad tan grande en la que van a caer ustedes si no
permiten que salga adelante esta iniciativa ahora les delatará
como lo que son, pero a la larga les pesará en la conciencia, y
si salen más casos de niños abusados esto quedará gravado en
el Diario de Sesiones para la historia, y sus votos vetando
nuestra obligada labor de control les perseguirán para siempre,
en sus conciencias y en la memoria de estos niños que están
siendo traicionados por este parlamento, por los votos
contrarios de quienes hipócritamente salen luego a las calles
con grandes pancartas a hacerse la foto defendiendo derechos
en los que realidad demuestran que no creen.

¿De verdad no les remueve un mínimo la conciencia?
Pregúntense qué sistema de control existe ante un caso de
agresión sexual por parte de un cuidador o de un educador.
¿Quién cree a ese niño? ¿Qué mecanismos tiene para hacer
valer sus derechos? ¿Han acudido esos niños a alguna oficina
de víctimas de delito? ¿Qué protocolo se activa cuando ocurre
un caso así? ¿Existe algún protocolo? ¿Puede un menor entrar
y salir cuando quiera de un centro en régimen abierto? ¿Qué
hay detrás de todo esto? ¿Cuánto dinero recibe una entidad que
gestiona un piso tutelado? ¿Por qué, si se trata de menores,
tienen las puertas abiertas como si se tratara de adultos? ¿Qué
terapias se siguen cuando un menor ha sido abusado?

Todas estas preguntas y muchas más podríamos resolverlas
ejerciendo nuestra legítima labor de control. Claro que es
evidente que para algunos la función que desarrolla este
parlamento es poco más que recibir una retribución a fin de
mes y bailar al compás del ejecutivo. No es esa la función que
tenemos encomendada, estamos aquí para algo más, de ustedes
depende que este parlamento no se acabe convirtiendo en otro
chiringuito.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Durán.
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LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Mirin, fa aproximadament quinze dies o tres setmanes la
policia va fer una sèrie d’intervencions policials a quatre
locals d’oci nocturn i va trobar més de 30 menors, nines
menors a aquest local d’oci nocturn, dues d’elles eren dues
nines menors de 14 anys i eren nines tutelades. Una d’elles
feia quatre mesos, quatre mesos, que estava fugida d’aquest
centre de menors. La policia va dur aquestes dues nines al
centre on estaven; en menys de 12 hores aquesta nina que feia
quatre mesos que havia estat fugida ja havia tornat
desaparèixer i una altra vegada havien tornat veure l’112 que
la cercava.

Això és el que continua passant, un mes i busques després
això segueix passant. Perquè el tema és molt complex, i si
qualcú sap alguna cosa d’aquest tema, o ho tocaria saber, és la
Sra. Consellera Fina Santiago. Per això el dia de la
compareixença seva tot d’una, i va sortir de vostè, perquè jo no
vaig parlar de comissió d’investigació, vostè va dir que li
pareixia bé una comissió d’investigació. Qui va parlar, Sra.
Campomar, de dur experts de fora va ser la Sra. Fina Santiago,
va ser ella, vostè m’ha recriminat, però no, no, no, ho miri al
Diari de Sessions, va ser ella.

Fins i tot el PSOE en aquell moment, quan varen sortir tots
els temes i tothom estava revolucionat i  tothom estava
escarrufat, perquè nosaltres estam escarrufats, estam
escarrufats per l’explotació de menors, però estam escarrufats
de l’actuació ineficaç de totes totes de les institucions que
havien de vetllar per aquestes nines. Aquestes institucions
tenien l’obligació de vetllar per l’interès superior del menor.

Aquests dies m’ha escarrufat a jo també, Sra. Campomar,
llegir les declaracions d’una mare que deia que li havien llevat
la seva filla perquè era per mor de l’interès superior, i ella va
dir, d'acord, si és l’interès superior. Bé, doncs la seva filla
segueix fugada. 

Les institucions que han de vetllar no les podem llevar les
nines, no podem llevar les nines de l’IMAS, als qui hem de
llevar és als responsables i la nostra obligació com a diputats
és arribar fins a les darreres conseqüències. L’eina que tenim
els diputats, els parlamentaris, és la comissió d’investigació
i, com els he dit abans, estic plenament convençuda, i vostès
també hi estan, que vostès l’haurien demanada a aquesta
comissió d’investigació si aquest cas no hagués estat un cas de
l’esquerra i hi hagués estat quan hagués governat el Partit
Popular. Vostès ho saben perfectament.

Aquí, ja els ho he dit abans, aquí l’únic que ha passat és que
la Sra. Cano presenta la petició de compareixença pròpia, pel
Partit Socialista, del Sr. Javier de Juan, i la Sra. Francina
Armengol diu que no, que de cap de les maneres. La Sra.
Francina Armengol es nega que comparegui aquí el Sr. Javier
de Juan. La Sra. Francina Armengol, la presidenta que hauria
de vetllar pel compliment d’aquesta llei que es va aprovar aquí,
la 9/2019, la Sra. Francina Armengol és la màxima
responsable del benestar de totes les persones més
vulnerables, especialment dels nins i de les nines menors que

són tutelats, Sra. Francina Armengol. I l’article 35 de la Llei
9/2019 diu que qualsevol persona, i vostè més que ningú i la
Sra. Consellera més que ningú, haurien d’haver actuat d’ofici.

No me mesclin ni insultin la nostra intel·ligència en parlar
que si un cas està a la Fiscalia no pugui tenir una comissió
d’investigació. Aquí hem vist comissions d’investigació de
casos que havien estat judicialitzats i tancats i casos que
s’estaven jutjant, no té res a veure. O vostès no consideren la
seva feina com a diputats o volen aquí confondre. 

Tot això d’aquí avui, les seves intervencions, són una
autèntica farsa, i vostès ho saben. Han rebut ordres de la
presidenta todopoderosa Francina Armengol. I al tanto, Sr.
Yllanes, al tanto, Sr. Yllanes!, i al tanto, -ara justament no hi
és el Sr. Ensenyat!, però li vull dir el mateix a Antoni Noguera,
li dic el mateix al Sr. Ferrà, al Sr. Joan, i li dic el mateix a la
Sra. Consellera o a la Sra. Campomar, la Sra. Francina
Armengol és especialista a fer canibalisme a tots aquells que
té al costat. Sí, vostè és especialista amb un canibalisme
polític...

(Alguns aplaudiments)

... que es menja a qui té al costat. Primer el vol al costat i
després se’l menja. Això és el que fa vostè, això és el que fa
vostè.

(Remor de veus)

Per això hi ha hagut aquest canvi de criteri, canvi de criteri
de Podemos, canvi de criteri del PSOE i canvi de criteri de
MÉS, i vostè ho sap, no ho pot dir, Sra. Santiago, sé que se
sent molt tota sola i no ho pot dir, però ho sap que hi hagut un
canvi de criteri, perquè fins i tot vostè ho va voler forçar quan
va ser..., va ser molt curiós que vostè..., és que, a més, com que
ja és antiga en aquestes coses, té molts d’anys dins la
responsabilitat política em referesc, a la compareixença seva
vostè parla que pot ser que hi hagi hagut qualque cas anterior
a l’any 2015, i quan jo li faig una pregunta aquí, al Parlament,
i ja hi havia la Sra. Francina Armengol, vostè diu, no, també
n'hi havia a l’any 2010. Uep!, ueeep!, uep! Aquí varen saltar
totes les alarmes,...

(Remor de veus)

... el PSOE es va posar esquena paret i va dir, de cap de les
maneres aquí podem perillar que no sigui cosa que la
presidenta del consell insular de l’any 2010 la toqui gens ni
una mica.

Som davant d’una situació molt greu, vostès saben que en
el Parlament la comissió d’investigació té les eines perquè
puguin venir experts. No ens tornin a insultar, saben
perfectament que els experts poden venir, nosaltres no parlam
de demanar expedients de nines, no parlam de no lloar la
meravellosa i molt delicada feina que fan els educadors, no
parlam d’això; parlam que venguin col·legis professionals,
parlam que venguin experts a la comissió d’investigació.
Només faltaria.
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Després serà curiós quan els vegem dia 8 de març a tots
vostès rera una pancarta, això.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Jo avui, abans quan vostès han votat en contra, els he fet
una fotografia, vostès avui han quedat retratats davant dels seus
votants podemitas, de MÉS i del PSOE, han quedat retratats.
El que vostès fan avui, ho saben perfectament, és una infàmia.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Mayor. 

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, faré la meva intervenció des
de l’escó perquè seré molt breu, perquè la nostra posició no
ha canviat en els darrers trenta minuts. Per això, em remet a la
meva intervenció anterior. 

I per si queda qualsevol dubte, ens reafirmam que volem
que s’investigui l’explotació sexual infantil, volem solucions
d’experts.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

A veure, senyors diputats, els han escoltat en silenci, per
tant, pregam el mateix. Continuï, Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Insisteixo, volem que s’investigui l’explotació sexual
infantil, volem solucions d’experts, el que no volem són
solucions improvisades ni demagògiques. S’ha de fer feina
d’una forma seriosa i discreta i evitar la instrumentalització
política.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mayor. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Gómez. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Disculpau el meu to d’abans, no només
és un enfado, és un enfado amb jo mateix per haver arribat a
aquest..., haver de formalitzar el que ja he esmentat abans. 

Tot i això, evidentment, sí que he fet èmfasi a l’estat de
denúncia i d’indignació, perquè es veia venir el vet que s’ha

donat a aquesta comissió . Insistesc, vostès han vist que
nosaltres hem fet el debat perquè vàrem considerar que
nosaltres volíem fer el nostre debat i dur aquí la nostra
proposta de comissió. Si s’han llegit el text, l’escrit de petició
a la Mesa, enquadra tot el tema de l’itinerari de gestió, de la
política de menors a la comunitat autònoma de les Illes
Balears tutelats i amb mesures judicials, a qualsevol àmbit.
Això és el que volíem dur a la comissió d’investigació no
permanent d’abans.

Jo no duré aquí cap detall del que va passar amb les nines,
ni a un lloc ni a un altre, ni esmentaré els casos perquè trob
que no és el lloc on fer-ho, ni per reforçar la meva intervenció
acudir als fets lamentables que s’han produït amb els menors
i amb els presumptes delinqüents que han fet l’abús d’aquests
menors. No és aquí on ho he de fer. 

M’agradaria no haver sentit segons quines declaracions per
reforçar segons quines intervencions, és a la comissió
d’investigació. A la comissió d’investigació que nosaltres
evidentment, perquè no ens en queda d'altra, donar suport a la
proposta que duu el grup parlamentari que l’esmenta, donaríem
suport a qualsevol, de qualsevol grup, ens seria ben igual, com
si li volen llevar el logotip del grup que la presenti, si ho
presenten amb les formes i amb l’objectiu que nosaltres hem
presentat abans. Si nosaltres veiéssim que no és aquest
l’objectiu, evidentment nosaltres no li donaríem suport.
Nosaltres entenem que és l’objectiu de VOX en aquesta línia,
perquè en el moment que veiéssim que no, nosaltres
evidentment votaríem en contra o abstenció.

Però fins i  to t, si es dugués a terme la comissió no
permanent d’investigació i qualque grup parlamentari procurés
fer aquesta línia evasiva, que s’ha denunciat pels grups que han
vetat aquestes comissions d’investigació, seríem els primers
que ens aixecaríem i ho denunciaríem, els primers, o els
segons, però ho feríem. Això que els quedi molt clar.

Nosaltres ja sabem que aquesta comissió no podrà ser, ens
han vetat la nostra i em puc imaginar que per l’esmentat aquí
vetaran la següent, però que quedi molt clar, perquè això és
important que..., legítim el debat, tot el que vulgui sortir
llavors al faristol i explicar-ho de la seva manera als mitjans
de comunicació, amb tot el rigor que vulguin, que quedi molt
clar que el posicionament del Grup Parlamentari Ciutadans és
el que he esmentat aquí; una comissió a un espai reglamentat
i amb l’objectiu que estableix el nostre reglament. 

No vull imaginar que una societat democràtica i moderna
no permetria que una comissió d’investigació anàs a fer
frivolitat sobre el tema de les persones, i molt manco sobre el
tema dels menors.

Per tant, vull pensar, y aviso a los navegantes dels partits
que donen suport al Govern, vull pensar que ja que han vetat
això a partir d’ara totes les compareixences que demanem en
comissió i tota la informació serà àgil, puntual i evidentment
generosa, perquè és l’únic espai que vostès en deixen fer la
tasca que ens pertoca fer a aquesta cambra als grups polítics
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de l’oposició, o almanco el que entenem l’oposició,
constructiva i proactiva del meu grup parlamentari.

Sí agraesc, ja que acab el meu torn d’intervenció, unes
manifestacions que han fet els grups parlamentaris en la línia
que dúiem la proposta, però és que la nostra línia de treball. Jo
he tengut ocasió aquests dies de parlar, d’interactuar amb
diferents portaveus o amb diferents representats que han sortit
avui matí aquí a defensar també la seva proposta, quina era la
nostra intenció. Em qued ben tranquil que saben que la
intenció del nostre grup parlamentari és aquesta. Per això és
pel que -qualcú ho ha esmentat aquí- la gent del carrer
s 'adonarà del que nosaltres pretenem. No sé si es referia a
qualcú o a tota l’oposició; jo crec que la gent sap perfectament
el que fem, els  de l’oposició, els del Govern, de bé o
malament, uns i altres, no necessiten que els facem una
predicció.

La nostra conducta, la nostra responsabilitat i la nostra
coherència les veuen els mitjans de comunicació, que són els
responsables i els agents i els interlocutors de cara a la
societat per contar el que hi ha aquí, i dir evidentment les
nostres paraules que deixam, bé o malament, lapidades. Per
tant, ja anuncii explícitament que donarem suport a la
comissió d’investigació que proposa un altre partit que ens
segueix ara, perquè entenem que és l’espai per aclarir tot això,
que no s’ha aclarit aquí i que no s’aclarirà a una comissió
d’experts al nivell que permeten el reglament i la llei que
regulen el funcionament d’aquesta cambra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Sra. Ribas, vostès, com a partit d’extrema dreta, volen
retallar els recursos a les institucions que defensen les dones;
volen derogar la Llei de violència de gènere; insulten el
moviment feminista, avui mateix n’hem tengut un exemple
quan el Sr. Rodríguez ha manifestat que "l’IB Dona és una
màquina d’odi contra els homes", un “xiringuito” de feministes
radicals subvencionades. Quina credibilitat tenen, Sra. Ribas?,
perquè en una comissió de..., és com posar un llop dins el sac
de les gallines, vull dir...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., no, no, no tenen cap credibilitat en la defensa d’aquestes
menors, cap ni una credibilitat, tenen en la defensa d’aquestes
menors.

I llavors avui de matí, el PP fent mamballetes a les
declaracions d’aquest..., a les manifestacions d’aquest senyor,
que jo trob que han caigut molt baix, Sra. Durán, molt baix ha

caigut el seu partit en aquest sentit, quan admeten i
aplaudeixen manifestacions d’aquest tipus, Sra. Durán.

(Remor de veus)

Sí que sap l’extrema que és quan vol retallar, vol retallar la
presència d'aquests moviments socials, on es teixeix la
consciència col·lectiva, on es teixeix la llibertat, la tolerància,
la diversitat i la igualtat. Per què?, perquè aquestes
manifestacions volen fer trontollar el masclisme i ells no ho
volen, i això és el que ells pretenen, i no ho trobaran. I vostès,
que els fan, diguem, mamballetes, estan en el mateix camí. Sí,
Sra. Durán, no vulgui fer una altra cosa.

I tornant als menors tutelats. Ja ho ha dit tothom, la
problemàtica és molt complexa, els menors tutelats són
competència dels consells insulars, crec que la Sra. Sílvia Tur
els ho ha dit molt clar, i per tant..., però hem de tenir clar que
intervenen moltes institucions, molts de professionals, moltes
víctimes i, sobretot, intervenen molts de delinqüents, poc
visualitzat però que això és l’origen del problema.

Per tant, som davant víctimes de depredadors i explotadors
sexuals, on es qüestiona la difícil..., vostès qüestionen la
difícil feina de molts treballadors socials, judicials i policials,
que fan la seva feina amb professionalitat, i ho fan amb molta
dedicació.

(Remor de veus)

I posen en perill  precisament aquestes víctimes amb
aquesta doble victimització. Jo trob que aquesta cambra es
mereix posar unes dades que quedin gravades en aquesta
cambra: l’informe del Ministeri d’Interior, que no és
suposadament cap “xiringuito” -vull dir que, esper, perquè no
ho sé, jo ara ja esper qualsevol cosa-, l’informe que va fer el
2017, i crec que aquestes nines s’ho mereixen. Les víctimes
menors d’edat són quasi el 50% de les víctimes d’abusos
sexuals, el 50%, les menors, eh? L’increment de denúncies en
sis anys s’ha incrementat en un 50%, però se suposa, s’estima
que de les denúncies només en coneixem un 20%, de les
denúncies d’agressions sexuals a aquests menors.

I una altra dada important: els detinguts i investigats per
aquests delictes són pràcticament tots homes, tots homes!, en
un 97,9% , majoritàriament homes entre 41 i 64 anys, i ningú
de vostès aquí no han parlat d’aquestes persones, d’aquests
delinqüents; no n’ha parlat ni un...

(Remor de veus)

No, vostès són els que els defensen, perquè vostès quan
diuen que l’IB Dona, les polítiques que fa per defensar la dona
són perquè volen... odien els homes, precisament posen en
qüestió aquesta dada, és clar que sí. Això està ben clar. Cap
lliçó, Sra. Ribas.

El Sr. Abascal i la seva formació d’extrema dreta no té cap
vergonya d’utilitzar dades falses als mitjans de comunicació
sobre la violència masclista, sense cap escrúpol, sense cap

 



1464 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 21 / 18 de febrer de 2020 

escrúpol, i de fet utilitzen vídeos manipulats, tot contra els
moviments feministes. Vostès amb aquestes pràctiques són
(...), dels maltractadors...

(Remor de veus)

..., sí, sí, són (...), Sr. Rodríguez, són (...), Sra. Ribas, són (...)...

(Remor de veus i petita cridòria)

... i dels  explotadors sexuals d’aquestes menors, sí, perquè
vostès volen blanquejar!, volen blanquejar...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats...

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... volen blanquejar i justificar el masclisme...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rodríguez, per favor...

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Sí, el volen justificar.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Presidente...

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

El volen justificar.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Presidente, por alusiones y si no por el artículo 81 del
Reglamento...

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

(...) declaracions institucionals del Dia de la dona (...), és clar
que sí...

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Solicito..., solicito...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor...

LA SRA. RIBAS I MARINO:

..  la aplicación del artículo... artículo 81 del Reglamento, por
favor.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Sra. Durán...

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sr. Presidente...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ribas, no té la paraula.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... (...) res més que el que surt als diaris, Sra. Ribas, (...)...

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Por alusiones invoco el artículo 81 del Reglamento...

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

(Continua la intervenció de manera inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ribas, no té la paraula, per favor.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... que se aplique el artículo 82.3 por (...) por el honor de este
grupo...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ribas, no té la paraula.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Nos han llamado (...), Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ribas, no té la paraula.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

És que defensen (...).

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Solicito que se retire del Diario de Sesiones.
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LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Vostès estan dient que les dones odien els homes...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor...

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... que les dones feministes odiam els homes. És que ho ha dit
el Sr. Rodríguez avui de matí, no sé si se n’ha adonat; vostè
l’ha aplaudit, i en aquesta part també l’han aplaudit.

(Remor de veus)

Sra. Durán, vostè ha qüestionat, jo crec, la difícil feina dels
professionals quan han de decidir si han de llevar la tutela
familiar, ha fet un comentari... ha fet un comentari molt
desagradable per a aquests professionals, ha qüestionat les
decisions, decisions que es prenen...

(Continua la remor de veus)

... que es prenen col·lectivament i molt seriosament, perquè
no és una tasca gens fàcil, Sra. Duran, no és una tasca gens
fàcil, vostè menysprea aquesta feina.

Per tant, des de nosaltres, no serà amb el nostre vot que...,
Sra. Ribas, no serà amb el nostre vot que puguin fer servir les
seves pràctiques de falsedats i manipulació d’estadístiques i
vídeos per culpabilitzar experts, professionals, treballadors,
dones i moviment feminista.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments, remor de veus i aldarull)

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sr. Presidente, por favor, solicito la aplicación del artículo
82 del Reglamento para que se aplique el artículo 81.3, dado
que se han hecho alusiones a este grupo político que atentan
contra nuestro honor, llamándonos (...), y me gustaría que eso
fuera retirado del Diario de Sesiones.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Campomar, li deman que retiri l’expressió la qual es
pot considerar que ha estat violenta cap a l’opinió d’un grup
parlamentari.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

La puc retirar, els fets són els fets, però la puc retirar.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Venc aquí, no sigui cosa que em
diguin que parl des d’allà perquè no tenc interès. 

Bé, nosaltres ja hem dit la nostra opinió a l’anterior
compareixença, o al nostre darrer torn de paraula, quan es
demanava comissió d’investigació per part del Grup Ciutadans.
Hem dit que ens agradava el to, que no desconfiam del seu to,
que pensam que era un to responsable per arribar al final de tot
el que ha passat i intentar millorar les coses, una comissió
d’investigació amb un comitè d’experts, hi estàvem
absolutament d’acord. No repetiré tots els arguments que ja
hem donat, que ja hem donat en comissions, que ja hem donat
amb la sol·licitud de compareixences, etc.

No m’allargaré molt, perquè això em sembla un circ, tenc
la sensació que aquí el que s’està fent d’una banda i de l’altra
és un circ mediàtic de cara a les càmeres de televisió i als
mitjans de comunicació que són aquí.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

A veure, senyors diputats..., senyors diputats, respectin l’ús
de la paraula de la diputada que ara en fa ús. Continuï, Sra.
Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sr. Company, he sido cocinera antes que fraile, i vostè
sap perfectament de què parl, així que deixem-ho anar, no
parlem de vides passades.

Bé, a part de tot això nosaltres ens hem posicionat a favor,
com deia, d’aquesta comissió d’investigació que ha presentat
el Grup Ciutadans pel seu to. Ara acabam de sentir les
declaracions que ha fet el grup proposant quan parla de
conservar la silla, de la  poca vergüenza, del
comportamiento indigno, de que les importa un pimiento lo
que les pase a estos niños, han blindado la información...;
per cert, he dir en aquest punt que nosaltres, com he dit abans,
hem parlat amb la policia, que ens ha contat el que han fet i el
que no han fet, allà on troben entrebancs i allà on no en troben,
no ho contarem aquí, perquè suposam que és confidencial. Ens
hem reunit amb educadors d’Es Pinaret, per cert he demanat
una visita a Es Pinaret i demà matí hi vaig, o sigui que ningú
m’ha blindat aquesta possibilitat.

I després també sentir parlar de “xiringuitos”, jo estic molt
cansada sentir parlar de “xiringuitos”, ara si algú ha dit que
eren (...), tampoc no m’agrada. Crec que això és una seu
parlamentària, jo acab d’arribar però és que jo el primer dia
que vaig dir "hola què tal", em tremolaven les cames, no
oblidin el respecte que hem de tenir cap a aquesta institució.
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Per tant, volem comissió d’investigació? Sí, però no
d’aquesta manera. Per tant, el nostre grup parlamentari
s’abstendrà a la següent votació. I no passin pena que no els
farem mal, encara que els votéssim a favor no seria aprovada.
Però nosaltres hi ha tons en els quals no hi entram, això no és
un circ, ni hem d’agafar els nins per tirar-los a la cara dels
governants, per tal de poder tenir vots a les properes
eleccions. Per aquí no hi passarem i punt.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, president. Faré ús del meu torn de paraula des
d’aquí. Només dues qüestions: una per aclarir si, d’una vegada
per totes, tancam el debat sobre les competències. A veure, la
Sra. Ribas de VOX fa referència a la Llei de consells que és de
l’any 2002. La llei de l'any 2002 s’ha vist superada en molts
aspectes per la llei del 2007 de l’Estatut d’Autonomia. La
tutela, acolliment i  adopció d’infants és una competència
pròpia dels consells insulars, això vol dir que el Govern de les
Illes Balears no hi té cap supervisió ni cap feina a fer, perquè
és una competència pròpia. I per això jo he argumentat i m’he
cansat de repetir que no correspon a aquest Parlament fer
control polític als consells insulars i molt menys en aquelles
competències que són pròpies dels consells insulars. 

Això vostès no s’ho poden creure, perquè no creuen ni tan
sols en aquesta autonomia, no sé per què s’hi presentaren,
però com que no creuen en l’autonomia, no poden creure en
els consells, ni en la seva autonomia, ni en les seves funcions,
ni en les seves competències. Per tant, a veure si d’una vegada
per totes ho interioritzen, que ja fa sis mesos que hem
començat la legislatura, ja va sent hora d’aprendre.

I per últim, no faré cap rèplica a una dona que es refereix
a altres dones com “manades de nigerianes”, i, en canvi, fan
apologia d’un “buitre”. O sigui, el Grup VOX fa més defensa
dels “buitres” que de les dones. O sigui, penós!

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Reiterar els arguments que hem
donat abans per rebutjar aquesta sol·licitud de comissió
d’investigació. Des del Grup Parlamentari Socialista el que
trobam és que és molt més adient una comissió d’experts, de
persones professionals de diferents àmbits, a nivell de
diferents institucions que puguin avaluar què és el que ha

succeït, que puguin posar fil a l’agulla per revisar tot el que
sigui revisable, els protocols, les coordinacions, les
actuacions per evitar que això succeeixi en el futur i, sobretot,
que siguin els professionals els que ens ajudin a fer-ho.

Jo, sincerament, tenc més confiança en què hi hagi una
comissió d’experts i tècnica, que una comissió on vegem el
nivell de determinats debats, quines són les acusacions, quines
són les sentències a priori. I sobretot a mi el que em preocupa
és la desconfiança i l’esmena a la totalitat que es fa per part de
determinats grups polítics dels professionals, de les
institucions que són aquí per protegir els nins i les nines.

I crec que no hem de defugir d’un debat de fons. El debat
de fons és per suposat, com protegir millor les nines que són
a les institucions, però sobretot quina sexualitat envolta a dia
d’avui, la banalització de la pornografia, de com aquestes
dones estan immerses en una cultura on hi ha homes que estan
disposats a anar a aquells indrets que són més vulnerables,
perquè van a cercar les dones més vulnerables, les joves més
vulnerables i aprofitar-se d’aquesta vulnerabilitat social. I crec
que el focus l’hem de posar sobre els abusadors, sobre els
proxenetes, sobre els prostituïdors, perquè aquestes joves són
les víctimes, no podem revictimitzar-les.

I sembla que aquí la solució, perquè la Sra. Idoia, la Sra.
Ribas, deia és que aquestes joves sembla que han d’estar
tancades als centres, com si no fossin joves adolescents
lliures, és que elles són les víctimes, i hem d’evitar amb una
reflexió social que siguin víctimes d’aquests abusadors,
perquè hi ha homes que se senten amb la total llicència de
poder pagar per tenir una relació sexual amb joves. I jo crec
que és important que mirem tots els instruments que tenim al
nostre abast, tota la feina que s’ha fet prèviament, perquè hi ha
molta feina que s’ha fet.

És evident que no és suficient, és evident i el Grup
Socialista som els primers que fem revisió, autocrítica, però
volem solucionar el problema. Aquí no escoltam cap proposta
de solució, no escoltam cap alternativa, l’únic que escoltam és
un judici, “culpables”, “dimissions”, això s’ha de solucionar
per la via que vostès diuen, i no escolten res més. I jo els
apel·laria una altra vegada a la responsabilitat que sempre hi ha
hagut en el tema dels menors, als consensos històrics que hi
ha hagut en aquesta cambra en matèria de menors i que
desgraciadament ja vàrem veure com es va trencar amb una
signatura d’un pacte per la infància. Però jo avui apel·lo una
altra vegada a la responsabilitat. 

La fórmula que nosaltres consideram més adient és la
fórmula dels experts, no la fórmula política perquè n'hi ha
prou a escoltar-los, de veritat, n'hi ha prou a escoltar-los per
saber quines són les conclusions que ni tan sols..., que vostès
ja prejutgen.

Crec que tenim instruments al nostre abast, tots estam per
la tasca de revisar-los i que vagin molt més a millor. Totes les
actuacions han estat encaminades que davant d’una sospita,
davant d’un fet s’ha posat en coneixement de la policia, la
policia està investigant, la policia ja ha detingut, la Fiscalia fa
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les seves diligències i ara és la feina dels experts perquè es
puguin posar solucions a l’abast dels diferents centres.

I jo  lament moltíssim la instrumentalització política, la
utilització política dels casos d’abusos sexuals a menors,
estam estigmatitzant les joves, aquestes joves a dia d’avui ja
tenen problemes a les seves escoles. Són assenyalades de
manera sensacionalista i amarillista. I davant d’uns fets que
són tan greus, jo crec que la societat espera de nosaltres una
mica de responsabilitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Ara correspon al grup
proposant, té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Hoy hemos asistido aquí a uno de los
espectáculos más miserables de los que hayamos podido tener
noticia, no les ha bastado con negar la comparecencia ante la
Comisión de Asuntos Sociales del presidente del IMAS, o de
la directora de la Infancia del Consell de Mallorca, sino que
pretenden ustedes cerrar en falso esta crisis de confianza
institucional que han desatado ustedes mismos con su actitud
opaca.

El irónicamente llamado “Gobierno de la transparencia” se
niega a investigar lo que les ocurre a los niños que tiene a su
cargo, mandando a sus diputados votar en contra de realizar su
trabajo. Pues tal vez han perdido ustedes una oportunidad única
de depurar responsabilidades y zanjar el tema en vía
parlamentaria. Al contrario de eso, lo que han hecho es darnos
más motivos para seguir investigando con todos los medios
que tengamos a nuestro alcance. Si piensan que vamos a dejar
tirados y desprotegidos a todos esos menores que están
desamparados, sin sus padres y a los que no se les prestó
suficiente atención, permitiendo que cayeran bajo las garras
de depredadores sexuales, es que no se han enterado de nada.

Nosotros fuimos los primeros en visitar Es Fusteret y Es
Pinaret, primera visita que solicitamos a principios de la
legislatura, cuando nadie sabía nada de esto, porque nos
preocupa el bienestar de los menores. Miren, si no aclaramos
lo qué está pasando con los menores tutelados por las
instituciones de esta comunidad autónoma, si no lo aclaramos
en este  Parlamento, lo aclaremos en los tribunales, porque les
puedo asegurar que nos personaremos en las causas de
violación y prostitución, porque no nos podemos fiar de
ustedes, ni de su gestión oscura, porque esos niños se
merecen que se les defienda en sus derechos y porque parece
que quien debe protegerles es quien más tiene que ocultar para
tapar la incompetencia y la grave dejadez de funciones en las
labores de tutela y acogimiento que tienen encomendadas. 

Ustedes han protagonizado hoy el pleno de la vergüenza.
No se atrevan luego a dar lecciones de moral porque esto les
perseguirá para siempre.

Saben perfectamente que la falta de diligencia en la
protección de los menores por parte de los responsables de su
guarda legal, esto es el Instituto Mallorquín de Asuntos
Sociales, que podría haber minimizado y obviado e incluso
consentido los rarísimos hechos relatados, puede haber
facilitado la prostitución de los menores de edad que tienen a
su cargo, en caso de confirmarse que no se han puesto los
medios necesarios y apropiados para impedir la comisión del
delicto de prostitución, explotación sexual y corrupción de
menores y en el caso de que no se hayan denunciado todos los
hechos de los que la institución ha tenido conocimiento, tal y
como se ha relatado en los medios de comunicación. 

Pero a ustedes les da igual, pues bien, nosotros ya hemos
interpuesto la oportuna denuncia ante la Fiscalía y antes o
después aflorará la verdad, caiga quien caiga, y ojalá no se
traspase la frontera de la responsabilidad política, porque
habría sido más liviano que cargar sobre su conciencia haber
tapado con su mezquina actuación una posible responsabilidad
directa de quienes puedan estar implicados.

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Un cop finalitzat el debat, procedirem a la votació. Votam.

22 vots a favor, 31 en contra i 3 abstencions.

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