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EL SR. PRESIDENT:

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

Hem introduït una petita modificació davant la demanda
d’una urgència per part de la consellera de Salut, per tant, la
pregunta número 11 s’efectuarà en primer lloc.

I.11) Pregunta RGE núm. 3450/20, presentada per la
diputada Sra. María Tania Marí i  Marí, del Grup
Parlamentari Popular, rel ativa a fidelitzar el personal
sanitari de les Illes Balears.

Pregunta RGE núm. 3450/20, relativa a fidelitzar el
personal sanitari 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. Sra.
Consellera, una de les mesures per incentivar l’arribada de
professionals sanitaris és la que li proposen conjuntament, des
d’octubre del 18, totes les juntes de personal del Servei de
Salut. Tots els sindicats fa anys que reclamen equiparar la
quantia d’indemnització per residència del personal sanitari
amb les Canàries.

Té previst, Sra. Consellera, atendre la petició dels sindicats
com a mesura de fidelització? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Gràcies, diputada, per acceptar canviar
l’ordre de la pregunta, en primer lloc.

Està clar que durant tots aquests anys hem proposat i posat
en marxa i fet, i continuarem fent, mesures per fidelitzar els
professionals; m’agradaria recordar-ne unes quantes: una
carrera professional que s’ha engegat i que ha permès
l’avaluació també anual; també s’han convertit interins, 1.600
persones eventuals que en aquests moments són interines; no
fem contractes de dilluns a divendres, com es feia a la
legislatura passada; s’han convocat oposicions per atreure
talent; hem recuperat els dies d’incapacitat laboral, primer fins
al dia cinquè i ara des del primer dia de baixa el personal
cobra; s’han recuperat dies de lliure disposició; i s’ha
recuperat el plus de fidelització; s’ha donat per (...) els drets
d’abans recuperats, s’han anat recuperant i se n’han recuperat
també de nous; també s’ha possibilitat el pagament de
l’activitat extraordinària en els nostres hospitals; s’han
recuperat els ajuts socials. 

Com veu, totes mesures fidelitzadores, mesures que han
estat una obligació i una voluntat d’un govern progressista
enfront del que fa habitualment el Partit Popular amb el
personal sanitari.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sra. Consellera, no només no ha atès durant anys les
peticions d’equiparar la indemnització per residència amb
Canàries que reclamen els treballadors de l’ib-salut, sinó que,
a més, les seves polítiques han provocat un deteriorament dels
serveis sanitaris. Els darrers anys amb les seves polítiques
antifidelitzadores, ha provocat una sobrecàrrega laboral
conseqüència d’unes plantilles insuficients. És incapaç de
cobrir baixes, tenim un elevat nivell de precarietat contractual,
metges signant més de quatre contractes laborals en un any, la
qual cosa provoca increment de les llistes d’espera i
desencadena saturació a urgències. 

Si a l’elevat cost que té viure a Balears hi sumam el
problema de l’accés a l’habitatge, que han estat incapaços de
solucionar en quatre anys, i les baixes retribucions de
facultatius tenim com a resultat el dèficit  més elevat de
personal sanitari i els metges més saturats d’Espanya.

Quina ha estat la seva solució, Sra. Consellera? Contractar
metges sense títol homologat. Ens va mentir, Sra. Consellera,
ens va mentir quan va afirmar que únicament contractaven
metges sense títol per fer substitucions a primària, com si no
fos greu, però és que també contracten especialistes sense
títol homologat, un oncòleg i pediatres sense títol. Així ho
confirmen els seus directius. És o no és alarmant, Sra.
Consellera?

Vostè amb la col·laboració del seu marit ha gestionat el
pressupost més elevat de salut d’aquesta comunitat, i de què ha
servit? Ha servit per contractar més càrrecs polítics i ha servit
per servir als amics del Partit Socialista. Per favor, Sra.
Consellera, no ens parli de retallades provocades per la seves
mans foradades i expliqui als 15.000 treballadors de l’ib-salut
per què dupliquen els càrrecs polítics i no augmenten els
incentius sanitaris.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula la Sra. Consellera de
Salut.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president. Haurà d’explicar quins càrrecs polítics
s’han augmentat en aquesta legislatura o en la passada, Sra.
Diputada. Esper que ho expliqui.

Miri, ja li he explicat algunes de les mesures que s’han
posat en marxa per fidelitzar els  professionals, i aquestes
mesures han tengut el seu efecte. I no ho dic jo, Sra. Diputada.
Som la comunitat autònoma més atractiva on els metges volen
fer feina, seguida amb molta distància pel País Basc. Això ho
diu l’Organització Col·legial dels Metges, no ho dic jo, ho diu
una organització col·legial.

S’han posat moltes altres mesures a part de recuperar tot
el malbé que vostès varen fer. Es paga activitat extraordinària
a primària, per tant, els torns no queden descoberts. S’ha
possibilitat que les professionals embarassades cobrin ..., no
perdin doblers per mor del seu embaràs. S’ha fet una nova
ronda d’oposicions. S’ha incrementat el preu d’hora de guàrdia
dels metges i de les infermeres. Moltes mesures, moltes
mesures.

Jo  no he amagat mai que faltin professionals, no ho he
amagat mai, però, miri, mentre vostès els acomiadaven,
nosaltres els hem recuperat. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

I.1) Pregunta RGE núm. 3444/20, presentada pel
diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a restriccions pesqueres en el canal
de Menorca.

Ara recuperam la primera pregunta, RGE núm. 3444/20,
relativa a restriccions pesqueres en el canal de Menorca, que
formula el Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias. Buenos días, Sr. Presidente. Sra. Consellera, la
normativa europea en el asunto de la actividad pesquera de
arrastre se caracteriza sobre todo por la voluntad de
protección, especialmente sobre fondos con presencia de
coralígenos y zoolitos. Es muy probable que estos dos
términos no suenen excesivamente en esta cámara, pero para
explicar qué son podríamos poner un ejemplo, es como si
dejásemos de arar los campos para proteger a las malas
hierbas, el monte bajo, las pequeñas alimañas, de lo que
obtendríamos en lugar de campos cultivados, un efecto mucho
más natural, campos salvajes, pero es una idea que desde luego
no acaba de sonar del todo razonable. 

Así, en el canal de Menorca, con esta voluntad de
protección de estos zoolitos y estos coralígenos, se tomó la
drástica decisión de crear amplios polígonos de exclusión y
limitar la actividad a los más externos. 

Habrá que tener cuidado, eso sí, entonces con la posible
pérdida de una tradición que se ha venido pasando de padres a
hijos y que permitía 52 puestos de trabajos de la flota
pesquera de arrastre, 52 trabajadores del mar, que diría Víctor
Hugo, más todos los puestos indirectos que vivían también de
ello. 

Ha usted, Sra. de la Concha, lo que le interesaba
especialmente del mar es como explican sus tradiciones, los
caminitos por donde van y esas cosas, resulta enternecedor
digamos. No lo digo con (...), las marcas y guías y esto. Bien.
Ahora, tras una primera limitación geográfica nos proponemos
darles restricciones temporales...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias. Pretendemos meterlos en restricciones
temporales, 20 días menos por año, un 10% menos, con lo que
habremos conseguido dos cosas, los hemos zonificado y los
hemos estacionalizado. Junto con decir que esto no es
cuestión de esta administración sino de otra tenemos los tres
mantras de la mala gobernanza balear y de la incuria.
Zonificación, todo se resuelve zonificando, limitando el
tiempo, estacionalizando y diciendo, señalando otras
administraciones.

Ahora nos preguntamos, Sra. de la Concha, la orden
europea deja una puerta abierta a recomendar, compatibilizar
cuando sea posible actividad pesquera tradicional que se
ejercía en la zona, ¿no puede intentarse un modelo de reserva
marina de interés pesquero a algunos de estos sistemas que
está funcionando tan bien en el litoral peninsular en que
puestos de acuerdo con las cofradías, que tienen mucha
voluntad de participación, podríamos utilizar sus conceptos de
productor local, quilómetro cero, soberanía y, en fin, intentar
una solución más civilizada y más acorde?

Gracias, Sra. Consellera y Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. Té la paraula la consellera
d’Agricultura.

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

Bon dia a tothom. Gràcies, Sr. President. Muchas gracias
por la pregunta, bueno, por la exposición, por las ideas que
aporta. Hay temas que son tan tremendamente complejos y es
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un poco arriesgado meterse en según que jardines, por según
que caminitos. 

Como sabe el canal de Menorca es un lugar de interés
comunitario, que fue declarado en 2014, y como tal tiene que
tener un plan de gestión. Para la elaboración de ese plan de
gestión se dio un plazo de seis años, corre a cargo del
Ministerio de Transición Ecológica, no es que yo quiera que
corra a cargo de ellos, es que es así, y parece que como este
año es el último, el 2020, parece que pronto lo tendremos.

Creo que las políticas pesqueras que se han llevado a cabo
en Baleares son un ejemplo no solamente en cuestiones de
pesca sino como metáfora de lo que tendrían que ser nuestras
políticas. Es decir, se ha conseguido, sin arruinar los recursos,
sin esquilmar nuestros mares, conseguir que los pescadores
obtengan un rendimiento igual o superior con menos días de
pesca, cosa que puede parecer contradictoria, pero es que la
mar es así de compleja, es así de compleja.

Por tanto, para el tema del canal de Menorca estamos
recopilando todo tipo de propuestas, y consideramos las suyas
también, para pasarle al ministerio de forma que las medidas
que se tomen allí consignan esta doble protección
medioambiental, pero también socioeconómica para los
pescadores que desde esta dirección general son nuestra
prioridad.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

I.2) Pregunta RGE núm. 3445/20, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Bal ears, relativa a
infraestructures educatives a Son Ferriol.

Segona pregunta, RGE núm. 3445/20, relativa a
infraestructures educatives a Son Ferriol, que formula el
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Fa molts
d’anys, molts, 30 anys, que a la zona de Son Ferriol es ve
reivindicant la necessitat urgent de la construcció d’un institut
per als nins i nines d’aquesta zona de Ciutat. 

La realitat és que aquest institut no s’ha fet. El Grup
Parlamentari El Pi la legislatura passada ja va formular
preguntes en relació amb la construcció d’aquest nou institut.
El Pla d’infraestructures educatives, tots sabem les mancances
que existeixen, però el Pla d’infraestructures preveu la seva
execució entre el 2019 i el 2023.

Per tant, és evident que hem de posar fil a l’agulla i que si
volem que aquesta infraestructura sigui una realitat necessitam
solucions ja i començar les obres ja i el que veim és que, com
diuen, las cosas de palacio van despacio i no avançam.
Necessitam respostes contundents perquè és un clam social
a la zona de Son Ferriol i no només l’institut, també ja hi
comença a haver una reivindicació forta de la necessitat d’una
nova escola a aquesta zona de Palma. 

Per tant, demanam al conseller d’Educació, quines
infraestructures educatives pensa impulsar aquesta legislatura
la Conselleria d’Educació? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades, Sr. Melià,
gràcies per aquesta pregunta, jo fa trenta anys no estava per
aquestes coses, no?, per tant, han passat molts de governs i
ningú no ha duit a terme aquesta reivindicació necessària per
a la zona, per a la barriada de Son Ferriol.

Miri, li explicaré el que hem fet, el que pensam fer i quins
són els nostres projectes. En primer lloc, la passada
legislatura ja vàrem començar amb l’Ajuntament de Palma a
treballar per tenir un solar adequat, perquè primer de tot s’ha
de tenir un solar, per construir aquest institut, aquest institut
anhelat i necessari. A més vàrem aplicar el decret autonòmic
per possibilitat que un espai fos solar per construir un centre
educatiu amb l’advertiment que l’Ajuntament de Palma havia
de concretar d’aquests 19.000 m2 l’ús concret que s’havia de
fer del solar per construir l’institut. Estam parlant d’uns
12.000 m2, però havia de concretar quina part del solar seria.
I per això li vàrem dir, li vàrem plantejar i estam col·laborant
amb l’Ajuntament de Palma per tal que ens digui exactament
quina part del solar seria i nosaltres li vàrem dir quines
necessitats hi ha, però quin projecte d’urbanització s’havia de
fer per tal de concretar les escomeses d’aigua, d’electricitat,
etc. 

En aquests moments tenim diverses reunions fetes,
esperam que hi hagi aquesta cessió definitiva perquè, com
vostè ha dit, tenim dins la planificació del Pla
d’infraestructures la construcció d’aquest institut a Son
Ferriol que doni resposta a una necessitat... quan ha dit urgent,
la urgència ha estat retardada, però si una necessitat ja per tal
que la zona de Son Ferriol tengui les necessitats educatives
cobertes com a mínim dins l’ensenyament obligatori.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Melià.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, entendrà que per als
ciutadans de Son Ferriol aquesta resposta és totalment
insatisfactòria, insatisfactòria perquè al final el que veuen és
que es passen la pilota amb l’Ajuntament de Palma,
l’Ajuntament de Palma amb la conselleria, però no hi ha
solució, fa cinc anys. Tan difícil és concretar l’ús d’una zona
i tirar endavant les obres? Tan difícil? Tants de mesos, tants
d’anys necessitam per fer això? És evident que necessitam
molta més diligència en les solucions que es plantegen.

Li vull demanar també si pensen impulsar un canvi de
zones escolars a Son Ferriol i provocar que els nins de Son
Ferriol mentre no hi hagi l’institut, que evidentment no serà
passat demà, hagin d’anar a Son Gotleu amb els problemes de
comunicació que això pot generar i amb les dificultats per a
les famílies que això provocarà.

Pensa rebre l’APIMA? Sabem que l’APIMA li ha demanat
una entrevista, una reunió fa setmanes i encara no ha rebut
resposta ni té assenyalada l’hora.

És evident que tota la gent de Son Ferriol requereix
respostes i respostes contundents i que les coses comencin a
caminar de bon de veres i no només que es passin la pilota uns
als altres i al final la cosa continuï com fa trenta anys, sense
institut a Son Ferriol.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula el conseller d’Educació.

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

Moltes gràcies, president. Miri, la pilota no ens la passam
entre l’ajuntament i la conselleria. Estam treballant
conjuntament perquè això sigui una realitat. 

Nosaltres ja tenim definit quin projecte d’institut tenim, un
institut de 24 unitats d’ESO amb possibilitat de Batxillerat i
segurament de Formació Professional.

Estam treballant també per veure quins seran els centres
adscrits de la zona i també quins instituts es veuran afectats
quan aquest institut sigui una realitat. És a dir, nosaltres volem
desconcentrar perquè (...) desconcentrar alguns instituts de
Palma, de la zona Nord, de la part Nord, de Son Pacs, del
Llompart, del Madina Mayurqa, etc., perquè són centres que
reben nins de Son Ferriol.

Per tant, tenim clar a la Conselleria d’Educació quin
projecte d’institut volem, amb una quantitat d’uns 6 milions
d’euros, tenim clar quins centres hi estarien adscrits i tenim
clar el que suposaria des de la perspectiva de la remodelació
en l’àmbit d’institut. 

Estam esperant amb l’Ajuntament de Palma, estam
treballant amb l’Ajuntament de Palma i esper que en propers
mesos l’Ajuntament de Palma ens posi aquest solar
definitivament a disposició. 

Nosaltres treballam conjuntament amb ells. No hi ha
passada de pilota, sinó treballar perquè això sigui una realitat.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 3629/20, presentada pel
diputat José Luís Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ajudes del Govern central per pal·liar
els efectes de la tempesta Glòria.

Tercera pregunta RGE núm. 3629/20, presentada en
substitució de la RGE núm. 3451/20, relativa a ajudes del
Govern central per pal·liar els efectes de la tempesta Glòria,
que formula el diputat José Luís Camps i Pons, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
consellera Sánchez, des del Partit Popular volem reiterar la
nostra solidaritat amb les famílies de les tres víctimes
d’Eivissa i Mallorca, així com de les famílies de les dues
persones desaparegudes a dia d’avui. 

Des del Partit Popular compartim les declaracions dels
hotelers: “La visita de Pedro Sánchez sirvió para hacer la
foto y no para dar soluciones”. Va anunciar ajudes urgents
per als damnificats que activarà immediatament els
mecanismes, fals. 

Les imatges de les platges destrossades s’han vist per tot
el món. “Si el Gobierno no da una solución rápida al
problema afectará a las reservas. Las soluciones aportadas
por el Gobierno central dejan a los alcaldes, hoteleros y al
sector turístico indignados”.

Va ser l’eurodiputada balear del Partit Popular Rosa
Estaràs que el dia 30 de gener va demanar a Brussel·les l’ajuda
d’Europa per a les conseqüències devastadores, l’activació del
fons de solidaritat després de les conseqüències humanes,
econòmiques i socials per a Balears. 

Cal recordar que el ministre Marlaska es va desplaçar dies
després per tapar el greu error de l’helicòpter del president i
va xifrar amb més de 16 milions el cost dels  danys. La
sorpresa ha estat la conclusió del Consell de Ministres que
destina només una partida de 4,4 milions d’euros, insuficient
i no se sap per quan. Què pensa fer el Govern? 

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia a tothom, bon dia, Sr.
Camps, nuevamente en una sesión de control al Gobierno
autonómico nos hace una pregunta sobre ámbitos de otro
gobierno, del Gobierno central. Hace menos de un mes un
compañero suyo...

(Remor de veus)

.... me preguntó también si íbamos a pedir las mismas ayudas
para Sant Antoni de Portmany que las que habíamos hecho con
el caso de la tormenta Gloria, cuando le contestamos que sí,
nos dijo que lo que pretendían era que instáramos al Gobierno
central a que instara la Unión Europea a conseguir más ayudas,
después registraron iniciativas diciendo que las ayudas tienen
que ser inmediatas, ahora que no son suficientes, argumentos
totalmente distintos cuando ustedes están en la administración
local, autonómica o central. 

Lo que yo le puedo decir es que yo sí he tenido la
oportunidad de visitar de primera mano muchos de los
municipios, y con los alcaldes, para ver los daños. También le
puedo decir que me consta que Delegación del Gobierno ha
pedido a los ayuntamientos que aporten nuevas informaciones
técnicas de valoración de daños en las infraestructuras y que
mañana mismo hay una reunió en Delegación de Gobierno con
los ayuntamientos para tratar este tema y seguir avanzando
aquí.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Drama, manca de sensibilitat, greuge comparatiu són
algunes de les expressions utilitzades per diversos alcaldes en
conèixer l’import per pal·liar els efectes de la borrasca Glòria
a Balears.

Vostès varen habilitar sis línies d’ajuts compatibles amb
les estatals i assegurances a l’alçada de l’any 2018, i ara? Què
pensa fer e l govern de la Sra. Armengol davant aquesta
injustícia? Esperem que algun dia aquest govern compleixi les
seves responsabilitats i obligacions. 

El passat 11 de febrer es va aprovar una PNL del Partit
Popular per agilitar les ajudes, pel que veim una vegada més la
Sra. Armengol no té cap pes dins el Govern de Pedro Sánchez. 

No creuen que és una situació molt urgent? A poques
setmanes de l’inici d’una temporada turística que es presenta
molt incerta, els  majoristes de viatges han de canviar el
producte per enviar publicitat enganyosa de les platges, el
Brexit, el coronavirus, són 31 municipis i els seus ciutadans
que necessiten la col·laboració urgent de les administracions.
Els ajuntaments no poden assumir la despesa, els alcaldes se
senten sols i discriminats en el repartiment dels ajuts.

Sra. Castro, vostès a quin costat es posen, amb els alcaldes
o amb el president Sánchez? Vostès, el govern de la gent, a
quin costat es posen, amb els ciutadans de les Illes o amb el
president Sánchez?

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. El Govern ha cumplido sus
obligaciones y yo echo en falta que en todo el discurso que
usted ha hecho no haya agradecido, como hago yo siempre, a
nuestro personal de emergencias, al personal de la conselleria
que ha participado en...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

... como usted sabe tuvo que enfrentarse en los tres días que
duró la tormenta Gloria a más de 440 incidentes que fueron
atendidos, 356 en Mallorca, 52 en Ibiza, 20 en Menorca, 11 en
Formentera.

Este gobierno lamenta mucho los daños personales, pero,
como usted ha dicho también, lamentamos especialmente la
persona fallecida y los dos desaparecidos que aún no hemos
encontrado. Pusimos a disposición aquellos días hasta una
media de 20 gestores del 112, un supervisor, una jefatura de
sala, un director de centro. En la búsqueda de la persona
desparecida en el torrent de Mora, 8 agentes de la unidad de la
Dirección General de Emergencias, personal del IBANAT, una
psicóloga para atender a los familiares, una psicóloga de habla
inglesa para atender a los familiares del británico desparecido
en la isla de Ibiza. El Gobierno de España puso a disposición
la Guardia Civil de Mallorca en Ibiza, grupos especiales de
actividades subacuáticas GEAS, grupo de rescate especial de
intervención en montaña, los diferentes cuerpos de policía
local de las Islas Baleares, los bomberos del Consell de
Mallorca, las agrupaciones de Protección Civil.

 



1476 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 22 / 25 de febrer de 2020 

Lo que hicimos como gobierno es lo que seguiremos
haciendo, trabajar de la mano de la Conselleria de Agricultura
y de la Conselleria de Medio Ambiente. Mientras nosotros
hacemos todo esto, trabajar de forma coordinada e intentar
mejorar en lo posible la coordinación, ustedes siguen
haciendo demagogia como siempre.

Gracias.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.4) Pregunta RGE núm. 3428/20, presentada pel
diputat Sr. Maxo Benalal i  Bendrihem, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relati va a finançament de la
planta de triatge de Ca Na Putxa.

Quarta pregunta, RGE núm. 3428/20, relativa a
finançament de la planta de triatge de Ca na Putxa, que formula
el diputat Sr. Maxo Benalal, del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Las obras de la
planta de triaje de Ca Na Putxa, una instalación que realiza tres
procesos, selección, bioinvestigación y compostaje y
tratamiento de materia orgánica, deberían de finalizarse en
septiembre de este año y su construcción ronda los 40
millones de euros.

El Consell d'Eivissa ha pedido al Govern balear que haga
frente al 30% del total, como habían acordado en un protocolo
de intenciones firmado el 2007 con Pere Palau, sobre todo
cuando el Govern ha colaborado en obras similares y es un
dinero que consta en el Plan director sectorial para la gestión
de residuos urbanos de Ibiza y Formentera de 2001. 

Por el momento su conselleria dice no tener obligación de
financiar las obras, ya que el consejo no estaría haciendo una
aportación directa para la planta, porque salió a concurso la
construcción de la explotación y la UTE responsable es quien
hace las inversiones y después las recupera con la tarifa y que
de todas formas es del 30% vendría del Plan director de 2001
y desde entonces ha evolucionado mucho la legislación para
la gestión de residuos. 

No obstante todo esto, su conselleria, en la persona de
Sebastià Sansó, director general de Residuos, ha afirmado
tener la voluntad política de colaborar con el Consell
d'Eivissa.

Sr. Conseller, ¿podría indicarnos las intenciones del
Govern en este sentido?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. 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.
Sr. Benalal, gràcies per la pregunta.

Li he de dir que jo aquesta pregunta la vaig contestar
literalment fa uns mesos formulada pel Grup Parlamentari
Popular i que em remet íntegrament a la resposta que vaig
donar en aquell moment i que vostè podrà trobar, si així ho
desitja, en el Diari de Sessions número 10, en concret de dia
22 d’octubre, i li he de dir que des de llavors i circumscrivint
aquesta resposta, no ha canviat cap tipus de posicionament ni
hi ha hagut cap moviment que justifiqui un canvi. I em
permetrà en aquesta primera resposta llegir-li una frase literal
que jo vaig esmentar i que està en el Diari de Sessions, i diu:
“aquest conseller es compromet, si hi ha una petició formal,
a asseure’s a una taula i poder parlar d’aquest tema com cal
amb el Consell d’Eivissa”.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sr. Conseller, gracias por su respuesta. Solo indicarle que
el tema es muy importante para Ibiza, porque hoy en Ca Na
Putxa se están tratando cerca del 18% de residuos que se
tratan en la isla y se supera ya el 70% de la capacidad total,
según sus propios técnicos. Lo que nos dejaría un tiempo de
vida para Ca Na Putxa de unos 8 años. Si conseguimos subir
este  18% a un 20% de reciclaje, estos 8 años se verían
aumentado en un 50%, o sea que tendríamos un tiempo de vida
de 11 o 12 años.

Simplemente indicar que este es un tema importante y que
concierne a todos los habitantes de la isla de Ibiza. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Benalal. 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. Li continuu llegint literalment: “ara bé,
també és important si per al Consell d’Eivissa -i aquí hi ha el
seu president-, és un tema cabdal, estaria prou bé asseure’s a
una taula i parlar del tema d’una manera honesta i responsable,
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i no haver-nos d’assabentar pels titulars dels diaris, que és el
que ha fet el Partit Popular d’Eivissa, perquè el Govern fins a
dia d’avui, almanco en aquesta legislatura, no ha tengut
absolutament cap petició formal per part del Consell
d’Eivissa”.

Això. com li comentava abans, Sr. Benalal, ho vaig dir dia
22 d’octubre i encara quedam perplexos de trobar titulars dels
diaris que posen que el Consell d’Eivissa diu que negocia amb
el Govern perquè assumeixi part del cost de les obres de la
nova planta de triatge i més enllà d’això també ho comunica
així a la PIME.

Li he de comunicar que a dia d’avui aquest conseller no ha
rebut ni una carta, ni una telefonada, ni una petició de reunió
formal per tractar aquest tema. Per tant, continuu postulant
que si aquest és un tema cabdal per al Consell d’Eivissa, aquest
conseller es compromet a continuar sent d’una manera
honesta i formal per tal d’abordar aquesta problemàtica i poder
trobar una solució conjunta.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.5) Pregunta RGE núm. 3439/20, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a abusos
sexuals soferts a Es Pinaret i  Es Fusteret.

Cinquena pregunta, RGE núm. 3439/20, relativa a abusos
sexuals soferts a Es Pinaret i Es Fusteret, que formula la
diputada Sra. Idoia Ribas Marino del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares. Té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, buenos
días. Sra. Santiago, nos complace que su partido diga ahora que
les habría venido bien una comisión de investigación sobre los
menores abusados y prostituidos bajo la tutela o guarda de la
administración pública, pero lo cierto es que ustedes votaron
en contra tanto en el consell como en este Parlament, así que
será a usted a quien nos dirijamos en este pleno y en los que
sea necesario, para que nos aclare lo ocurrido.

Usted afirmó en su comparecencia ante la Diputación
Permanente, que conoce dónde se producen los delitos de
prostitución de menores, dijo concretamente “tenemos las
niñas detectadas, las niñas no dicen el lugar donde están, las
niñas nos dicen cómo se reúnen”. En su réplica al Grupo
Parlamentario VOX, usted llegó a afirmar que los menores de
Es Pinaret y Es Fusteret nos informan de que se ven aquí y se
ven allá. Para más inri el defensor del Menor, que depende de
usted, porque lo nombra el Consejo de Gobierno a propuesta
suya y porque depende orgánicamente de la consejería que

usted dirige, nos dijo abiertamente en su comparecencia ante
la Comisión de Asuntos Sociales, que existe un mapa entero
de pisos donde los menores acuden y se cometen estos tipos
de delitos.

¿Podría indicarme si han anunciado los pisos donde se
prostituyen menores y el total de abusos sexuales sufridos en
Es Pinaret y Es Fusteret?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia a tothom. No tengui cap dubte
ni una que qualsevol indici de delicte que els menors d’Es
Pinaret, d’Es Fusteret, dels centres de justícia juvenil
informen els educadors, s’informa immediatament i es
notifica a Fiscalia, l’explotació sexual infantil o de qualsevol
altre delicte que coneguin aquests menors.

(...), només faltaria! Per tant, és la pregunta que em fa la
parlamentària, jo contest una pregunta que em fa la
parlamentària. Faltaria més que qualsevol indici de delicte i
els de l’ESI tenen absoluta prioritat. 

Sí, senyora parlamentària, s’informa a Fiscalia de tots els
indicis de delicte que amb una verbalització un menor ho pugui
realitzar.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sra. Santiago, usted me mintió hace tres semanas cuando
dijo que el defensor del Menor no dependía políticamente de
usted. Ese defensor del Menor, ahora llamado director de la
Oficina de la Infancia y la Adolescencia, tiene la función de
supervisar las administraciones públicas de la comunidad
autónoma que prestan servicios a los menores, para verificar
el respecto a sus derechos y orientar sus actuaciones hacía su
defensa y promoción. 

Usted no se cansa de decir que no le corresponde a usted
perseguir delitos, que es función de la Fiscalía y la policía.
Pero ¿sabe usted que también es delito la falta de diligencia en
la protección de los menores por parte de los responsables de
su guarda legal? Si sabían ustedes donde están los pisos y que
el IMAS permitía que los menores acudiesen, ¿por qué no han
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denunciado a los responsables del IMAS que no han impedido
estos hechos atroces? Nosotros lo hemos denunciado a la
Fiscalía y no me diga que no pueden hacer más y que es la
Fiscalía la que no actúa, como ha dicho usted en repetidas
ocasiones, dispone usted de la Abogacía de la comunidad
autónoma, si la Fiscalía no actúa como usted dice, podría
haber interpuesto acciones penales en los juzgados, pero no ha
hecho nada. 

Explíqueles a los menores violados dónde estaban ustedes
y su defensor del Menor para defender sus derechos, yo se lo
diré: en sus sillas, cobrando sus sueldos, sin hacer nada para
protegerles. Su ineficacia es imperdonable. Si no es capaz de
protegerles, cese a su defensor del Menor y dimita usted.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible i alguns
aplaudiments)

Senyora parlamentària, vostè em fa una pregunta i ja du la
contestació escrita. Per això faci una roda de premsa, perquè,
independentment del que jo li digui, vostè ja du la contestació
escrita del seu despatx o de ca seva.

Jo li vaig dir...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., jo  li  vaig dir que el defensor del Menor depenia
orgànicament de la conselleria, però no políticament; és un
òrgan absolutament independent, que si en aquest parlament
fóssim capaços de tenir un defensor de greuges ell dependria
d’ell. És una cosa absolutament estranya que depengui d’una
conselleria, però allò important és que hi hagi aquest
defensor, aquest defensor del Poble.

Nosaltres tenim la guarda, nosaltres tenim la guarda dels
nins que estan en Es Pinaret i en Es Fusteret, no la tutela. Quan
un nin és fruit d’un delicte s’informa o a l’IMAS, perquè té la
tutela, o als pares, i si és major d’edat, perquè tenim un 20%
i busques d’al·lots que són majors d’edat, l’acompanyam a fer
la denúncia, com és el cas d’un mateix educador del centre,
que se li va posar una denúncia, en contra d’un educador del
centre, perquè va tenir un comportament inadequat.

No hi ha cap problema..., no hi ha cap..., el que vostè diu
que no som diligents; som absolutament diligents i conforme
a llei, i actuam conforme a llei i conforme a la protecció dels
menors.

I vostès han anat a Es Pinaret, i han anat a Es Fusteret; han
parlat amb els menors, han parlat amb els treballadors.
Màxima transparència. Per favor, deixin d’assenyalar els
menors, comencem a parlar dels subjectes que provoquen tot
això, de les persones que generen la demanda, dels homes que
generen la demanda. Com és possible  que hi hagi més de
quatre plans estatals d’aquest tipus?, perquè hi ha una demanda
expressa, perquè hi ha un problema col·lectiu, social, present
a tot l’Estat espanyol. Posem-nos seriosament a fer feina en
això i tal vegada aconseguim millora la situació.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.6) Pregunta RGE núm. 3449/20, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a prohibició dels vehicles diesel l’any
2025.

Sisena pregunta, RGE núm. 3449/20, relativa a prohibició
dels vehicles diesel l’any 2025, que formula el diputat Sr.
Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller de Transició Energètica i Sectors Productius,
¿continúa usted afirmando a día de hoy que prohibirán la
venta de vehículos diesel en 2025?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula el vicepresident i consells
de Transició Energètica i Sectors Productius.

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia, Sr.
Costa, gràcies per la pregunta. No, perquè mai no he afirmat
això. El que he dit sempre que m’ho han demanat és que es
complirà la disposició addicional tercera de la Llei de canvi
climàtic i transició energètica de les Illes Balears.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Té la paraula el Sr. Costa.
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EL SR. COSTA I COSTA:

Sr. Conseller, usted sigue manteniendo que prohibirá la
venta de vehículos diesel en 2025 y los de gasolina en 2035,
que es justamente lo  que dispone la disposición adicional
tercera de la Ley 10/2009, 19...

(Remor de veus)

... por lo  tanto usted lo está afirmando. Sin embargo, el
acuerdo que usted ha firmado con la Administración general
del Estado le desmiente.

Ustedes lo que hicieron fue invadir las competencias del
Estado en esta materia y tuvieron que acordar una suspensión
de la aplicación del calendario para evitar un recurso del
Tribunal Constitucional que tenían absolutamente perdido. A
día de hoy el calendario está suspendido, pero nos anuncian
que el Estado reconocerá la singularidad insular en la futura
ley de cambio climático que elaborará el Gobierno del Sr.
Sánchez. Podrán prohibir sin ningún problema, nos dice usted
cuando se le pregunta, no tiene usted ningún problema en
decirlo; pero para que ustedes puedan prohibir es necesario un
informe favorable del Ministerio de Política Territorial,
¡consultados cinco o  seis ministerios más!, y además este
informe tendrá en cuenta la coherencia con la normativa
comunitaria, que a nuestro entender prohíbe la posibilidad, o
les niega la posibilidad de prohibir los vehículos de (...). 

Por lo tanto lo más probable es que ustedes no prohíban
los vehículos diesel en 2025; ahora, eso sí, ustedes la
incertidumbre que han provocado ha generado un daño
tremendo a la actividad económica, y también han potenciado
todavía más los efectos perniciosos del cambio climático, y
le explicaré por qué. Las ventas de coches diesel cayeron en
Baleares en 2019 un 50%; la media nacional, 26%, o sea, han
caído el doble en Baleares; 10% de venta de vehículos diesel
i 70% de vehículos gasolina. Pero resulta, esto está
reconocido por los científicos, que contaminan más los
vehículos gasolina, emiten más CO2 los vehículos gasolina,
que los propios diesel. Caída de un 14% en la venta de coches
nuevos, lo cual significa que el parque de vehículos está más
obsoleto y hay más contaminación.

Sr. Yllanes, dicen que rectificar es de sabios. Yo le incito
a usted a que rectifique, no tenga miedo, no tenga miedo de
los de MÉS ni de la Sra. Armengol. Si realmente quiere
combatir el cambio climático abandonen sus políticas
prohibicionistas y apuesten por políticas de incentivos;
elaboren por ejemplo un plan Renove 0 emisiones para que la
gente pueda comprar vehículos eléctricos. Si lo  hace así el
clima, la actividad económica y la inmensa mayoría de
ciudadanos se lo agradecerán. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. Costa, no se ha leído la ley, ¿verdad? No se la ha leído,
no se la ha leído porque la disposición adicional tercera de la
ley de cambio climático y transición energética de Baleares
no habla de prohibir la venta de vehículos diesel, habla de la
prohibición de circulación de vehículos diesel a partir de
2025.

(Remor de veus i algunes rialles)

¿Me dice que no?, ¿me dice que no? Pero vamos a ver, lo
voy a leer literalmente el texto de la disposición adicional
tercera. El problema es que se ha leído la ley, ¡el problema es
que no se la leído la ley!

(Més remor de veus i aldarull)

¡Ese es el problema, ese es el problema! La ley...

(Alguns aplaudiments)

... voy a leerla literalmente, y mientras tanto le voy a decir,
primero, que achacar la bajada de venta de vehículos diesel se
deba exclusivamente a la Ley de cambio climático es una
temeridad por su parte, es una temeridad por su parte.
Segundo, nos vamos a encontrar con sorpresas tremendas a
partir probablemente del año que viene con la COP que se va
a celebrar en Glasgow acerca de cuáles son los horizontes
para la prohibición del diesel y para la prohibición de los
combustibles fósiles en toda Europa, y no le quepa la menor
duda de que le voy a leer la disposición adicional tercera, que
dice, que dice...

(Continua la remor de veus)

... y la voy a leer literalmente... -no, no, la voy a leer
literalmente-...

(Continua la remor de veus)

..., verá, Sr. Costa, se lo digo... porque la disposición adicional
tercera dice claramente que a partir del 1 de enero de 2025
queda prohibida la circulación, que no la venta, ¡la circulación,
que no la venta...!

(Més remor de veus)

... ¡la circulación...!

(Pausa de l'intervinent)

Disposición adicional tercera: “A partir de l’1 de gener
de 2025 queda prohibida la circulació a les Illes Balears...,
la circulació a les Illes Balears de motocicletes i turismes
que utilitzin diesel com a combustible, llevat dels vehicles
respecte dels quals s’estableixi reglamentàriament
excepcions per raons de servei públic o de la seva radicació
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prèvia en el territori de la comunitat autònoma”. No tiene
usted ni la más remota...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident, el seu temps ha acabat.

(Més remor de veus i alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 3453/20, presentada per la
diputada Sra. Maria Salomé Cabrera i Roselló del Grup
Parlamentari Popular, relativa a regulació del tot inclòs.

Setena pregunta, RGE núm. 3453... -senyors diputats-...
setena pregunta, RGE núm. 3453,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... relativa a regulació del tot inclòs, que formula la diputada
Sra. María 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, la pasada legislatura de la Sra.
Armengol acabó sin cumplir su promesa de regular el todo
incluido por falta de consenso por el intervencionismo del
redactado además de poner vincularlo directa y únicamente al
turismo de excesos, cosa que ya le dijimos que
considerábamos un error.

Recientemente han aprobado ustedes el Decreto Ley de
turismo de excesos anunciando que esta norma no tocaría el
todo incluido y que éste se enmarcaría en la futura revisión de
la Ley turística que usted anunció que sería en breve, pero la
realidad es que en este decreto ley de facto ya se ha limitado
el turismo de todo incluido en los hoteles de la zonificación,
pero lo que no sabemos es si esos mismos criterios son los
que aplicarán a la totalidad de la oferta del todo incluido.

Nosotros consideramos que este es un tipo de
comercialización que coexiste  perfectamente con otras
modalidades y que afecta especialmente al turismo familiar,
muy importante en Baleares, y que además ya se reguló como
pensión completa integral con la Ley 8/2012 del Partido
Popular.

Ante estas circunstancias, Sr. Conseller, preguntamos: ¿en
base a qué criterios regulará el Govern balear el todo
incluido?

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Cabrera, creo que lo que
dijimos en su momento efectivamente es que desligaríamos
las dos regulaciones y así lo hemos hecho y así lo han podido
comprobar. Le dije que haríamos una regulación urgente vía..., 
así ha sido, vía decreto  ley, del turismo de excesos para
desvincularlo de cualquier otra oferta de comercialización
diferente y cumpliremos con los acuerdos de gobernabilidad
que establecen claramente que tenemos que seguir
reformando nuestra ley general turística y además que lo
haremos de acuerdo con el punto 134 de los Acords de
Bellver a través de la Mesa sectorial del turismo de forma
permanente para garantizar el diálogo social.

Por tanto, articularemos mesas de diálogo, articularemos
un trabajo para establecer qué criterios tenemos que utilizar
y sobre todo qué aspectos hay que reformar de la Ley general
turística. Será una reforma amplia de la Ley general turística
lo que puedo anunciar que haremos. Haremos una reforma que
irá desde luego a actualizar el turismo en nuestra comunidad
autónoma. 

Desde el 2012 han pasado muchas cosas, fíjese que hasta
el Sr. Delgado no está con ustedes, por tanto  ha cambiado
tanto ya hasta el Partido Popular que seguro que haremos una
reforma que se ajuste a los tiempos actuales y que modernice
también nuestro propio sector.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Muy bien, Sr. Conseller, pero el
caso es que su antecesora en el cargo, la Sra. Busquets, al ver
que no aprobarían esa regulación del todo incluido manifestó
que dejaría un texto cerrado para el entrante, es decir, para
usted, y viendo las propuestas que contenía, la verdad es que
nos preocupa que las pueda tener en consideración.

Así, nos gustaría saber si tiene intención de mantener esas
propuestas, algunas ya aplicadas en el Decreto Ley de turismo
de excesos como la prohibición del alcohol o los
autodispensadores u otras no aplicadas como por ejemplo la
de permitir sólo el todo incluido en los hoteles que pudieran
albergar de manera simultánea en su restaurante el 70% de su
capacidad máxima alojativa. 

Si fuera así, Sr. Conseller, entenderíamos que buscan
asfixiar este tipo de comercialización aun habiendo una
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demanda de calidad. Con esto Baleares seguiría perdiendo
competitividad incluso respecto  de otras comunidades
autónomas como Cataluña o Canarias donde el todo incluido
no se plantea como un problema y es una opción totalmente
normalizada.

Además, recordar que con las inversiones de los últimos
años los hoteles gracias al marco normativo del Partido
Popular el todo incluido...

(Remor de veus)

... el porcentaje del todo incluido se ha venido reduciendo.

Por tanto, le proponemos, Sr. Conseller, que tenga en
consideración lo ya regulado por el Partido Popular respecto
al todo incluido, que no tome medidas intervencionistas y
carentes de consenso y que si mucho me apura, Sr. Conseller
y Sra. Armengol, a la vista de las consecuencias de lo que pasa
cuando ustedes regulan casi les pediría que no regulen y que
no hagan nada.

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, creo que lo que
tenemos que ver entre todos es qué puntos de contradicción
estamos dispuestos a asumir cada uno de nosotros. Creo que
cuando usted dice: “el perjuicio que estamos causando a la
competitividad de nuestras islas” y que dejemos de legislar y
de regular... porque estamos acabando con todo, ¿no?, se
contradice si me apura con que este año 2019, es decir, ya
después de cinco años de gobierno de izquierdas el año de
mayor rentabilidad de la historia turística haya sido el 2019,
con 16.510 millones de euros del sector turístico. Y eso no
lo pueden negar. 

Ustedes dijeron que vendrían todos los males del infierno,
todos, todos los arcángeles del Apocalipsis iban a venir.
Menos mal que..., me cuesta leerlo, pero en todo caso le diré
que no es así. No ha sido así, hemos hecho reformas
integrales, hemos hecho un impuesto de turismo sostenible,
hemos aplicado medidas que corrigen determinadas
externalidades y a pesar de todo eso tenemos..., se ha
generado la mayor rentabilidad de la historia con la segunda
mejor temporada de la historia.

Por tanto, créame que no haremos nada que perjudique al
sector turístico y lo que haremos será un debate amplio de los
aspectos que hay que regular de la Ley general turística, todos
los aspectos que haya que regular desde los apartados

sancionadores que, como sabe, hay que tocarlos, a otro tipo de
aspectos que también requieren reforma y actualización y
modernización y favorecer determinados usos que ahora el
turismo ha evolucionado mucho más. Y por tanto creemos que
hay que hacer una reforma que también permita al sector
turístico modernizarse y mejorar.

Por tanto, creáme que abriremos un discurso amplio con
el sector, con todo el sector, con las organizaciones
empresariales, también con las sindicales, aquellas a las que
ustedes nunca llaman cuando gobiernan y también con el
conjunto de sectores desde el sector medioambiental y para
cumplir los acuerdos de gobernabilidad que hemos firmado
tanto con Podemos como con MÉS que recogen distintos
aspectos que hay que regular.

Por tanto, lo haremos con un debate abierto, desde la
tranquilidad y buscando como siempre mejorar el interés
general y mejorar la vida de nuestra comunidad autónoma para
los trabajadores y trabajadoras y también para el conjunto de
los empresarios que se dedican al sector turístico.

No estén intranquilos, de momento lo que hemos
conseguido durante todos estos años de gobiernos de
izquierdas es tener las mejores temporadas de la historia y las
mayores rentabilidades de la historia, algo que con ustedes
nunca había sucedido.

Por tanto,...

(Remor de veus)

... ¿inercia dura hasta cuándo?, porque es un discurso también,
ya que tengo todavía 28 segundos, muy simpático que
podemos mantener con todos ustedes, no?...

(Rialles)

... ¿Qué es la inercia? La inercia en física, ¿me puede explicar
hasta dónde se va a terminar la inercia?, ¿si la terminaremos en
el 2023 y seguiremos con la inercia?, ¿suya?, ¿la de Delgado?,
¿la inercia Delgado, que ya no existe?, pero si todas las leyes
suyas ya no existe nadie de quien promulgaron, ¡están fuera de
su partido de la inercia que lleva!

(Alguns aplaudiments)

La inercia que lleva al Partido Popular a desaparecer, la
inercia es pasar a tener 16 diputados, la inercia es que las
leyes..., la única ley que conserva el nombre de unos de
ustedes es la del Sr. Company, fíjese que inercia llevan.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.
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I.8) Pregunta RGE núm. 3454/20, presentada per la
diputada Maria Assumpció Pons i Fullana del  Grup
Parlamentari Popul ar, relativa a mapa escolar de
formació professional de Menorca.

Vuitena pregunta, RGE núm. 3454/20, relativa a mapa
escolar de formació professional de Menorca, que formula la
diputada Maria Assumpció Pons i Fullana del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputats. La Conselleria d’Educació ha elaborat una proposta
de mapa escolar d’FP per a Menorca que només ha obtingut
crítiques perquè no està consensuada amb la comunitat
educativa.

Els 17 caps de departament dels instituts de la zona de
Llevant, tots els  directors dels instituts de secundària de
Menorca i el sindicat Unió Obrera Balear reclamen un debat,
un debat que no accepta el Sr. March, fins i tot l’Ajuntament
de Maó governat pels mateixos partits del Govern de la Sra.
Armengol consideren imprescindible que el mapa escolar
d’FP compti amb la partic ipació i l’acord de la comunitat
educativa i les administracions implicades. 

Per tant, Sr. Conseller, quan obrirà aquesta participació,
aquest diàleg i aquest acord?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. 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. Pons,
fa estona que hem obert aquest debat. Feim una proposta...,
tenim una proposta que estam discutint, Sra. Pons, ja sé que
vostès quan varen fer el TIL varen discutir amb tothom.
Nosaltres estam discutint i estam treballant aquesta oferta de
formació professional d’una forma clara.

Miri, quan vostès governaven a Menorca i a les Illes
Balears va resultar que l’FP va baixar, varen ser incapaços de
posar en marxa el Centre del Mar i nosaltres des que som aquí
hem començat a incrementar el nombre d’estudiants, el
nombre de professors i el nombre de famílies de formació
professional. 

El mapa d’FP de Menorca és una proposta oberta, però
parteix d’un punt important que és el centre integrat d’Es
Castell, està en contra vostè del centre integrat d’Es Castell?,
o el diputat que seu al seu costat hi està en contra?

Per tant, nosaltres, la proposta és la següent: tres centres
integrats d’FP de Menorca, Es Castell, el centre del Mar i el
centre d'Hoteleria de Ciutadella, tres centres integrats de
formació professional, una oferta bona per a la formació
professional, bona per a l’economia de Menorca, bona per a
l’educació i bona per a Menorca.

Aquesta és la proposta i ho estam discutint i és la proposta
amb les comunitats educatives, amb el Consell Escolar, amb
els sindicats, amb els centres de formació..., amb els centres
instituts; com es distribueix aquesta oferta? Aquesta és la
qüestió, Sra. Pons, li agradi o no li agradi.

Jo comprenc que alguns no els ha agradat la ubicació d’Es
Castell com a centre integrat de formació, nosaltres pensam
que és una bona opció, on hem pactat el Govern de les Illes
Balears, el Consell de Menorca i l’Ajuntament d’Es Castell;
vostès hi estan en contra d’això? Ho diguin i es retratin,
perquè vostès estan en contra de tot, no és no.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. Miri, conseller, vostè forma part
d’aquest govern on tots prediquen molt el diàleg, però que no
el practiquen, demostra amb açò que no té cap voluntat de
diàleg i apliquen una política de fets consumats.

Els directors dels instituts de secundària de Menorca,
dissabte passat, no sé quan hi ha aquest gran diàleg, dissabte
passat van dir, i li dic textualment: “Estam molt preocupats per
aquesta deriva autoritària de la nostra conselleria.” I
afegeixen: “que s’ha accentuat amb la imposició d’unes
retallades pressupostàries sense cap comunicació prèvia.”

Però aquesta és la política de Govern de la Sra. Armengol,
imposicions i diàleg zero, com ha fet amb les retallades a les
escoles o com pretén fer amb la nova llei educativa de
Balears.

Miri, Sr. March, el Partit Popular no qüestiona els nous
equipaments docents d’Es Castell, però sí li demanam que
tengui en compte la comunitat educativa menorquina, les
administracions locals i els agents socials i  econòmics per
definir amb serenitat el mapa escola d’FP de Menorca, sense
decisions preses unilateralment, com ha fet, imposades des de
Mallorca; decisions, Sr. March, que responen només a
compromisos electoralistes i a criteris de partit, del Partit
Socialista, naturalment.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president. Totum revolutum, vostès tot ho
mesclen i no diuen res al final.

Escolti, Sra. Pons, nosaltres no hem pres una decisió des
de Mallorca, s’equivoca, la decisió està presa també pel
Consell de Menorca, per l’Ajuntament d’Es Castell, sí , Sra.
Pons, no negui la veritat. I que el Govern de les Illes Balears
també va ser en aquesta decisió, és clar que hi va ser, i és bona
per a Menorca i és bona per a la formació professional i és
bona per a Es Castell.

I li diré més, treballam i constituïm diàlegs amb la
comunitat educativa de Menorca, estam en una situació de
diàleg, definim un mapa d’oferta formativa d’FP. Quina és la
seva proposta? Digui’n-la, digui’n-la quina és la seva proposta.

Vostès..., -Sra. Pons, deixi’m parlar, que quan vostè parla
jo call, una qüestió de debat parlamentari, sí, Sra. Pons-, per
tant, vostè té moltes possibilitats d’amplificar el seu missatge.
Per tant, des d’aquesta perspectiva nosaltres estam disposats
a dur a terme un diàleg amb la comunitat educativa, hi
treballam i la qüestió problemàtica és allà on es constitueix el
Centre Integrat de Formació Professional, si a Es Castell o a
un altre lloc, nosaltres hem definit per a Es Castell, i vostè i
els diputats del seu cos...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

I.9) Pregunta RGE núm. 3455/20, presentada per l a
diputada Sra. Margalida Durán i  Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació del comerç de
Palma.

Novena pregunta, RGE núm.3455/20, relativa a situació
del comerç de Palma, 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. Considera el Govern que el comerç
a Palma agonitza? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula el vicepresident i
conseller de Transició Energètica i Sectors Productius.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Durán, per la pregunta.
No, no, el Govern comparteix la preocupació del sector per
l’estat del petit comerç i del comerç de proximitat els qual no
hem d’oblidar que aplega 162.000 treballadors i treballadores.

I compartim la diagnosi del sector, juntament amb tots els
actors implicats, amb els quals ens hem reunit periòdicament
des que vàrem assumir la Direcció General de Comerç; volem
trobar solucions als efectes perjudicials derivats de polítiques
anteriors basades en potenciar el comerç de grans centres i de
comerç a l’extraradi.

A més, hem establert un canal de comunicació obert i
permanent amb el sector, amb la creació d’una Mesa del
comerç a la qual hem convidat els principals agents del sector
per facilitar la interlocució directa.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Té la paraula al Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Yllanes, nosotros también nos
reunimos con las patronales y con los comerciantes, con el
pequeño comerciante. Usted, hace unos meses, dijo aquí, en
esta cámara, que el comercio es una prioridad y que se estaban
desarrollando políticas para potenciar el tejido comercial.

Sean cuáles sean estas políticas invisibles de las que usted
hablaba, las cambien, Sr. Vicepresidente, porque no han
ayudado en nada al sector; que sí, Sr. Conseller, está
agonizando. Cualquiera de estas medidas que quiera poner en
marcha, y esperamos que sea rápido, no tendrán sentido ni
ningún resultado efectivo si no se afrontan de una manera
multiinstitucional y siempre, siempre, contando con los
afectados.

Los gobiernos del pacto, ya sea de las principales
instituciones, ya sea del Govern, del Consell Insular de
Mallorca o del Ayuntamiento de Palma tienen tres
características a la hora de tomar decisiones que atañen a
todos los afectados, y esas características son: la falta de
transparencia, la improvisación y la imposición, Sr.
Vicepresidente. Y esta manera de actuar es la que está
poniendo la puntilla al comercio de Palma.

El comercio depende de muchos factores, y usted lo sabe,
algunos de ellos afectan directamente al ámbito municipal: la
seguridad, la limpieza, el embellecimiento de espacios y, por
supuesto, la movilidad; el cierre de terrazas, el cierre de calles
de Palma, sin contar con el presupuesto para peatonalizar ya
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sabemos lo que ocurre, no tienen en cuenta parques
disuasorios, no tienen en cuenta aparcamientos de proximidad,
no tienen en cuenta medidas de dinamización; esto ya paso en
Costa i Llobera, ya pasó en la calle Velázquez, y al final el
comercio se muere.

Sr. Vicepresidente, Sr. Vicepresidente,...

(Remor de veus)

... -tranquilos-, usted seguro que me hablará...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats!

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... de los centros comerciales a cielo abierto, seguro que me
hablará de la línea de subvenciones y seguro que me hablará
del comercio emblemático, pero, mire, ya lo hacía el Sr. Iago
Negueruela en el año 2017, que tenía que abril un concurso
para definir los elementos a desarrollar con el espacio a cielo
abierto. La gran mayoría de comercios que teníamos en el año
2017 ya han cerrado, Sr. Vicepresidente.

Mire, lo que no puede ser, mientras ustedes se entretienen
con la limitación de cruceros, con los mensajes de saturación
turística y la reforma del aeropuerto, el comercio morirá, Sr.
Vicepresidente, y además lo hará bajo su responsabilidad, el
próximo letrero de “Se traspasa” será responsabilidad suya y
de la presidenta Francina Armengol.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sra. Durán, como comprenderá le voy a hablar de la
responsabilidad y de la competencia que tiene el Govern, no
le voy a hablar de la competencia del Ayuntamiento de Palma,
que, sin duda, a usted no se le escapa, dada su larga experiencia
como concejal en el Ayuntamiento de Palma, y le puedo citar
acciones concretas que se llevan a cabo desde la Dirección
General de Comercio y, por lo tanto, desde la conselleria que
me honro en encabezar.

En primer lugar, evitar la desertización comercial de los
núcleos urbanos, precisamente consecuencia de las
planificaciones anteriores respecto al comercio. Y en segundo
lugar, localizar y dar apoyo y seguimiento a los comercios
emblemáticos, efectivamente, tenemos muy claro que no son
solo una parte del tejido productivo, sino también de la

historia y de la identidad de Mallorca y, de hecho, los trámites
van por muy buen camino para poder efectuar la lista de estos
comercios emblemáticos.

También, evidentemente, queremos dinamizar los barrios
y los municipios mediante eso que usted ha referido
anteriormente centros comerciales a cielo abierto, son las
áreas de producción económica, las APEM, en donde, bueno,
ya tenemos muy avanzados los trabajos en Artà, o en Inca, en
la calle Major; también tenemos muy avanzados los trabajos
en Menorca, en toda la isla de Menorca; y tenemos los
trabajos avanzados en Vila, en  la calle Isidor Macabich, que es
uno de los lugares.

Por lo tanto, como verá usted, hay políticas concretas para
revertir esa situación a la que usted se ha referido.

(Remor de veus)

Pero, sinceramente, escucharle a usted hablar de eso,
cuando usted habla de agonía del comercio como si realmente
le preocupase, pues, precisamente las políticas desarrolladas
por su partido siempre han ahogado al pequeño comercio;
ustedes lo han ahogado promoviendo grandes centros
comerciales...

(Remor de veus)

... o haciendo políticas que favorecían a las multinaciones y
dejando el comercio de proximidad a su suerte...

(Alguns aplaudiments)

..., ustedes son los...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

I.10) Pregunta RGE núm. 3456/20, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del
Grup Parlamentari  Popular, relativa a servei de
transport ferroviari.

Desena pregunta, RGE núm. 3456/20, relativa a servei de
transport ferroviari, que formula el diputat Sr. Antonio
Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, com valora
els constants retards i avaries que pateix el transport ferroviari
de Mallorca?

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Serveis Ferroviaris
segurament és una de les empreses més complexes de
gestionar, no només per la part de recursos humans sinó també
per la part de recursos tècnics.

La resposta segurament podria ser amb una dada objectiva,
en el 2015 hi havia 4 milions de passatgers a Serveis
Ferroviaris, en el 2019 hi ha hagut 6.100.000 passatgers, hem
crescut en 2  milions de passatgers en quatre anys, un
increment d’un 50%, 500.000 passatgers més cada any. Si no
hi hagués hagut millores del servei no hi hauria hagut un
increment de passatgers, i açò que veníem de pèrdues de
passatgers en el 2013, en el 2014 i en el 2015, com a
conseqüències d’una nefasta gestió del Sr. Company.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Conseller, la
passada setmana vostès varen suspendre els serveis exprés del
tren durant tota la setmana a hora punta, una suspensió que va
afectar i afecta 1.000 usuaris. Vostès que, entre d’altres coses,
sempre s’han volgut apoderar de la bandera del transport
públic, li vull dir que avui a Mallorca tenim un autèntic
desgavell amb el transport ferroviari.

I, Sr. Pons i Sra. Armengol, vostès són els màxims
responsables.

(Alguns aplaudiments)

És tan greu, és tan greu, Sr. Conseller, que el Comitè
d’Empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca ha explotat i ha
sol·licitat la creació d’una comissió  d’investigació
parlamentària per les avaries en els combois i per la sots-
contractació dels serveis de manteniment, perquè asseguren
han dut SFM al col·lapse, quasi res, Sr. Pons, quasi res.

Segons afirma el Comitè d’Empresa, fa més de dos anys
que alerten de la falta de seguretat en els combois i d’una
dolenta gestió en el manteniment de les vies; denuncien
incendis de diversos trens a la sots-estació de Son Costa;
denuncien avaries sistemàtiques o de mal funcionament en el
desbloqueig de portes. Això és molt greu, Sr. Conseller, se
juga fins i tot amb la seguretat de les persones.

Sr. Pons, com es nota que vostè només utilitza el cotxe
oficial però no va en tren, només utilitza el tren per fer-se la
foto, per a res més.

Miri, vostès duen des de l’any 2015 gestionant el transport
públic de Mallorca, vostès varen gestionar més de 4.000
milions d’euros la passada legislatura i en aquesta situació ens
trobam? I ara han de passar doblers de Ports a SFM?

Miri, Sr. Conseller, la seva ineficàcia és tremenda i ha
quedat totalment constatada, vostè és conegut per anunciar,
per parlar molt, per fer molts d’estudis, però per no fer res
també és molt conegut. A vostè se li hauria de caure la cara de
vergonya davant aquesta situació, però li és igual, vostè parla,
parla, estudis, estudis, però no soluciona res, només crea
problemes als ciutadans.

Se’n recorda de quan vostè venia aquí, era a l’oposició i
venia a fer mítings polítics del transport públic? Cómo hemos
cambiado, Sr. Pons, cómo hemos cambiado.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Quan és govern es nota com és un, i vostè és un polític
gestor nefast.

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Hauria de ser un poc honest
i hauria de llegir el comunicat sencer, perquè el que el Comitè
d’Empresa critica és precisament l’externalització del servei
de manteniment, on diu, en aquest mateix comunicat, que es
troben tots els problemes. I qui és que va externalitzar aquest
servei?

Expliquem-ho, 2003-2007, la Sra. Cabrer, amb el
president Matas, decideixen externalitzar el servei de
manteniment, primera passa.

(Remor de veus)

Segona passa, 2011-2015, el conseller Company,
president Bauzá, acaben de fer l’externalització de tot el servei
i a la vegada foten al carrer 18 persones, del servei de
manteniment, en queden dues.

(Alguns aplaudiments9

I a partir d’aquí començam amb tots els problemes, no
només 18 del servei de manteniment, no, els Serveis
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Ferroviaris van fer fora 52 persones, 16 de les quals es varen
reincorporar per sentència judicial i ens van costar 2.700.000
euros. Però no només van fer açò, van renunciar i van
paralitzar tots els projectes, els d’Artà i  també inclòs el de
l’electrificació . Van renunciar al conveni ferroviari, van
externalitzar el servei de manteniment, hi havia una voluntat
clara de devaluar els Serveis Ferroviaris, com també Ports de
les Illes Balears.

I tant com ho criticàvem quan érem a l’oposició i ara
revertim, i la resposta de tot açò és que amb aquests cinc anys
hem incrementat un 50% el nombre de passatgers, de 4
milions a 6 milions, un 50% més, cada any 500.000
passatgers...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., mentre el Sr. Company cada any en perdia, devaluant ell els
Serveis Ferroviaris.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 3452/20, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a l l uita contra la
processionària del pi.

Dotzena pregunta, RGE núm. 3452/20, relativa a lluita
contra la processionària del pi, 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
i convidats. Sr. Mir, quines actuacions du a terme el Govern
balear en relació amb la processionària del pi?

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. Sra. Marí, la política del
Govern enfront de la lluita de qualsevol plaga dins l’àmbit
forestal es basa en el concepte de lluita integral, i el cas de la
processionària del pi no n’és una excepció; de fet, cada any la
Conselleria de Medi Ambient i Territori aplica el pla de
control integral de la plaga i du a terme diferents actuacions
per a cada una de les illes, en tenir en compte el grau

d’afectació de les masses forestals i sobretot també si aquesta
està declarada plaga, com és el cas a l’illa d’Eivissa.

Enguany, certament, ens hem trobat amb una anomalia
quant a les estadístiques que teníem dels anys anteriors i és
que, per mor de les altes temperatures que hem tengut dins el
període hivernal, aquesta plaga ha aparegut abans i els serveis
tècnics de la conselleria i també de l’IBANAT ja actuen per
poder revertir aquesta situació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gràcies, Sr. President. Sr. Mir, ya sabía yo lo que me iba
a contestar.

(Remor de veus)

Yo, la verdad es que esta pregunta, por una vez, va ser en
positivo, ya le anuncio yo que le voy a presentar también una
PNL en relació al tema. Como bien ha dicho usted, el aumento
de las lluvias y la falta de lluvias y el aumento de las
temperaturas ha hecho que se incremente de manera alarmante
la presencia este año de la procesionaria del pino en cada una
de las islas del archipiélago balear. Basta ver los mapas de
evolución que están colgados en su página, sinceramente, con
un retraso bastante grande porque las Pitiusas solo está hasta
el 2016, con lo cual la actualidad y la transparencia no sé
dónde está.

También le enseño unas fotos que son justo de hace unos
diez días de este año, de la procesionaria en Ibiza, con lo cual
está más que extendida, y en Formentera también. Y la verdad
es que es una especie, como usted bien sabe, que es una
mariposa nocturna que se desplaza conjuntamente en
procesión, de ahí su nombre justamente, es un insecto
defoliador que ataca los pinos de manera grave.

Su rápida expansión es lo que más no está preocupando en
este momento. Deben ustedes tomar medidas y atajarla de
manera radical. Aparte  de los sistemas que se están
actualizando actualmente, ya sea por fumigación, trampas de
feromonas o a cañonazos que es lo  que están haciendo
actualmente, se debería optar por otras medidas más sutiles o
que hagan menos daño y que las puedan utilizar todo el mundo,
sobre todo en zonas en las cuales, como usted bien sabe, que
están cerca, están en escuelas, están en zonas de servidumbre
y están incluso en zonas de casas privadas porque allí, como
bien usted sabe, no se puede fumigar, ni vamos a ir a
cañonazos en estas zonas. Y además tiene que haber márgenes
de seguridad, como ya se sabe, y si usted fumiga y al lado no
se hace nada no sirve de nada la fumigación porque las orugas
seguirán estando.

Los expertos también recomiendan evitar el contacto con
esta oruga, usted lo sabe, puede causar muchas enfermedades
a quien las toque; también mucho daño, sobre todo a los
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animales domésticos, como pueden ser gatos y perros, que les
puede provocar hasta la muerte. Y lo que creemos es que
actualmente su campaña no está sirviendo de mucho, la plaga
se está extendiendo cada vez más. Son ustedes los
competentes en la materia y les ruego que por favor se ponga
a trabajar más que nunca en este tema pues se les está yendo
de las manos...

(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 i Territori.

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

Sí, moltes gràcies, Sra. Marí. No he acabat d’entendre
massa bé el sentit d’aquesta segona intervenció i no sé si en
part l’ha destinada a fer retrets a les mesures que s’apliquen,
que li he de recordar que en cap cas no són decisions
polítiques sinó que són tècniques i li pos a la seva disposició
el Servei de Sanitat Forestal de la conselleria per tal de dirimir
tots els dubtes que pugui vostè tenir. 

Benvinguda de nou, li dic, la seva preocupació per aquests
aspectes ambientals i de cor li dic. Li puc esmentar tot el
seguit d’actuacions que s’estan fent des de la conselleria, que
jo mateix li he dit la problemàtica o la situació amb què ens
hem trobat enguany. Per tant, no hi ha res a descobrir ni res a
amagar sinó que jo li he pogut ja avançar a la meva primera
intervenció i supòs que li he condicionat també la seva segona
intervenció. 

Elaboració de plànols d’afectació, trampeig, tractaments
amb fitosanitaris no agressius per al medi ambient, plans
d’inspeccions regulars, control biològic, estudis i
investigacions, divulgació, assessorament tant a ajuntaments,
consells insulars com per exemple també a particulars i
campanyes d’informació. 

Li he de dir que des de 2015 s’està duent a terme de
manera sistemàtica fumigacions, per exemple, a l’illa de
Formentera... deixi contestar, Sra. Marí, deixi contestar,
apliqui l’educació i respongui al càrrec que vostè representa
en aquest parlament.

(Alguns aplaudiments)

Un poquet d’educació i guardin les formes, que no costa
res respectar el torn de paraula de l’altre quan li toca parlar. 

Li estava dient que en el cas de Formentera s’està duent a
terme fumigacions de manera sistemàtica des dels anys 2017,
2018 i 2019 i està prevista la de l’any 2020. En el cas de les

altres illes per a enguany ja hi ha condicionat a les campanyes
de prospecció visual també a fumigacions al respecte...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.13) Pregunta RGE núm. 3447/20, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i  Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a aplicació a les Illes Bal ears del Reial
Decret Llei 2/2020. 

Tretzena pregunta, RGE núm. 3447/20, relativa a aplicació
a les Illes Balears del Reial Decret Llei 2/2020, que formula
el diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia,
Sra. Consellera. Com vostè sap, el passat 21 de gener el
Govern de l’Estat va aprovar un reial decret en matèria de
retribucions en el sector públic que actualitza les retribucions
bàsiques, el complement de destinació i els triennis de tots els
treballadors públics. És una norma que té caràcter bàsic, un
reial decret llei.

D’acord amb la Llei de pressupostos per a 2020 de la
nostra comunitat autònoma, d’altra banda, ja es preveu que
l’increment previst a la norma estatal substitueixi els
increments que es preveuen en la mateixa llei de pressupostos
i també estableix a la disposició addicional primera que el
Govern haurà d’adoptar un acord per concretar com s’apliquen
aquests increments en la nòmina dels treballadors públics. 

Per tant, la meva pregunta, Sra. Consellera, és quan preveu
vostè que aquests increments es veuran reflectits en les
nòmines dels treballadors públics de les Illes Balears?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia, Sr. Castells. Como supongo
que usted puede imaginar, este gobierno está en este momento
estudiando a fondo la fórmula de aplicación de este real
decreto. Como sabe, esta comunidad autónoma ha hechos en
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los últimos años el mayor recorrido en recuperación de
derechos y mejoras salariales de los empleados públicos de
todo el Estado, todas ellas, como no puede ser de otra manera
y como hecho siempre, en constante diálogo con los
sindicatos.

Sólo recordarle algunos datos. En 2018 se subió un 2% la
retribución de todos los empleados públicos. En 2019 un 2,5.
Además, se ha recuperado el complemento de la carrera
profesional, se ha devuelto la paga extra que suprimió el
Partido Popular en el año 2012, se han devuelto los permisos
retribuidos para las mujeres gestantes, se han recuperado los
días por asuntos propios y por vacaciones. 

Concretamente usted me hace referencia a las mejoras
retributivas, también le tengo que decir que en el año 2016 se
abonó un 20% de la carrera profesional, para el caso de los
trabajadores mayores de 60 años el 33% y para los mayores
de 64 el 70%. En el año 2017 se incrementó ya el 35% y en
el año 2018 la totalidad, el 100%.

Dos datos más, en el año 2018 también se abonó el
66,66% de la homologación de complementos específicos
con un coste  aproximado de 1 millón de euros y en el año
2019 se abonó el 100% de los mismos. Pero además también
se han recuperado los días de asuntos propios y vacaciones en
los años 2017, 2018 y 2019. Por ejemplo, un empleado que
lleve unos 15 años trabajando en la comunidad autónoma ha
recuperado un día adicional de vacaciones y dos días más de
asuntos propios.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sra. Consellera, quan preveu vostè que els treballadors
públics de les Illes Balears veuran reflectit a la seva nòmina
l’increment previst en el reial decret de l’Estat?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Como ya le he dicho anteriormente,
estamos trabajando en la aplicación del real decreto y también
estamos trabajando para convocar la Mesa del empleado
público para hablar de la mano de los sindicatos que forman

parte de la misma cómo conseguimos aplicar este derecho y
así continuar en la senda de la recuperación que hemos
iniciado desde 2015.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)  

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.14) Pregunta RGE núm. 3423/20, presentada per la
diputada Sra. Silvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a cancel·lacions de vols entre illes d’Air
Nostrum. 

Catorzena pregunta, RGE núm. 3423/20, relativa a
cancel·lacions de vols entre illes d’Air Nostrum, 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. Bon dia a tothom, diputades,
diputats. Sra. Presidenta del Govern. Les darreres setmanes
hem assistit a uns episodis de cancel·lacions reiterades per
part d’Air Nostrum de vols entre illes, crec que sobretot la
ruta Eivissa-Palma de Mallorca i especialment en horaris de
matí, és a dir, les primeres sortides del matí. 

Jo li trasllad aquesta pregunta perquè em consta que hi ha
molta, molta gent que s’ha quedat tirada, que s’ha quedat
penjada a l’aeroport d’Eivissa i també en alguns casos a
l’aeroport de Menorca i que han perdut cites mèdiques molt
importants, perquè generalment es tracta d’especialistes que
visiten pacients que són derivats a Son Espases; persones
també que tenen visites mèdiques privades; persones que estan
en trànsit a Palma per agafar altres vols; persones que vénen a
fer cursets; persones que treballen a l’Administració de la
comunitat autònoma, que vénen a fer cursets i formació i
reunions tècniques a Palma; persones que vénen a fer estudis
a Palma, etc. 

Clar, això és molt greu, Sra. Presidenta, perquè des del
mes de novembre, quan es va fer públic que el grup Iberia o el
grup propietari d’Iberia adquiria també Air Nostrum, les
accions d’Air Nostrum, perdó, d’Air Europa, la situació és que
de novembre cap aquí tenim ja pràcticament una situació de
monopoli que s’acabarà confirmant si Competència, des de
l’Estat, dóna el vistiplau a aquesta adquisició. Si això és així
tendran aquesta situació de monopoli que deixa en una situació
de total indefensió els passatgers. 

Per tant, tenint en compte que vostès tenen les
competències sobre Consum, jo també vull posar l’accent en
aquesta qüestió perquè és molt important, el Govern té les
competències en Consum, però també té les competències per
fer el seguiment de la política de transport aeri. Jo els deman,
què està fent el Govern o què pensa fer el Govern de les Illes
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Balears per defensar els drets dels consumidors i en definitiva
dels passatgers que estan quedant-se penjats aquests dies entre
illes i no poden assistir..., i no poden agafar els seus vols.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Tur, per fixar un
problema´, que sens dubte afecta molts de ciutadans, que té
referència amb la connectivitat absolutament necessària entre
les Illes i que d’una forma molt especial sens dubte afecta els
ciutadans de Formentera, d’Eivissa i de Menorca que s’han de
desplaçar moltíssimes vegades a l’illa de Mallorca per
qüestions mèdiques, com vostè bé apuntava a la seva pregunta. 

Jo no mesclaria una cosa amb l’altra. Sí que li diria que el
Govern de les Illes Balears amb l’assumpció de les seves
responsabilitats, amb les seves competències, evidentment
vigilam aquestes qüestions, com vostè sap bé, des de Consum
es varen posar diferents expedients precisament per
cancel·lacions de vol crec que era l’any passat a la companyia
Vueling, que hi va haver una situació molt dura, i des de la
competència de Transport també es fa la vigilància. 

Vostè em feia la pregunta concreta sobre les
cancel·lacions entre les Illes per part d’Air Nostrum que són
les dades que ara li puc donar, però evidentment si després té
interès amb altres companyies podem passar-li  aquesta
informació. El que nosaltres hem fet és posar-nos en contacte
amb la companyia Air Nostrum per valorar quantes
cancel·lacions hi ha hagut, el que ens diu la companyia és que
s’han produït set cancel·lacions de vols entre les rutes, totes,
entre Eivissa i Palma, que ells consideren fets aïllats que han
estat per qüestions concretes, cada una d’elles per qüestions
diferents. 

Després, no ens ha bastat això sinó que també ens hem
posat en contacte amb la Direcció General d’Aviació Civil del
ministeri per informar d’aquestes incidències i per exigir-los
que ells facin un informe sobre què ha fet la companyia, per
tant, el seguiment de la companyia que ells  sí que tenen
aquesta informació i tenen l’obligació de fer-lo. 

Nosaltres esperem que quan rebem aquest informe de la
Direcció General d’Aviació Civil evidentment el contrastarem
i demanarem la reunió a la direcció general de la Comissió
mixta de seguiment d’obligació de servei públic, ja que és la
que ha d’obligar aquesta companyia a complir amb les seves
premisses, si és que de l’informe que ens enviï es pogués
veure que no estan complint amb les obligacions de servei
públic.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bé, jo  li agraesc, Sra. Presidenta, que vostè ens doni
aquestes explicacions, perquè evidentment queda clar que el
Govern no ha quedat amb les mans plegades, sinó que vostès
han actuat i han interpel·lat a qui corresponia i han demanat les
explicacions oportunes. I això està molt bé perquè ens dóna
més llum sobre el que està passant.

Però evidentment no deixa de ser molt preocupant aquesta
situació que jo li esmentava inicialment, i és que si la fusió
Air Nostrum, o Iberia amb Air Europa, ha de provocar una
situació de monopoli, això evidentment no anirà a favor dels
residents d’aquestes illes. Quedam en mans d’una única
companyia per fer vols entre illes, això afecta d’una manera
molt greu la nostra mobilitat i també la nostra activitat diària
per raons de molta índole.

Per tant, Sra. Presidenta, aquí novament queda clar que la
nostra capacitat d’actuació és...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur, el seu temps ha acabat.

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

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

Gràcies, Sr. President. Sí, Sra. Tur, efectivament nosaltres
estarem vigilants, com vostè bé apuntava i així ho feim. De
moment les dades que tenim de la companyia el que ens
marquen és que la seva regularitat en els vols ha estat per
damunt del 98%, que és el marca l’obligació de servei públic,
però li deia que contrastarem els informes de la companyia
amb l’exigència que ha de fer de control la Direcció General
d’Aviació Civil del Govern espanyol i després en tot cas
demanaríem la convocatòria de la Comissió Mixta de
l’obligació de servei públic , que és on podrem avaluar
exactament el comportament de la companyia Air Nostrum.

Quant al tema de la fusió que vostè plantejava, sap
perfectament de la preocupació que en té el Govern, nosaltres
ens hem posat en contacte amb els ministeris, estam treballant
sens dubte amb les companyies perquè ens passin tota la
informació, i evidentment la Comissió Europea de la
Competència és la que haurà d’avaluar si les rutes queden en
monopoli o no. Nosaltres evidentment és una de les situacions
que més vigilam i que més preocupació ens causen.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.15) Pregunta RGE núm. 3448/20, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i  Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a cessament de la
consellera d’Afers Socials i  Esports per la seva gestió en
relació amb els menors sota la seva protecció  i
responsabilitat.

Quinzena pregunta, RGE núm. 3448/20, relativa a
cessament de la consellera d’Afers Socials i Esports per la
seva gestió en relació amb els menors sota la seva protecció
i responsabilitat, que formula la diputada Sra. Patricia Guasp
i Barrero del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la
Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, Presidente, señoras y señores diputados, buenos
días a todos. Presidenta, después de lo que hemos escuchado
estos días, no sé si el veto de la comisión de investigación es
tanto o más grave que el veto que le ha puesto su partido a un
socio de gobierno para que vete y no permita esta comisión.

Sra. Presidenta, tras el rechazo manifiesto de todos los
partidos que conforman su Gobierno de crear una comisión de
investigación, ¿va a cesar a la consellera de Asuntos Sociales?
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies Sra. Guasp. El debat sobre
la necessitat o no de fer una comissió d’investigació
parlamentària sobre la situació dels menors, va ser debatut a
la cambra parlamentària la setmana passada, cada grup
parlamentari va exposar els seus criteris i es va rebutjar
aquesta petició. Em perdonarà, però no entenc molt bé què té
a veure que els grups parlamentaris rebutgin una comissió
d’investigació amb el cessament d’una consellera que està
complint les seves funcions com a consellera del Govern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Discúlpeme, presidenta, nosotros, Ciudadanos, siempre ha
hecho gala de responsabilidad y diligencia en este caso. Le

dijimos que queríamos llegar a soluciones, por eso le
propusimos una comisión de investigación y explicamos que
nos estaba abocando usted y su irresponsabilidad del veto, a
pedir la dimisión de una consellera que nosotros no la
hubiéramos pedido. No nos conformábamos, en Ciudadanos
no nos conformamos con cabezas y lo hicimos desde el
principio, pedimos 13 iniciativas parlamentarias. Hemos ido
a visitar los centros, porque lo que nos importa son soluciones
y no nos puede a nosotros atacar diciendo que queremos sacar
rédito político, como hizo usted ayer en una entrevista.

Y mire, ustedes hacen gala de diálogo, pero vienen aquí
con su monólogo y su habitual rodillo. Usted que lleva tantos
años en política, debería saber que cuando llega este momento
en que los socios de gobierno empiezan a desmarcarse por un
hecho tan grave como este, no va a poder sostener ni un día
más, ni un día más sin dimisiones, lo sabe bien, presidenta,
porque la consellera, a quien usted tanto protege y lo entiendo,
ha reconocido aquí, lo ha hecho, la única que ha reconocido la
corresponsabilidad de este gobierno y también que los
protocolos no han fallado.

Ese es su cinismo político, Sra. Presidenta, ante un
escándalo tan grave, cinismo político y una grave
irresponsabilidad que usted esté dejando y descargando en
manos de expertos y de técnicos toda esta responsabilidad.
Insisto, Sra. Armengol, aunque lo intenten con su veto y con
sus acusaciones hacía la oposición, nosotros en Ciudadanos
no vamos a abandonar nuestra responsabilidad ante las familias
y ante los menores, por responsabilidad con la ciudadanía,
porque ustedes han reconocido que han fallado, que no han
coordinado bien. Por eso deben asumir cuanto antes su
responsabilidad, porque han fallado a la sociedad. Reconozcan
que han fallado a los ciudadanos que les encomendaron, que
nos han encomendado la responsabilidad de proteger a las
menores.

Por eso le  expreso hoy la reprobación de mi grupo
parlamentario a su gestión, Sra. Presidenta, a su gestión de
este escándalo y...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sra. Guasp, si li queda clar.
Mentre hi hagi un menor, sigui tutelat, no sigui tutelat, un
menor d’aquesta comunitat autònoma que tengui un problema
d’abús sexual o de qualsevol altre tipus, sempre el Govern hi
estarà devora, sempre aquest govern hi estarà devora i sempre
hi ha estat i mai no ens hem posat de perfil, Sra. Guasp, en
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absolut, en absolut i sempre que hem governat hem tengut
molt present aquesta qüestió.

Li diré més, amb les competències que té aquest govern,
que són les de guarda dels menors judicialitzats, o dels majors
que estan en els centres, nosaltres des que governam, des de
la passada legislatura, hi hem treballat intensament, primer de
tot posant més recursos, després fent les tasques de
coordinació entre les administracions. La primera vegada que
es fa un protocol d’actuació és a la passada legislatura i
s’aprova per Consell de Govern l’any 2018, Sra. Guasp,
aquesta és la realitat. Es fa una comissió de coordinació amb
totes les institucions, també amb les forces i cossos de
seguretat de l’Estat, es formen 2.700 professionals sobre la
situació dels abusos de menors que passa a la nostra societat,
desgraciadament, passa a tota la societat occidental, Sra.
Guasp. 

Aquesta és la nostra trista realitat a les societats
occidentals, Sra. Guasp, aquesta és la nostra trista realitat a la
societat on vivim. Es fa un pla de lluita contra les violències
masclistes, es fan plans de coeducació a tots els centres
educatius, es fa el primer Pla de tracta autonòmic contra la
tracta de dones, contra la prostitució sobretot de dones i
menors, que sí, és una realitat a la nostra societat, Sra. Guasp. 

Aquesta és la nostra vergonya social que tenim. I sí tenim
un govern que lluita cada dia per defensar els drets dels
menors i per posar l’accent sobre qui és l’explotador i
l’abusador dels menors i perquè se’l persegueixi i se li faci
pagar aquest delicte contra els menors, Sra. Guasp. I la
consellera Fina Santiago està actuant sota la responsabilitat,
sota el rigor i sota la feina ben feta.

De la seva boca, Sra. Guasp, desgraciadament, encara no he
sentit una sola proposta positiva. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.16) Pregunta RG E núm. 3446/20, presentada pel
diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a valoració
del Rei al Decret 232/2020, sobre compensació al
transport marítim i aeri de mercaderies.

Setzena pregunta, RGE núm. 3446/20, relativa a valoració
del Reial Decret 232/2020, sobre compensació al transport
marítim i aeri de mercaderies que formula el diputat Sr. Jaume
Font i Barceló del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears. Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Presidenta, si per qualque cosa m’he caracteritzat aquests
darrers quatre anys i nou mesos, ha estat una preocupació en

els temes d’investigació  i en temes del règim especial i
d’aquest li vull parlar en aquesta pregunta. I li volia demanar,
una vegada que no som jo que ho dic, sinó que també els
informes que ens qualifiquen que Balears no és competitiva,
ho diu el Col·legi General d’Economistes de Balears, li deman
com valora el Govern de les Illes Balears el Reial Decret
232/20, sobre compensació al transport marítim i aeri de
mercaderies en origen i destinació a les Illes Balears?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Té la paraula la Sra. Presidenta
del Govern.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font per la seva
pregunta i per la seva acció política des de fa temps, per
intentar aconseguir una qüestió que per a molts deien, era un
somni, era una utopia, era difícil, com era el règim especial
per a les Illes Balears. I jo sóc conscient que tot és millorable,
però ja que parla d’això i ja que parlam de la feina feta
conjuntament, crec que és bo posar en valor aquella lluita que
férem tots, aquell treball conjunt que va fer la societat de les
Illes Balears per poder aconseguir aquest Decret Llei de
règim especial per a les Illes Balears, que, entre altres coses,
evidentment parlava sobre la necessitat de millorar el
transport de mercaderies a les nostres illes, i vostè, com a
portaveu i president del seu partit, hi va fer molta tasca durant
la passada legislatura i l’ha seguida fent en aquesta legislatura,
i jo els ho agraesc, a vostè i al seu partit polític.

La setmana passada vaig poder contestar una pregunta del
Sr. Castells, de MÉS per Menorca, sobre aquesta qüestió, i
vaig explicar que el Govern valora molt positivament aquest
decret de desenvolupament del que fa referència a les millores
del transport de les mercaderies entre  les illes. És un reial
decret que ja ha estat aprovat pel Consell de Ministres, que ha
estat publicat al BOE, que significa que les subvencions
augmenten entre un 60 i un 65% a les mercaderies, que per
primera vegada és entre illes, que a més tenim la porta oberta
també a les subvencions al transport de residus, que el
transport entre Formentera i Eivissa té una subvenció molt
més alta que a les altres illes i per tant ajuda també a la triple
insularitat que pateixen els ciutadans de Formentera; que a
més a la comissió d’on s’han de triar les mercaderies i els
controls hi haurà per primera vegada el Govern de les Illes
Balears i no només la Delegació del Govern, que era el que
passava abans, i per tant podrem tenir un control molt més
ampli sobre les empreses i sobre les subvencions que tenen. 

Ara, som conscients vostè i jo, crec, que queden moltes
coses a millorar, i una d’elles és ara lluitar tots junts davant la
Unió Europea perquè es llevi la regla de minimis, que tantes
vegades n’hem parlat, perquè si no al final només poden ser
subvencionats 200.000 euros en tres anys, i al final el tant per
cent que puguem subvencionar si només és aquesta quantitat
no ens serveix de molt a moltíssimes empreses d’aquestes
illes. Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President. Sra. Presidenta i
senyors diputats, senyores diputades. A veure, és evident que
hem consolidat el 60 i el 65%, és evident que hem donat una
passa cap a Formentera, és evident que queda una porta oberta
pel tema entre illes. Però quan un mira realment la lletra
petita, que és el que hem mirat aquesta setmana, te n’adones,
sense parlar del decret de minimis, que això és no superar
ajudes de 200.000 euros, te n’adones que el que tenim
realment és un llistat de mercaderies excloses, i en canvi
Canàries té un llistat de mercaderies incloses, i quan un mira
el llistat de mercaderies excloses se n’adona que si un vol
enviar sobrassades, formatge, herbes, peix sec, flaó, no entren
aquests, no entren aquests, no entren; els lactis no entren.
L’aigua minera, que no ens basta, no entra. A Canàries, sí.

És a dir, que queda pendent que la comissió mixta, que no
sabem exactament com es reunirà, pugui decidir i modificar
aquest llistat. El que és evident avui, que és vera que es podrà
ampliar la partida, cap dubte ni un, sempre que hi hagi doblers
pressupostari; és vera que hi podrà haver el 60 o el 65, però no
hi ha aquests productes. El llistat de productes exclosos són
carns, llet i productes lactis, panxes, llegums, plantes i arrels,
tubercles, fruits comestibles, cereals, palla, farratges... És a
dir, els més importants. Sucre, cacau, most, sidra, aiguamel,
alcohol etílic desnaturalitzat, vinagre, succedanis del
vinagre..., i així una llista de més de 70 productes. És ver que
hi ha la fusta, és vera que hi ha la pell, com hi eren abans, amb
la qual cosa, presidenta, no deixem el front comú que hi havia
polític i social, perquè a Madrid és vera que van donant
passetes, però a les butxaques de les empreses de Formentera,
d’Eivissa, de Menorca i de Mallorca encara no els arribarà.

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 Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font. Vostè sap que jo
crec molt en això del front comú i crec molt en la necessitat
d’anar tots junts, perquè som una comunitat petita i a vegades
som mals d’entendre per qui no vol entendre la realitat d’unes
illes com les nostres des de Madrid, i això sol succeir; per
tant en aquesta línia seguirem treballant. 

Ara tendrem veu a la comissió on es decideixen les
mercaderies i per tant això té molta més importància. Hem de
valorar que passam del 30% de subvencions al 60, 65%, per
tant duplicam les subvencions per a les empreses; que a la

pràctica s’hi podrà acollir qualsevol empresa industrial que
transformi productes i materials; i que la partida
pressupostària és ampliable, per tant garantim també que totes
les empreses que ho demanen puguin tenir aquesta subvenció.

És veritat que encara no hem avançat tot el suficient, però
també és veritat que hem de gaudir del que hem avançat.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

I.17) Pregunta RGE núm. 3438/20 , presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a prostitució
i abusos sexuals a menors tutelats.

Dissetena pregunta, RGE núm. 3438/20, relativa a
prostitució i abusos sexuals a menors tutelats, que formula el
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, ya que ha impedido la creación de una
comisión de investigación sobre los casos de prostitución y
abusos sexuales a menores que están bajo su responsabilidad,
¿ejercerá su gobierno algún tipo de acción legal al respecto?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Campos, segueix com sempre,
faltant a la veritat. No estan sota la responsabilitat del Govern,
i ja està bé de mentir. El Govern no té la responsabilitat de
tutela, té la responsabilitat de guarda dels infants judicialitzats.
De totes formes repetesc el mateix: mentre hi hagi un menor,
estigui tutelat, estigui dins un centre del Govern, estigui a una
casa normalitzada, que té un problema d’abús hi haurà el
Govern devora, no sé com li ho he d’explicar. Aquesta és la
realitat, hi ha estat i hi estarà.

I sobre els casos aquests li diré que nosaltres, sempre que
hem tengut, sempre que hem tengut informació de qualsevol
possibilitat d’un delicte sempre ho hem posat en mans de la
Fiscalia, que és el que ens pertoca com a institució. I a més,
Sr. Campos, com vostè sap perfectament, des que governam hi
ha un pla de lluita contra les violències masclistes, i sempre
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que hi ha un cas de violència masclista a més el Govern es
persona com a acusació particular. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Mire, Sra. Armengol, que venga aquí a decir usted que no
tiene responsabilidad alguna en este escándalo es una absoluta
vergüenza.

(Remor de veus)

Dudo... dudo que usted sea capaz de tomar alguna decisión
de hacer algo, pero sabe de sobra que podría presentar
denuncia ante Fiscalía y ejercer su gobierno la acusación
popular, como hizo el pasado verano ante un presunto caso de
la llamada violencia de género.

Sra. Armengol, toda España se ha dado cuenta de que la
extrema izquierda, representada por usted en Baleares, está
intentando ocultar este escándalo. Que aquí no haya dimitido
nadie y que usted no haya cesado a nadie, y encima venga aquí
a decir lo que acaba de decir, como le digo es una vergüenza.
Incluso la comisión de expertos que han propuesto en el
Consell de Mallorca es una operación de blanqueo que
también les ha salido mal, porque cuando alguien intenta eludir
la responsabilidad, siendo además tan clara, y lo hace de una
forma tan lamentable como lo está haciendo usted, al final el
escándalo es mayor. 

Es usted la que está aumentando la alarma social. Ya viene
gente aquí a decirle claramente que hagan algo, vienen aquí, al
Pleno; fíjese, es que ni su colega Fernández del Valle quiere
estar al frente  del c irco que han montado, ni sus amigos,
aunque hay que reconocer que un poco desagradecido sí que
ha sido, porque después de lo que le pagaron para el sistema
que ideó, que también fracasó, tremendo.

Mire, ya está bien de escurrir el bulto. Los trabajadores
sociales están diciéndoles continuamente que la explotación
sexual de menores tutelados está generalizada; ya tenemos
incluso nuevos casos en Menorca. Se lo vuelvo a preguntar,
Sra. Armengol: ¿va usted a presentar denuncia ante la Fiscalía
a través de la Abogacía de la comunidad?, ¿ejercerá en su
momento la acusación popular? Nosotros ya lo hemos hecho,
hemos sido los únicos, de hecho, que hemos denunciado en
Fiscalía estos hechos, y cuando las diligencias se remitan al
juzgado desde luego ejerceremos la acusación popular.

Pero dejen ustedes de referirse a eso del caiga quien caiga,
como dicen sus colegas de Podemos y después aquí bloquean
las comisiones de investigación, porque si no este escándalo
le va a perseguir durante toda la legislatura.

Asuma su responsabilidad, cese a la Sra. Santiago o váyase.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Seguim amb la mateixa actitud, Sr.
Campos, la mateixa demagògia, la mateixa mentida i la
mateixa irresponsabilitat i falta de rigor. I miri, li ho repetiré
una vegada més, i no hi ha més sord que aquell que no vol
escoltar, Sr. Campos: aquest govern se sent corresponsable de
qualsevol problema que pugui tenir qualsevol menor de la
nostra comunitat autònoma, sigui tutelat, sigui en centres del
Govern, sigui en una família normalitzada, això és el que li he
dit i repetesc.

I hem actuat i actuam i, Sr. Campos, a veure si ho escolta
bé: tot ha estat denunciat a Fiscalia per part de les
administracions públiques, tant la del Govern com dels
consells insulars. Tot és a Fiscalia...

(Alguns aplaudiments)

... tot, hi és, tot hi és. Així hem actuat sempre, així hem actuat
sempre i seguirem actuant. I a més, quan hi ha un cas de
violència masclista ens personam com a acusació particular.
Això li he explicat i li seguesc explicant. Tots aquests casos
han estat denunciats per part de l’administració, Sr. Campos. 

Nosaltres seguirem treballant des del rigor, des del
compromís amb els menors, des de la denúncia sobre els
abusadors i sobre els explotadors, i sobre la demanda de
menors per explotar-los sexualment, que aquesta és una
realitat social que desgraciadament patim; seguirem posant
recursos públics, seguirem posant formació als professionals
i seguirem coordinant-nos entre totes les administracions: les
insulars, l’autonòmica, l’estatal i les forces i  cossos de
seguretat de l’Estat. Vostès seguiran amb la demagògia, pel
que veig, seguiran utilitzant els menors per fer política de
partit, i a mi això em fa fàstic. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.18) Pregunta RGE núm. 3630/20, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a depuració de
responsabilitats en el cas d’abusos a menors sota la
competència de l’administració.

Divuitena pregunta, RGE núm. 3630/20, presentada en
substitució de la RGE núm. 3457/20, relativa a depuració de
responsabilitats en el cas d’abusos a menors sota la
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competència de l’administració, que formula el diputat Sr.
Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, cada dia que
passa resulta més immoral i més reprovable que els partits que
formen part del seu govern s’hagin negat a fer una comissió
d’investigació sobre un assumpte tan greu com aquest que
estam tractant.

Vostè ha aconseguit, juntament amb la Sra. Cladera i la Sra.
Santiago, que fins i tot tota aquesta esquerra feminista de tot
Espanya no hagi trobar manera de defensar-la i estigui
empegueïda a dia d’avui del que està passant aquí, a les Illes
Balears, i li ho dic amb tristesa, Sra. Armengol, però li torn
demanar: pensa actuar d’alguna manera per depurar
responsabilitats per uns fets gravíssims, o seguirà sense fer
res i a més a més intentant tapar el que ha passat?

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Company, ja basta, jo
crec que ja basta. Crec que s’ha de centrar en les
responsabilitats i en el paper que li pertoca jugar com a
portaveu de l’oposició, del partit majoritari, Sr. Company. 

Aquest govern té les competències sobre el que les té. Em
pot explicar en què no actuat el Govern de les Illes Balears?,
m’ho pot explicar?, m’ho pot explicar? És molt difícil
entendre’ls. Aquest govern ha actuat: ha fet el primer protocol
d’actuació, ha fet la comissió  de coordinació, ha donat les
explicacions oportunes, sempre que ha tengut un problema ho
ha posat en coneixement de la Fiscalia... Aquesta és la realitat.

I no em digui que hem callat. La consellera Fina Santiago
ha comparegut durant més de quatre hores en aquest
parlament; ha comparegut el Defensor del Menor; ha
comparegut la directora de l’Institut Balear de la Dona; jo cada
setmana contest les seves preguntes amb tota la informació,
Sr. Company, amb tota la que tenim i la que podem explicar,
sense cap mena de dubte, i estam actuant des del rigor, Sr.
Company. I vostè se’n va preocupar, quan era conseller? 

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Miri, Sra. Armengol, jo he hagut de canviar la pregunta per
mor d’unes declaracions que vostè va fer ahir utilitzant aquí el
sistema (...), la manera de donar la culpa a l’oposició. Vostè
m’ha dit fa un moment que jo he de fer la meva feina, i vostè
no la me deixa fer, la feina, perquè m’amaga informació, i la
m’amaga de forma malintencionada, Sra. Armengol.

(Alguns aplaudiments)

Si vostè no té res a amagar doni’ns tota la informació i faci
una comissió d’investigació, perquè l’únic que està fent amb
aqueixa actitud seva és demostrar que alguna cosa ha anat
malament. Sra. Armengol, no ens hem assabentat per vostès
que hagués passat això. 

I una altra cosa, vostè és la presidenta de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, però vostè també és la
secretària general del PSOE i comanda sobre tot el que passa
a les Illes Balears. Si vostè vol que facin una cosa a Balears no
es fa, i vostè no ha volgut que es fes una comissió
d’investigació i no s’ha fet, quan els seus socis de MÉS li han
dit a més mentider, al seu dòberman del consell, li han dit
mentider quan parlàvem del tema de la comissió. Això no està
bé, Sra. Armengol, això està molt malament.

I li ho he dit, no li puc admetre que ens vulgui donar la
culpa, a l’oposició, per voler saber què ha passat. Això és de
males persones, Sra. Armengol, ja no és de males dirigents, i
vostè no ha estat una bona dirigent, en aquest tema. I ara li vull
dir que no segueixi fent aqueixa inèrcia del Sr. Negueruela, de
tapar, tapar, tapar; això tanmateix li explotarà, ja li ha explotat,
i el que hem de fer és tornar a lloc.

Vostè no ha pogut gestionar pitjor això, i no li ho diu
l’oposició, li ho diuen tots els mitjans de comunicació, li ho
diu tot Espanya, vostè ha gestionat això fatal i no en sortirà!,
i com més balons tiri a fora més s’embrutarà les mans, les
seves mans, Sra. Armengol! Per tant el que li propòs és que
faci aquí el que ha de fer, exigeixi que es prenguin
responsabilitats als polítics que varen amagar aquestes coses,
i ens asseiem i feim feina tots plegats perquè una vergonya
com aqueixa que ha passat durant la seva legislatura no torni a
passar pus mai més en aquesta comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company.

(Continuen els aplaudiments)

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. Sr. Company, lamentable, intentar
només fer política de partit i de desgast utilitzant els menors,
lamentable.

Però intentaré explicar una qüestió que crec que és
important. A veure, a l’àmbit espanyol anam pel tercer pla
sobre l’explotació sexual infantil de menors, és una realitat
que afecta tot l’Estat. A les Illes Balears s’ha treballat
intensament, tots els colors polítics que han governat, des dels
consells insulars i des del Govern de les Illes Balears. A la
seva època, Sr. Company, hi va haver retalls durs en tema de
menors, però jo no parlaré d’això, li parlaré d’una altra qüestió
que crec que és més important. Miri, la passada legislatura hi
ha el primer protocol d’actuació, el primer, se n’adona?, el
primer protocol d’actuació; la primera vegada que es formen
2.700 professionals sobre aquesta qüestió; es posen recursos
en els centres, es milloren les condicions sociolaborals. 

El Govern no té la competència de tutela dels menors, no
la té, Sr. Company; té la competència de guarda, però així i tot
li ho repetesc: nosaltres no ens hem posat de perfil en cap
moment. Si aquests casos es coneixen és perquè
l’administració els ha denunciat a Fiscalia...

(Cridòria)

...els ha denunciat a Fiscalia. El Defensor del Menor ha fet
cada any, mentre hem governat, l’informe, i és públic i notori,
de tots els casos que s’han posat de manifest i  que s’han
denunciat a la Fiscalia, i seguirem actuant d’aquesta manera. I
cercam solucions, i cercam propostes, i cercam rigor, i per
això cercam opinió d’experts, Sr. Company. I sap què li dic?,
nosaltres seguirem amb això. 

De vostès no sent cap proposta per solucionar el problema,
sembla que no els interessa solucionar els problemes dels
menors, i jo pel que patesc és per tots els menors que
pateixen, Sr. Company, aquí i a to t Espanya, i per això
seguirem treballant intensament, i malgrat vostès aguantarem
treballant des del rigor i des de la complicitat amb els
professionals i amb les entitats de menors, i amb les forces i
cossos de seguretat de l’Estat. I mai no taparem res, nosaltres
no som com vostès. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

II. Interpel·lació RGE núm. 179/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general duta a
terme pel que fa als mecanismes de control dels menors
en els centres de menors gestionats pel Govern.

Passam al segon punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 179/20, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a política general duta a terme
pel que fa als mecanismes de control dels menors en els
centres de menors gestionats pel Govern.

Correspon ara la intervenció del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Durán.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

En voler, Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Bon dia a totes i a tots. Mirin, a mi ja m’escandalitzen
poques coses, però vull que em segueixen escandalitzant
segons quines afirmacions que s’han fet aquí molt a la lleugera
avui matí. A mi em ruboritza escoltar la Sra. Presidenta
Francina Armengol, que diu, que diu que el Govern no aturarà
de fer coses fins que hi hagi un sol menor explotat i víctima,
tutela o no.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

M’escandalitza perquè no ho han fet, no ho ha fet, Sra.
Presidenta. Vostè era la presidenta del Govern de les Illes
Balears, que tenen la competència de benestar social de tots
i totes, nines i nins, com vostè deia, sigui tutelats o no, i vostè
no es pot excusar en si la competència és només de guarda, de
nins de guarda, i no són extutelats.

Vostè , des de l’any 2017, la Conselleria d’Afers Social,
mitjançant la Direcció General de Menors, que he vist que ha
vengut aquí avui la directora general de Menors, que és la
mateixa que a la passada legislatura, i també ha vengut avui la
directora de la Fundació S’Estel, -sí que em saluda, doncs
encantada, em pot mirar també quan em saludi, gràcies-, vostès
tenien coneixement perfectament dels fets que succeïen.

Es va crear una Mesa de coordinació entre l’IMAS i la
Direcció General de Menors i en aquesta mesa, que es reunia
de manera bimensual, vostès no poden al·legar que no tenien
coneixement. I vostès tenien tota la responsabilitat, la
responsabilitat, també pel que diu el nostre Estatut
d’Autonomia, no només en tema de formació, sinó també en
tema de coordinació, posar mesures damunt la taula. I vostès
no ho varen fer, Sra. Consellera.

Vostè té competències directes en tota la política de
benestar social, té competències directes en la política de
menors d’aquesta comunitat autònoma, té la competència
directa del compliment de la Llei, feta la passada legislatura,
9/2019, dels drets de la infància i l’adolescència, i té la
responsabilitat de tots i cada un dels menors, siguin amb
guarda, no siguin amb guarda i siguin tutelats, siguin de
Mallorca o siguin de Menorca o siguin d’Eivissa, vostè la té de
tots, Sra. Consellera. Vostè és la responsable de la Direcció
General d’Infància i de l’Adolescència, que, a més, com he dit
abans, es reunia, i m’agradaria que em contestin, perquè ho he
demanat per escrit i no m’han contestat, quines eren les
persones que es reunien de manera bimensual amb l’IMAS per
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al coneixement de tots aquests informes que un dia i un altre
presentaven els educadors dels centres, directament
responsabilitat de l’IMAS, o dels centres concertats que tenen
la custòdia d’aquests nins tutelats.

Per tant, a nosaltres ens fa falta molta documentació i
vostès, com ha dit el president Biel Company, vostès la tapen
i no la donen. I no em serveix, Sra. Consellera, que després
d’assistir la Direcció General de Menors a aquestes meses de
coordinació, quan nosaltres, el nostre grup, demana quines són
les denúncies que s’han fet de casos a la Fiscalia, derivats de
fugues o de coneixement de casos d’explotació sexual, vostè,
i  vàrem rebre la contestació ahir, ens digui que no ens pot
donar aquesta dada perquè no és corresponsabilitat seva. No,
Sra. Presidenta, no tenim la informació de si han denunciat
tots els casos a Fiscalia o no, no és vera, ens ho amaguen; no
digui que vostès sempre ho han denunciat, és que no ho sabem.

Es va demanar aquí una comissió d’investigació, vostès
s’han negat que es faci una comissió d’investigació, nosaltres
hem presentat propostes en positiu, jo encara no n’he vista cap
del seu Govern, des que ha passat aquests cas, des del mes de
gener, no n’han presentada cap ni una de proposta positiva
aquí, de proposta constructiva; nosaltres sí, hem presentat una
PNL la qual esper que vostès aprovin, la vàrem presentar dia
4 de febrer.

Però és que, a més, donàvem suport a les comissions
d’investigació, que vostès saben perfectament que podien
presentar un pla de feina tots els partits polítics, per arribar a
saber què havia succeït i per arribar entre tots, amb experts
evidentment, perquè saben perfectament que poden venir
experts, a cercar solucions, i no els ha interessat. No hi ha res
més constructiu, i vostè ho sap, Sra. Santiago, que una
comissió d’investigació, i vostès s’han negat, per tant no els ha
interessat arribar a la fi de la qüestió , ens neguen
sistemàticament la possibilitat de tenir informació sobre què
és el que ha fallat i què podem fer perquè tots aquests fets no
tornin succeir.

Miri, hem demanat les actes d’aquestes reunions de la
Mesa de coordinació i no ens donen les actes, no sabem què
amaguen darrera, no sabem què amaguen darrera; hem demanat
també, i ens varen contestar ahir, a veure a aquestes meses de
coordinació quines eren les mesures que es decidien, vostès
decidien revisar els protocols d’actuació? Vostès decidien
revisar els procediments terapèutics d’aquests nins? Vostès
varen decidir fer qualque programa específic per a aquestes
víctimes, que vostès a una memòria de l’IMAS posen que són
3 a l’any 2018 i ara se n’han reconegudes 16 a Mallorca, i ara
sabem, després que ho negàs i mentís la consellera de Menors
de Menorca, hem sabut que també són 2 a Menorca, i vostè,
Sra. Santiago, està callada, es posa de perfil, vostè  i la
presidenta Francina Armengol. És mentida, Sra. Presidenta,
que a vostè li interessin els menors, no, vostè fa parts i quarts,
els menors sí, els tutelats no, perquè no són meus.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

No s’ha revisat el que ha fallat, per tant si no revisam el
que ha fallat no es podran cercar solucions. I ja li dic jo, Sra.
Presidenta, els que han estat, els que haurien d’haver vigilat,
els que tenien la responsabilitat in vigilando aquests darrers
quatre anys no poden formar part de la solució a futur, perquè
vostès havien d’haver posat el remei, havien d’haver posat la
solució, però no ho varen fer. Per tant, vostès estan totalment
deslegitimats per cercar solucions de futur i per continuar.

Vostè , Sra. Santiago ho sap, ja hauria d’haver dimitit, ja
hauria d’haver dimitit, i si vostè continua d’aquesta manera,
sense voler dimitir, exactament igual que el Sr. Javier de Juan,
exactament igual que la consellera de Menors de Menorca, la
responsabilitat, Sra. Presidenta, és totalment i absolutament
seva, Sra. Presidenta. Vostè sap perfectament que ni la Sra.
Santiago, ni el Sr. Javier de Juan, ni la directora general de
Menors, la Sra. Bàrbara Torrent de Menorca, no poden
continuar un dia més.

I a partir d’aquí, facin una comissió d’investigació, a partir
d’aquí posin les mesures damunt la taula, no és de rebut que
ara en el Consell Insular de Mallorca diguin que amb 1 milió
d’euros en sortim, per què no el varen posar a l’any 2017 el
milió d’euros i a l’any 2018 i a l’any 2019? Per què, per què,
per què fem un pla autonòmic en contra de la prostitució i
l’explotació sexual de dones i nines? Sra. Presidenta, vostè
n’estava molt orgullosa, el va presentar vostè, deia que estava
dotat amb 2.800.000 euros. Molt bé, l’altre dia va venir aquí
la directora de l’IB Dona i va dir que en aquest pla ella només
era responsable de la part de les dones, de la part de les
menors ho era la Sra. Consellera Fina Santiago. Què ha fet
vostè, Sra. Santiago, perquè a través d’aquest pla autonòmic en
contra de la prostitució i explotació sexual de menors s’hagin
posat mesures reals perquè no hi hagi una sola menor a la
comunitat autònoma explotada? No ha fet res, Sra. Santiago,
res.

Hem demanat també les mesures que han fet quant a
menors, dirigides a aquest pla autonòmic, i no han fet res, tot
és fum, fum i fum.

Va venir també en compareixença el director de l’Oficina
de la Infància i l’Adolescència i què va dir: aquest protocol,
Sra. Francina Armengol, aquest protocol, Sra. Santiago, que es
va fer a l’any 2018, sap què deia el director de l’Oficina? Que
ha resultat del tot insuficient, que no ha donat solucions, que
no ha servit, que no ha estat efectiu. I jo li vaig demanar: vostè
considera que ja s’ha de revisar? I va dir: sí, aquest protocol no
ha estat suficient, s’ha de revisar ja, el protocol de l’any 2018.

Per tant, no és el que vostès han fet, és el resultat que ha
donat. I el resultat, Sra. Presidenta, el resultat, Sra. Santiago,
ha estat reconeguts, reconeguts només 15 nines i 1 nin a
Mallorca explotats sexualment, a Menors, són nins d’entre 13
i 18 anys, i dues, primer negades per la consellera, també del
PSOE de Menorca, a Menorca. No pot estar vostè un dia més
davant aquesta responsabilitat.

I també li deman una cosa, a mi em sembla molt bé que
hagi vengut aquí la directora general d’Infància i Adolescència,
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em sembla molt bé que hagi vengut allà assegudeta la directora
de la Fundació Estel, que després també n’hi parlaré de la
Fundació Estel, que té molt per millorar, perquè només dins
enguany 8 no retorns a Es Pinaret i 6 no retorns a Es Fusteret,
però hem demanat una compareixença d’elles dues,
compareixença que la veurem, votarem aquest proper dijous
a la Comissió d’Afers Socials; li deman, Sra. Consellera, que,
en lloc de seure aquí, venguin a comparèixer a la Comissió de
Serveis Socials, a veure si també es neguen, perquè tenen molt
i molt i molt que passar comptes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes 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):

Bon dia a tots i a totes. Jo venia ser interpel·lada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a la política general duta a
terme pel que fa als mecanismes de control dels menors en
els centres de menors gestionats pel Govern. Si el president
li ha permès parlar del consell insular, jo també parlaré del
consell insular, però la compareixença era per als centres de
menors gestionats pel Govern. I vostè, Sra. Durán, encara no
ha dit cap paraula dels centres gestionats pel Govern, ha parlat
del consell insular.

Vostè té un grup allà, en el consell, es dirigeixi aquí, no
aprofiti que aquí el Govern es reuneix cada dimarts i no en té
prou que al consell es reuneixi un pic cada mes, per dur un
tema que no és competència del Govern. Vostè miri’s, ja li
vaig explicar a la compareixença, però vostès no volen
escoltar o no volen entendre, article 70, competències pròpies
del Govern i competències pròpies dels consells, la tutela dels
menors; article 61, la definició dels consells, són el govern de
les Illes amb les seves competències pròpies, jo no som la
comandant en cap dels Serveis Socials, Sra. Durán, no ho soc;
jo no li puc donar ordres al Consell en relació amb els serveis
socials que ells tenen transferits.

Aquí hi ha un respecte a les institucions, hi ha un respecte
al que està transferit, quan un polític diu que no té
competències és que jo no puc prendre decisions en aquests
temes que no són competència del Govern, és que no puc
prendre cap decisió, és que no puc decidir quins són els seus
pressuposts, és que no puc prendre cap mesura en la capacitat
de gestió. Per tant, jo no puc parlar d’aquest tema, però sí que
conec el que he fet o el que hem fet des de la protecció sexual
infantil.

Miri, el primer que li diré: Comunidad de Madrid que
vostès duen governant 20 anys, 20 anys o 20 i busques...

(Remor de veus)

..., -escolti, no, no, perquè això és molt seriós, és que això, no,
no, li diré, això és molt seriós, és un problema que tenim a
tota Espanya i a part d’Europa-, 2017, Comunitat Autònoma de
Madrid, per favor, a veure si podem centrar e l debat on
realment és important...

(Remor de veus)

..., Comunitat de Madrid, Comunitat de Madrid, 2017, Pliego
de prescripciones técnicas para el contrato de servicios de
gestión de pisos especializados en mujeres tuteladas,
menors tutelats, susceptibles de ser víctimas de trata,
explotación sexual y posibles testigos protegidos. Edad:
12-17 años, edad 12-17 años. Con medida de protección
adoptada por la Comunidad de Madrid, con perfil de
víctima de posible explotación sexual. Totes les comunitats
autònomes el tenim aquest problema, totes, totes, demanaran
la dimissió de totes les conselleres? Perquè la Comunitat
Autònoma de Madrid té aquesta gestió.

(Remor de veus i petita cridòria)

Escoltin, no, no, jo li diré, per favor!...

EL SR. PRESIDENT:

Senyores diputades i senyors diputats, per favor, escoltin
la consellera, abans tothom ha escoltat la Sra. Durán.

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

Els estic situant el tema. Tercer Pla d’acció contra
l’explotació sexual de la infància i l’adolescència, tercer pla
2010-2013, quan un Estat, quan un Govern fa un pla, i en du
tres ja, és que hi ha qualque problema que se cenyeix només
a les Illes Balears, és que es troba present a tota Espanya, ho
podem situar que és un problema social molt greu que no
només és de Balears, que no s’arregla amb la meva dimissió,
ho poden situar en els seus justs termes, tercer Pla d’acció
contra l’explotació sexual de la infància i l’adolescència,
compromís que assumeix el Govern de les Illes Balears,
conjuntament amb altres governs: Aplicación y desarrollo del
protocolo de atención a las víctimas de ESI para la
coordinación entre los servicios sociales generales y
especializados.

Qui governava el 2010-2013, se’n recorda de qui
governava a les Illes Balears?

Informe de Evaluación final del Plan de acción contra la
explotación sexual de la infancia y de la adolescencia. Sap
quina excusa diuen, Illes Balears, que era coneixedora d’aquest
problema, que era coneixedora d’aquest problema? Que havia
participat en l’elaboració del pla, que havia participat en
l’elaboració del seguiment d’aquest pla, i també li donaré les
actes, encara que no me les demani, d’aquest pla també li
trametré les actes, perquè vegi qui hi anava, l’exdirectora
general de Menors, que també és la Sra. Apolònia Socías, crec

 



1498 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 22 / 25 de febrer de 2020 

que nomia, també li donaré les actes d’això. Què varen
justificar feina feta?

Las Islas Baleares, un protocolo específico para la
atención y víctimas de agresores de abuso sexual infantil de
l’any 2009, el segon pacte de progrés. Es varen excusar, el
2010-2013 l’únic que varen poder dur a Madrid d’un la
d’explotació sexual va ser el protocol de l’any 2009, aquesta
és la seva aportació d’un problema general del Govern de
l’Estat, aquesta és la seva aportació, el protocol que va fer el
segon pacte.

Situam el tema on el tenim, que tenim menors explotades
a tot l’Estat espanyol, que hem de fer una feina conjunta totes
les institucions des de les seves responsabilitats. A nosaltres
aquí, què ens diuen a l’any 2015, vaig fer una compareixença
de quatre hores, ens diuen els tècnics: tenim explotació sexual
infantil a la nostra comunitat autònoma. Què s’ha fet durant
aquests quatre anys? Res, res. Què hem de fer? Ens posam a
mirar el pla, que ja estava caducat, però ens posam a mirar el
pla. Què demanen a les comunitats autònomes aquest pla? Un
protocol d’ESI. Tenim el protocol d’ESI, aprovat per Consell
de Govern, però treballat des del 2016; coordinació amb les
forces armades, coordinació amb el sistema judicial,
coordinació amb totes les administracions públiques,
coordinació permanent.

Què ens demanen? Formació. Formació fem, 2.700
persones. Què ens demanen? Sensibilització. Sensibilització
fem. Però això, Sra. Durán, ho haguessin pogut fer des de l’any
2010 i no ho vareu fer, però quina irresponsabilitat ens
demana, perquè de vegades un compara el que fa un i el que fan
els altres, i nosaltres, dins les nostres competències i dins les
nostres possibilitats hem fet tot el que hem pogut, un protocol
que és l’únic a Espanya.

Sap per què vostè ara nosaltres podem dir que tenim 16
nines? Perquè en el RUMI hem posat una observació, perquè
no ho podem modificar perquè és de l’Estat, que posi ESI,
Explotació Sexual Infantil, que quan es parli d’abusos es
diferenciï si és un abús intrafamiliar i si és explotació, i ho
posam a observacions i ara per això ho podem explorar. I per
què? Perquè, a més a més, el trametem, quina casualitat, a
unitat de tractament de l’explotació de l’abús sexual infantil,
sigui explotació o siguin altres característiques, que, per
casualitat, també va ser creat per un pacte de progrés, perquè
abans no hi era, sigui tutelades o no siguin tutelades; perquè hi
ha nines d’ESI que no són dins aquestes 16, que hi ha nines
d’ESI que han estat explotades, però que la seva família està
protegida, i les tractam a la unitat de tractament d’explotació
sexual infantil de menors tutelats, oh, quina casualitat!, també
creat per un pacte de progrés.

Qui es pren les coses seriosament i qui fa només remugar?
Volen que faci la història dels serveis socials, jo me la sé, per
tècnica i per política, i els puc donar exemples de per tot.
Hem fet el protocol, hem fet l’observació de l’ESI, hem
format els treballadors, més de 2.700, hem sensibilitzat la
població, i mai no ens hem amagat; hem denunciat cada cas, el
primer informe que s’envia en tots e ls  casos d’explotació

sexual infantil possibles és a l’any 2015, el setembre del
2015, nosaltres no detectam de juny a setembre del 2015 més
de 30 casos possibles d’explotació sexual infantil, és perquè
els tècnics els tenien i no s’havia enviat, i no s’havia enviat,
2015 enviam aquesta relació de casos d’explotació.

El segon informe, és Fiscalia, el 2016. El tercer informe
i el quart informe, el 2017. I a partir d’aquí, com que hi ha un
acord de protocol, cada centre, cada institució que detecta un
possible, un possible, no confirmat, un possible menor amb
explotació sexual infantil es notifica a Fiscalia. I per què
vostès creuen que durant aquests quatre anys s’han desmuntat
més de trenta xarxes d’aquestes característiques? Per
coordinació. I fins que no diguem, i ho vaig dir des del primer
dia, que entre tots no serem conscients del problema que
tenim, que entre tots no lluitem per aconseguir que això es
redueixi, que no ens coordinem millor, que totes les
administracions que fan feina, administracions públiques, que
també és necessari que hi siguin Fiscalia i les forces de
seguretat, perquè Serveis Socials no té competència en
perseguir el delicte, i això és un delicte, no només és un
problema social que s’arregla amb teràpia, és un delicte molt
greu que s’ha de perseguir; si entre tots no posam el millor de
tots nosaltres, això no es resoldrà.

I el millor de vosaltres també, el millor de vostès també,
ja han parlat prou, ja hem parlat prou de dimissió, hem de
parlar de quines propostes fem, de com ho podem fer
conjuntament, com hem superat altres coses. Per favor, com
es va començar a discutir la violència masclista o la violència
de gènere?

(Remor de veus)

Primer negant-la, escoltin, primer negant-la, després
definint-la i després, quan era una evidència, lluitar, i ara no hi
ha fissures o no hi ha hagut fissures fins ara. Amb això hem de
fer el mateix procés, hem de fer el mateix procés, hem de fer
el mateix procés: saber que tenim un problema, que tenim el
problema quan governen vostès i quan governam nosaltres, i
fer-ho amb serietat, només així lluitarem contra aquesta xacra,
a nosaltres ens tendran així, amb demagògia cap.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sra. Consellera, des del primer minut, el primer, el Partit
Popular tant al Parlament de la comunitat autònoma com al
Consell Insular de Mallorca ha tengut una actitud constructiva.

(Alguns aplaudiments)

Sí i ho sap!... Sí, i ho sap! Sí i ho sap!
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A mi la seva intervenció d’ara m’ha paregut un autèntic
escàndol, un autèntic escàndol de qui es troba totalment
acorralada, de qui es troba totalment tota sola, de qui no té cap
argument de pes de poder demostrar un resultat efectiu d’una
feina que vostè diu que ha fet i a més la feina que vostè diu que
ha fet no la podem valorar perquè vostès la tapen...

(Se sent una veu de fons que diu: “¡muy bien!”)

... d’acord?

(Alguns aplaudiments)

Per tant, vostè s’ha passat vuits minuts de la seva
intervenció -vuit minuts de la seva intervenció-, Sra.
Consellera, no parlant dels centres que segons vostè són
competència, no parlant dels centres..., no ha parlat de res. Sap
de què ha parlat vostè? De Madrid. Ha parlat de Madrid i ha
parlat de l’any 2010 a l’any 2015. Això és el que vostè ha fet
aquí. Vol que mirem tots els anys? Per què s’ha negat una
comissió d’investigació? No, no, no faci així, no capegi.
Vostè...

(Remor de veus)

... ha votat en contra. Han votat en contra, al seu grup, en
contra de comissió d’investigació. Hi han votat en contra...

(Remor de veus)

Sr. Ferrà, per molt que li hagi dit al Sr. Andreu Alcover que
és un mentider, que ho és, ho és, perquè evidentment sabem...
jo vaig dir aquí l’altre dia que la pressió ha estat de la Sra.
Presidenta Francina Armengol que no volia de cap de les
maneres una comissió d’investigació. No hi ha res més
constructiu que una comissió d’investigació. No hi ha res més
constructiu que una comissió d’investigació i vostès ho saben,
però ho han negat i s’ha posat aquí a parlar de Madrid. 

Aquesta intervenció seva la perseguirà sempre, els pares i
les mares d’aquestes nines, d’aquests nins la hi tiraran en cara.
La hi tiraran en cara, perquè vostè de l’any 2015 a l’any 2019,
Sra. Consellera, tenia l’obligació, no just de la coordinació,
sinó que si vostè coordinava i és veritat que nosaltres ja
dubtam si realment s’hagi reunit aquesta mesa de coordinació
amb la direcció general perquè no ens donen les actes. Vostè
diu que ara ens donarà la de 2013, què és que...?, però és que
no me n’ha donada cap, del 2017 a l’any 2019!, i per què no
ens les donen? Ara em vol donar la del 2013? Primer comenci
a donar-me la... quan la Sra. Margalida Puigserver, presidenta
de l’IMAS, al Ple del Consell Insular de Mallorca a l’any 2017
diu que es crea una mesa de coordinació i que han començat
a fer feina i que revisaran els protocols i que revisaran els
procediments terapèutics i que revisaran els centres! 

Què han fet? Perquè el que han fet no ha servit. No ha
servit. I vostè ha de donar compte dels resultats, i vostè està
totalment incapacitada per continuar en aquesta comunitat
autònoma con a consellera. Està incapacitada, de la mateixa
manera que hi està el Sr. Javier de Juan, i és així. I vostè no cau

perquè si cau vostè la Sra. Presidenta Francina Armengol sap
que s’ha de carregar la consellera de Menors de Menorca i
s’ha de carregar el Sr. Javier de Juan! Per això vostè no cau...

(Remor de veus)

..., per això no cau, però el tema és cercar una solució, però no
amb vostè ni amb els que varen tenir quatre anys per posar-hi
solucions.

Què han fet? I què, què han fet? Resultats i els resultats són
no que haguem sabut dels casos d’explotació de menors per la
fal·làcia que vostè em diu a causa del protocol i d’ESI, no, no,
no. Ho hem sabut a causa d’una violació múltiple el vespre de
Nadal...

(Se sent una veu de fons que diu: “Sí, señora, sí,
señora”)

..., el vespre de Nadal es viola d’una manera múltiple una nina,
que la presidenta tot d’una s’escarrufa i fa un tuit tot d’una i
després no hem vist pus tuits, s’han acabat els tuits i s’han
acabat les interpel·lacions.

La presidenta diu que l’afecten molt els menors. No, Sra.
Presidenta, no l’han afectada gens les nines i els nins tutelats.
No. Vostè s’excusa darrere un protocol. Com deia el Lobby de
dones les responsabilitats s’han de depurar fins a la darrera i
no es poden amagar darrere els protocols perquè a més els
protocols, Sra. Consellera, han fallat.

Què ve vostè a dir que està orgullosa d’un protocol que el
mateix director de l’Oficina de la Infància diu que ja s’ha
revisat i que reconeixia que no havia funcionat?, que no havia
funcionat!

Si els deman a vostès quines mesures s’han pres a les
meses, quines actes tenen, quines denúncies s’han posat a
Fiscalia, quines denúncies s’han posat a la policia i vostè no
me les dóna, què feim?, ho tapam.

Què amaguen? Vostès realment denunciaven cada vegada
que un educador els deia que hi havia hagut una nina explotada
en aquell pis?, vostès realment ho denunciaven? Per què no
ens donen aquestes denúncies i per què no ens ho mostren tot?
Perquè tenen molt a amagar i ho saben. I ho saben, per això
parlen de Madrid.

Hi ha un problema social, sí, que hi és el problema social,
però vostès com a responsables polítics tenen l’obligació de
posar-hi les solucions i que aquestes siguin efectives i no ho
han estat.

I en aquesta comunitat autònoma no s’ha de dimitir per
haver fet i que no hagi donat, s’ha de dimitir quan allò fet no ha
donat resultat i vostè ja no hauria de ser aquí i vostè ho sap,
Sra. Armengol, vostè ho sap. Jo no sé si dorm bé al vespre o
no, perquè, és clar, després d’haver-la escoltat aquí crec que
dorm beníssim, però és que crec que li és igual. Vostè ve amb
un argumentari, vol fer deixar malament... i ens demana a
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nosaltres responsabilitats i ens demana a nosaltres mesures
constructives, les hem presentat, a veure si les aprovaran o no.

Perquè, Sr. Consellera, em vol dir si vostè s’ha reunit amb
la consellera de Menors de Menorca? Em vol dir si vostè s’ha
reunit amb el president de l’IMAS, perquè no hem vist que
s’hagi reunit. No, com que no és competència seva no li
interessa aquest tema tampoc...

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Durán, hauria d’anar acabant.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Mirin, entre tots hauríem de posar llum de cara al futur,
però mai amb les persones que han tengut la responsabilitat de
posar-hi solució al passat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Continuen els aplaudiments)

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

Segueix interpel·lant per temes que no... que després no en
parla. Control de menors als centres de menors gestionats pel
Govern, jo duc el material d’aquest tema, si vostè hagués posat
el que volia tractar jo hagués duit el material d’aquest tema
que vostè ara m’ha exposat durant quinze minuts i que no és a
la interpel·lació. Jo deman al president que quan passi això
situï una mica el debat, perquè és que si no, jo hagués pogut
venir amb molta més documentació, amb molta més
documentació.

Vostè és cert que ha demanat les preguntes i les estam
contestant, les hi estam trametent, hi ha uns procediments,
s’estan cercant, s’estan fotocopiant, s’han enviat i li arribaran,
però jo una altra vegada demanaria que se cenyís a això i si no
demani’m intepel·lar per aquest tema, per explotació sexual
infantil, perquè si no jo venc amb altres documents i li mostro
altres documents.

Em diu..., vostè diu que s’ho han fet seriós, dur quinze
minuts aquí parlant avui, però (...), ha vengut parlant d’aquest
tema més d’una hora crec, una falta de rigor en les seves
paraules confonent la població o volent confondre la població
que és el mateix la tutela que el sistema en què tenim
competències nosaltres, que és el de justícia juvenil...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, no, confonent completament..., vostè pot entendre que
ni la presidenta, ni el vicepresident, ni cap conseller d’aquí ni
jo no tenim accés a l’expedient de tutela? Li pot explicar
vostè , Sr. President d’Eivissa, a la seva companya? Li pot
explicar que si jo anàs a Eivissa i digués: “eh, jo soc aquí la
consellera de Serveis Socials, dona’m els expedients de
protecció de menors”, vostè m’enviaria a purgar? Vostè em
denunciaria a Fiscalia. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Li pot explicar vostè a la Sra. Durán perquè no ho entèn?
Si jo vengués, a vostè, i li digués: “al pressupost de 2021 ha de
posar més doblers per al sistema de protecció de menors”, o
li digués: “escolti, sap què ha de fer vostè amb el sistema de
protecció de menors?, ha de fer això, això, això, això, això”,
vostè  que és el president del Consell d’Eivissa, què faria?,
expliqui-ho a la Sra. Durán, digui-li que vostè em diria: “Ves-
te’n on tens les teves competències, Sra. Consellera de
Serveis Socials”, perquè vostè ha de defensar la institució que
defensa. 

La Sra. Durán això no ho entén. Prenguin-se un cafè aquí
dalt i expliqui-li-ho i per tant, que vengui aquí, al Parlament a
demanar les competències que tenim i el grup parlamentari o
el grup del Consell de Mallorca demani els aclariments que
vulgui al Consell de Mallorca, a veure si així podem centrar el
debat. A veure si així podem centrar el debat.

Comissió d’investigació , tornam a ser amb el mateix,
vostès demanen una comissió d’investigació aquí d’un tema
que ha succeït a una altra banda, amb unes altres
competències. Aquí no..., aquest sector d’aquí -aquest sector
d’aquí- no vol fer no-ningú el consell insular, el consell
insular és la institució, el govern de Mallorca, d’Eivissa, de
Formentera i de Menorca i per tant, és allà on s’han de fer les
investigacions o els grups que facin falta. No és en el
Parlament aquí i vostès això no ho entenen, sí que ho entenen,
però no ho volen. Els serveix per fer la demagògia que la
caracteritza a vostè. 

Més d’una hora i ni una proposta. Vostès governen a
Múrcia, vostès governen a Madrid, vostès govern a altres
bandes, els han telefonat i els han dit, escolta, vosaltres que
estau lliures d’explotació sexual infantil, què heu fet? Més que
res per quedar bé en el Parlament i venir aquí amb un llistat i
dir, mirau, a Madrid que no existeix explotació sexual infantil,
a Múrcia que no existeix explotació sexual infantil perquè fa
20 anys que governam nosaltres i no existeix aquest problema,
sabeu per què? Perquè s’ha fet això, això, això i això. No, a
Balears igual que la resta de comunitats autònomes, per
desgràcia nostra, existeix aquesta vergonya i l’hem de lluitar
conjuntament, conjuntament, governi qui governi, governi qui
governi.

Què feim nosaltres quan entram el 2015? El que ens
correspon, el que ens marca això a què vostè no dóna cap
importància, els plans de lluita contra l’explotació sexual
infantil, que vostès no li donen cap importància i que això ha
caracteritzat ..., que jo  mostri que hi ha un Pla infantil
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d’explotació  ho ha caracteritzat d’escàndol. Com pot
caracteritzar això d’escàndol? Ara ja n’hi ha un altre, de 2015
a 2018 i nosaltres hem fet tota la feina i jo si vostè em demana
d’això, jo explicaré en aquest parlament el que ha passat en
aquesta comunitat autònoma, que aquest pla no es va aplicar a
la nostra comunitat autònoma i s’havien d’aplicar quatre coses
i no es varen aplicar. 

I perquè vostè vegi que efectivament, el defensor del
Menor és independent políticament, jo no estic d’acord amb
la seva valoració, no estic d’acord amb la seva valoració.
Aquest protocol per què funciona? Funciona per detectar,
funciona per tractar igual les nines explotades sexualment i
per treballar igual amb elles. El protocol no serveix per evitar
el delicte, això és una altra feina que s’ha de fer i s’ha de fer
conjuntament amb totes les administracions. Però per
detectar, clar que ha detectat, clar que ha detectat. No, per
tapar-ho no, si som l’única comunitat autònoma que quan
entres en el roaming veus que hi ha ESI, però què m’està
dient? És el desconeixement absolut, Sra. Company, això és
una frase feta i haurien de ser més seriosos.

Jo, senyors del grup parlamentari, si vostès volen fer feina
seriosament amb això i cercar solucions a aquest problema,
conjuntament amb les altres comunitats autònomes perquè ho
tenim tots, ens tendran devora. Si és per fer demagògia i
demanar dimissions que no serveixen per a res, no ens tendran
devora. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

III. Moció RGE núm. 3235/20, presentada pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Il l es Balears,
relativa a full de ruta del  G overn de les Illes Balears
davant el nou govern d’Espanya, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 139/20.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la moció RGE núm. 3235/20 del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, re lativa a
full de ruta del Govern de les Illes Balears davant el nou
Govern d’Espanya, derivada del debat de la interpel·lació RGE
núm. 139/20.

Correspon començar per la intervenció del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula
el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
El Pi de la interpel·lació que vàrem tenir fa 15 dies ha
presentat aquesta moció, la veritat és que és un testament, té
17 punts, no record moltes mocions amb 17 punts, però és
que creim que és el full de ruta real que hauria de menester
aquest govern i, si se n’adonen, són 17 punts dels quals duim

parlant anys i anys i anys, és a dir, és increïble, i esper que no
se n’hagi de parlar anys i anys i anys.

Nosaltres volem les competències de costes i justícia,
però volem les competències si vénen ben dotades i tot el
dèficit d’infraestructures que ha de fer l’Estat encara a cada
illa, les hagi fetes, perquè no és voler només la competència
de costes i justícia, és que les infraestructures estiguin fetes
i venguin ben dotades, no que vengui ben dotat i que no hi hagi
les infraestructures.

L’altra qüestió és que proposam que el nou sistema de
finançament en 6 mesos pugui ser presentat, és que si en 6
mesos no està presentat, resultarà que haurà passat un any
quasi i mig, des que hi va haver eleccions dia 10 de novembre.
Demanam que el Parlament insti també el Govern de l’Estat a
compensar de forma efectiva els elevats costos que provoca
la insularitat als residents de les Illes Balears. N’hem parlat
avui, és evident que Canàries té un cost legal, on fins i tot els
plàtans, que no he tengut temps de dir-ho abans, fins i tot els
plàtans tenen 10 milions fixos d’ajuda cada any. O Canàries té
que a part de tots els productes que jo he dit abans a la
presidenta, que ells els hi tenen ficats i nosaltres no, els
paguen part de la feina administrativa que té la gestió per a una
empresa de dur les mercaderies al port, tota aquesta feina de
paperassa també els la paguen.

I no tan sols això, els paguen el 100% si una empresa se’n
du una camionada de sobrassades o de formatge a la península
per vendre, quan torna el camió buit, aquest noli buit també els
ho paguen, és brutal!, quan convendria que aquests elevats
costos quedassin reduïts a allò que és la distància Balears-
continent. És evident que no som Canàries-Cadis, que és allà
on diu el seu decret, el punt de trobada és Cadis. Nosaltres, jo
dic, Balears-continent, són 400 quilòmetres, els altres són
2.000 i busques. És evident que a ells els han de pagar més,
molt més, per 5 vegades més, però a nosaltres ens han de
pagar una vegada de 400 quilòmetres, això és bo d’entendre. 

És a dir, aquesta qüestió. Demanam i sé que per aquí fora
hi havia representants de policies nacionals i la Guàrdia Civil,
que el plus d’insularitat dels cossos i forces de seguretat de
l’Estat i funcionaris de les distintes branques que hi ha a
Balears que depenen de l’Estat, que puguin tenir el plus
almenys que té Canàries, no diré el que té Melilla, va, que el
de Melilla és la pera i aquí es paguen per un plus 100 euros de
segons quins funcionaris, per exemple de justícia i a Melilla
els paguen 900, té nassos, eh? són 10.000 euros a finals d’any,
quins roïssos!, però aquí no.

Demanam també que el Parlament demani a l’Estat per
millorar i garantir la connectivitat al llarg de tot l’any i
especialment, maldament aquí digui Illes Balears, amb
Menorca i Eivissa, que són els que realment estan pitjor. I
sobretot ara que tenc la possibilitat, e l tema de Menorca,
Maó-Barcelona fa empegueir que no estigui declarat de servei
públic. És increïble , passa el temps, tots hi estam d’acord,
però no hi ha manera. 
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I jo  no aniré fins al final, perquè derogació de la Llei
Montoro, reconversió de zones turístiques, finançament del
50% de l’Administració de l’Estat pel que fa referència a la
Llei de dependència. Saps que és de guapo ser Zapatero, és
fantàstic ser Zapatero, la idea és brillant, però la idea duia que
havíem de pagar el 50% del que gastéssim, aquí gastam 178
milions, nosaltres en pagam 145 o 146, l’Estat en posa 20 i
busques. Això no pot ser! Això no pot ser! Perquè nosaltres
som gent que lògicament governi qui governi, es preocupa
dels ciutadans que ho passen pitjor, això ho demostra, a part de
les disputes polítiques que puguem tenir. 

Demanam coses que farien possible un futur millor,
demanam que de forma urgent es reguli la publicitat del joc de
l’atzar i les apostes en línia, per prevenir totes les malalties
que duguin a desgràcies familiars i bregues que du aquest
tema.

Demanam que facem una aposta clara d’escenari climàtic
2030-2050, perquè ja està bé, hem de tenir l’escenari marcat
i tots darrere en aquestes qüestions. I dic tot això perquè
nosaltres intentarem al llarg de les seves explicacions i
defensa de les seves esmenes, intentar arribar al màxim
consens amb totes les que hi ha.

Però aquí hi ha una darrera qüestió -i acab, Sra. Presidenta-
que és la següent, a mi el que m’agradaria és que hi hagués 8
diputats, tenim 8 diputats a Madrid, no és ver?, aquests a mi
m’agradaria que fossin els 8 del 2020, els 8 que fossin
capaços per a Balears de suïcidar-se políticament i dir a
Sánchez, escolta, nosaltres som de distints partits, però som
de Balears i mentre no aconseguim aquestes coses no et
donarem suport. Els vuit diputats són imprescindibles perquè
Sánchez tiri endavant. És veritat que no farien res més
políticament, però segurament tothom els recordaria perquè
serien els vuit de 2020 que aconseguirien que Balears, d’una
vegada per totes, fos respectada. Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Font. Es el turno de intervención del
Grupo Parlamentario Ciudadanos para defender las enmiendas
RGE núm. 3664 y 3665/20, tiene la palabra el Sr. Pérez-
Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Bé, nosaltres demanarem
votació separada. Sr. Font, esper que serà votació
separada perquè..., val, val, perquè considerem que, a més,
trobam aquesta  moció excessiva i amb molt de pes i el
problema que tenim és que no podrem justificar el vot de
tots els punts que hi ha a aquesta moció. 

Idò, començaré. En el primer punto el Grupo
Parlamentario Ciudadanos analizaremos las posibles
transferencias de competencias del Estado siempre que

tengamos el preceptivo estudio de impacto presupuestario. Es
más, para el caso de Justicia requeriríamos antes de analizar
si traspasamos la competencia o no pues que todos los
edificios estuvieran perfectamente rehabilitados y que toda la
tecnología necesaria para el trabajo de la justicia pues ya
estuviera implantado. Entonces, a partir de ahí ya podríamos
negociar porque si dependemos que nos den dinero para
pagarlo, lo vemos bastante difícil.

Sobre el punto 2, financiación autonómica, pues
evidentemente hay que modificar el sistema de financiación
autonómica por uno menos complejo y más transparente,
donde se repartan de manera más equitativa los recursos y se
dote de una cobertura más eficaz sobre las necesidades de
cada territorio. Si estos preceptos se cumplen, no sería
necesario incorporar el principio de ordinalidad, por eso
nosotros nos abstendremos en este punto.

Posteriormente hay varios puntos que hacen mención a
aportaciones del Estado y destacamos, como ha dicho el Sr.
Font, la que hace referencia al plus de insularidad para
funcionarios y agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado destinados a Baleares, que se debatirá
posteriormente en una PNL que ha presentado nuestro grupo
parlamentario.

La pregunta para nosotros es, ¿qué está haciendo el
Gobierno recién constituido? Pues, lo primero que hace es no
pagar deudas. Por eso hemos incorporado una enmienda para
exigir el pago de los 78 millones de euros correspondientes
a la última mensualidad del IVA de 2017 y reclamarlo
judicialmente en caso de no prosperar la reclamación política,
porque desde luego estamos viendo que la sumisión que está
mostrando la Sra. Armengol al Sr. Sánchez es impropia de una
presidenta autonómica. 

¿Qué está haciendo también este gobierno? Pues proponer
una armonización fiscal que en realidad estamos viendo que
esta armonización fiscal significa castigar a los gobiernos
autonómicos que rebajan impuestos para incentivar la creación
de riqueza, varias de ellas además gobernadas en coalición con
Ciudadanos. 

¿Qué más está haciendo este gobierno? Regar, regar con
fondos públicos a determinadas comunidades autónomas,
como son Cataluña y el País Vasco, acreditando de facto que
ya hay autonomías de primera, autonomías de segunda y
finalmente autonomías serviles, como la de las Illes Balears,
cuyos mandatarios dicen amén a todo lo que ordena el Sr.
Sánchez y están encantados que Cataluña y el País Vasco se
beneficien a costa de los impuestos que pagan los ciudadanos
de las Islas Baleares. 

De fet, Sr. Font, hauria de posar un altre punt a aquesta
moció que és instar el Govern de les Illes Balears a
pressionar i a fer feina perquè els drets dels ciutadans de
les Illes Balears, doncs, tirin endavant, davant del ninguneo
del Sr. Sánchez.
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Un Sr. Sánchez que da la espalda a los principios de
igualdad, de unión y de convivencia entre españoles, que en
Ciudadanos defendemos desde el centro.

También hemos presentado otra enmienda en el punto 15
para sustituir la palabra “derogar la Ley Montoro” por
“modificar la Ley Montoro”, porque no pueden pagar justos
por pecadores y queremos que las modificaciones beneficien
únicamente a los ayuntamientos que han gestionado de manera
eficiente sus consistorios, porque somos conscientes de la
necesidad de la ley para evitar los despilfarros en los
ayuntamientos, pero consideramos que deberíamos optar por
una reforma más ambiciosa sin eliminar aquellas medidas que
desde nuestro partido consideramos coherentes con las
necesidades y los propósitos iniciales. Por tanto, reformar, no
derogar.

No apoyaremos los puntos que instan a transferir  la
competencia de Puertos a Maó, Eivissa, La Savina y Alcúdia
porque apostamos por la cogestión, también en aeropuertos. 
Tampoco apoyamos las políticas de precios máximos ni OSP
no justificadas. 

En el punto 14 estamos de acuerdo, invertir en la
reconversión turística es primordial y si se hace en
colaboración con el Gobierno del Estado y el Govern de las
Illes Balears mucho mejor.

En el punto 16, sobre publicidad, apostamos por la
prevención para luchar contra la ludopatía.  Y a los puntos que
no he podido justificar el sentido de voto, en principio los
votaremos a favor, pero -vuelvo a reiterar- considero el
enfoque de esta moción excesivo para el tiempo que
disponemos para justificar nuestro voto. Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Pérez-Ribas. Es el turno de
intervención del Grupo Parlamentario Socialista para defender
las enmiendas RGE núm. 3668, 3669, 3670, 3671, 3672 y
3675/20. Tiene la palabra la Sra. Cano. 

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Bé, les esmenes que
hem presentat des del Grup Socialista amb Unides Podem són
esmenes per fer alguns matisos o millorar el redactat de les
propostes d’acord, que en la immensa totalitat compartim. 

Nosaltres hem trobat a faltar una referència al Reial decret
4/2019, del règim especial de les Illes Balears, ja en vigor,
perquè trobam que és un text de cabdal importància per a les
nostres illes i ara l’objectiu primer, el que hem d’aconseguir,
és el desenvolupament efectiu i veure com això es trasllada als
primers pressupostos de l’Estat.

Respecte de la primera esmena al punt 5, és una esmena de
modificació, és per deixar més obert tot allò que pot ser
susceptible de ser estratègic, no afegeix molt més, però
simplement deixar el plantejament una mica més obert.

L’esmena 3669, aquí hem afegit la necessitat de
desclassificar els ports d’interès general, és un requisit previ,
necessari per tal que es puguin després efectuar les
transferències, desclassificar-los perquè siguin gestionats per
la comunitat i, a més, hem afegit dos ports que no són
comercials, però sí que tenen una importància en l’activitat
nauticorecreativa com són els ports del Molinar i del
Portitxol que pertanyen al port de Palma, estan ubicats a
Palma. 

Després, l’esmena 3670, aquí hem afegit un plantejament
que seria l’ideal, que és l’exoneració. Nosaltres compartim la
formulació  que vostès fan d’elevar el límit de la regla de
minimis, però plantejar també aquesta possibilitat per si
Europa vol modificar la normativa cap a les Illes Balears a
efectes que siguem tractades com a regions ultraperifèriques
i estiguem excloses d’aquest límit. Simplement seria afegir
aquest concepte d’exoneració.

En qualsevol cas, compartim que s’han de protegir les
empreses industrials com un sector estratègic clau i trobam
positiu el decret aprovat pel Consell de Ministres fa unes
setmanes per millorar i agilitar la gestió de les subvencions al
transport de mercaderies, que malgrat és un altre tema,
pensam que també té una importància a efectes de la
compensació de la insularitat i els desavantatges competitius.

Després l’esmena al punt 15, aquí hi hauria una errada
perquè nosaltres hem plantejat una esmena de modificació,
voldríem que fos una esmena d’addició, un nou punt, que seria
la modificació de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, per tal d’eliminar
l’aplicació de la regla de despesa a les entitats locals que
estiguin sanejades a efectes que puguin utilitzar els seus
superàvits acumulats i  invertir-los en polítiques socials i
finançar serveis i infraestructures bàsiques, a més de revisar
totes les restriccions a la concertació d’operacions
d’endeutament i eliminar la regulació de les taxes de reposició
dels efectius de l’administració local.

Nosaltres sempre hem defensat que la Llei Montoro és
contrària al municipalisme i que tenia aquesta voluntat de
recentralització, i que s’han de respectar les competències
municipals. Així que en principi no modificaríem la seva
proposta d’acord sinó que la votaríem, però sí que faríem
aquest plantejament d’afegir aquesta esmena, perquè parlam de
dues lleis diferents.

I ja per acabar, perquè supòs que aquest serà el darrer debat
que almanco tenguem nosaltres dos, des del Grup
Parlamentari Socialista li volem traslladar a la seva nova etapa
molts d’encerts, molta sort, molta felicitat, i ha estat un plaer
compartir aquest espai amb vostè; sempre ha tengut una actitud
empàtica, sempre oberta, dialogant i amb molt de sentit
d’estat. L’enyorarem, Sr. Font.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Cano. Es el turno de intervención del
Grupo Parlamentario  Unidas Podemos para defender las
enmiendas RGE núm. 3668, 3669, 3670, 3671, 3672 y
3675/20. Tiene el turno de palabra la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, presidenta. Avui El Pi ens presenta tota una
bateria de propostes per fer arribar al nou govern d’Espanya.
Moltes d’aquestes propostes fa temps que les hem reivindicat
els diferents grups d’aquesta cambra, com bé ha dit ja el Sr.
Font; f ins i  tot alguns punts consten als acords de coalició
entre Unidas Podemos i PSOE. És per això que el nostre grup
parlamentari donarà suport a la pràctica totalitat de les
propostes presentades, si bé hem presentat diverses esmenes.
Algunes d’aquestes ja han estat comentades per la Sra. Cano i
per tant ja no les tornaré a repetir.

Sí que parlaré sobre l’esmena presentada al punt 7, i és que
des d’Unidas Podemos pensam que el descompte de resident
del 75% no funciona bé del tot, perquè algunes companyies
aèries fan un abús, apugen els preus i finalment aquest
descompte no és real. Pensam que està molt bé demanar
mesures per garantir que es compleixi; de fet mantenim part
del redactat de la proposta feta per El Pi, però alhora instam
que el Govern de l’Estat estudiï la possibilitat d’aplicar una
tarifa plana. Només amb una tarifa plana garantirem al cent per
cent que es compleixi, i no hauríem de preocupar-nos si les
companyies troben una nova fórmula per saltar-se el
compromís del 75%. Som conscients que en el Congrés tant
el Partit  Popular com Ciutadans varen tomar el consens de
tenir una tarifa plana, però pensam que la mobilitat dels
residents és un dret i que fa molts d’anys que hauríem de
gaudir de preus assequibles.

D’altra banda hem suprimit la part referent al transport de
vehicles, ja que en el punt 9 de les seves propostes ja fan
menció a aquest tema.

Aprofit per encalentir motors també de cara a la següent
iniciativa per comentar el punt 16, de regular la publicitat
referent al joc d’atzar. Tenim la gran sort que tant per al
Govern de les Illes Balears com el Govern de l’Estat regular
de forma urgent el joc d’atzar per prevenir i frenar la ludopatia
és una prioritat, que de fet, com veurem després, ja s’han fet
grans passes.

Sobre el punt tercer, més enllà dels costos que ha
comentat el Sr. Font, crec que cal un debat més profund; no
vull dir avui perquè seria impossible, amb 5 minuts, però cal
aprofundir en tot allò que fa que viure a les Illes Balears sigui
més car. En aquest sentit dins els acords de coalició també
se’n contemplen alguns, com per exemple mesures normatives
per posar sostre a les pujades abusives dels preus de lloguer
a determinades zones de mercat tensionat. A les Illes
actualment s’estan llogant cofurnes de 30 metres quadrats per
700, 800 i 900 euros, la qual cosa és una vertadera bogeria si
tenim en compte que és pràcticament un salari mínim

interprofessional; és possiblement una de les demandes que
més estan esperant les famílies que pràcticament o que
directament no arriben a final de mes.

Seguint en aquest sentit crec que no hi ha cap dubte en
aquesta cambra que la insularitat comporta una sèrie de
greuges per als seus habitants i les seves empreses en relació
a aquells que estan localitzats a la península, començant per la
carestia de vida. Concretament són superiors els costos de
producció i d’inversió en béns d’equip de les empreses, els
preus dels productes energètics, el cost de funcionament de
les administracions en la provisió de béns públics, o el cost de
vida per als ciutadans que ja he comentat. És per això que a les
Illes necessitam un REB complet, amb un nou sistema de
finançament autonòmic que respecti l’ordinalitat, si bé és cert
que dins els acords de coalició també es contempla aprovar un
nou sistema de finançament de les comunitats autònomes que
resolgui les mancances, asimetries i ambigüitats del sistema
actual. Això sí, des del Parlament i els diputats del Congrés
per Balears ens hem de deixar la pell per aconseguir que es
plasmin totes les nostres necessitats insulars o, millor dit, tots
els nostres drets.

I voldria fer especial menció al punt 17. Als ateus del canvi
climàtic potser els  importa poc, però considerar les Illes
Balears com un territori especialment sensible en matèria de
canvi climàtic no és cap doi. Parlam del fet que només amb
l’augment de la mar hi hauria canvis realment dràstics i
dramàtics a les nostres illes; el perfil del nostre litoral podria
canviar completament, amb totes les seves conseqüències
mediambientals. Però si a alguns els importa poc el medi
ambient en aquestes altures, també tendria conseqüències
molt greus a la nostra economia, que es concentra al llarg de
les nostres costes. No entraré en més detalls, perquè els que
no mouen un dit en favor del medi ambient i els que sempre
estan en contra dels canvi climàtic després ens titllen de
catastrofistes, però sols acabaré dient que sí, que som un
territori realment sensible enfront del canvi climàtic.

Com veuran nosaltres pràcticament, com ja he dit,
donarem suport a totes les iniciatives, però també vull dir des
d’aquesta tribuna que tenim bastant confiança en aquest nou
govern de l’Estat, perquè pensam que ja s’han aconseguit
mesures que probablement si Unidas Podemos no hagués estat
en el Govern, com és l’apujada del salari mínim
interprofessional, potser ni s’hagués apujat.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Sans. Es el turno de fijación de
posiciones. Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene
la palabra el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Bé, en primer lloc, Sr. Font,
coincidesc amb el Sr. Marc Pérez-Ribas en relació amb el fet
que efectivament és una moció molt extensa, hi ha
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pràcticament punts que mereixerien una interpel·lació i una
posterior moció, o com a mínim una proposició no de llei,
com pugui ser el tema del sistema de finançament o REB. Per
tant vagi per davant que el debat que podem fer en cinc minuts
és limitat.

Sí que m’agradaria comentar-li..., faré dues parts, primer
la part en què estam d’acord, i alguna part en què no estam tant
d’acord.

En primer lloc, parts en què sí que estam completament
d’acord. Per exemple el sistema de finançament. A nosaltres
des del Grup Parlamentari Popular no ens preocupa tant que hi
estiguem d’acord, que també; que compartim que s’ha de
reformar el sistema de finançament, sinó aquest esperit
entusiasta que hi haurà per part d’aquesta bancada de l’esquerra
de votar favorablement i sense cap tipus de problema tota la
part aquesta de reivindicacions, però que a efectes pràctics, a
efectes pràctics, els resultats, l’evidència empírica, no
refermen que això sigui així. Per exemple, e l sistema de
finançament; nosaltres compartim el principi d’ordinalitat, el
compartim, que el sistema de finançament compleixi el
principi d’ordinalitat. Però la pregunta rellevant és: si el
sistema de finançament no compleix el principi d’ordinalitat,
el Govern de les Illes Balears i aquesta bancada d’aquí votaran
en contra del sistema de finançament del Sr. Sánchez? Ho dic
per una qüestió molt senzilla: a la Sra. María Jesús Montero,
ministra d’Hisenda, la que haurà d’elaborar la proposta de
sistema de finançament, quan li parlen del principi
d’ordinalitat li agafa urticària, li  agafa urticària
automàticament, ho ha dit públicament moltes vegades. Des
d’aquí defensarem el principi d’ordinalitat de forma que si no
hi ha principi d’ordinalitat en el sistema de finançament hi
votarem en contra? Crec que aquesta és la pregunta que ens
hauríem de plantejar seriosament. Si la resposta és sí tendran
el nostre suport; si la resposta és no..., estam fent un paperot
ara mateix aquí; tots votarem a favor, serà meravellós, però
estam fent un paperot, perquè el que és rellevant és això. 

Si el sistema de finançament no atorga a les Illes Balears
major autonomia financera, hi votarem en contra, del sistema
de finançament que es plantegi? Aquesta és la pregunta clau,
crec jo; i li diré una cosa: cada vegada que a la Sra. María
Jesús Montero se li planteja l’autonomia financera li causa
urticària, és així. És més, la seva posició és l’harmonització,
no l’autonomia financera, ho ha dit públicament fa tres dies.
Resulta que ens volen harmonitzar els impostos, per exemple
successions, donacions i patrimoni, i resulta que si
s’harmonitza tal com diu a l’informe el Comitè d’experts del
sistema de finançament es podria multiplicar per quatre o per
cinc la tributació de l’impost sobre successions i donacions
a les Illes Balears. 

Per tant, el que ens interessa és si vostès, vostès, MÉS per
Mallorca, el Partit Socialista, Podemos, votaran en contra d’un
sistema de finançament que no atorgui més autonomia
financera a les comunitats autònomes i concretament a les
Illes Balears i s’oposen frontalment a l’harmonització
d’impostos, frontalment cal oposar-s’hi.

Per altra banda, ens sorprèn, realment increïble, no?,
vostès votaran amb entusiasme la part que diu, el punt 3 del
REB, no, s’ha de compensar la forma efectiva de la insularitat.
Però si vostès varen firmar en el mes de febrer, varen acceptar
en el mes de febrer de l’any 2019 un règim especial de les
Illes Balears que no..., 21 articles, ni un sol compromís, ho
sap la Sra. Consellera, no hi ha ni un sol compromís ferm a
aquell decret llei. Per això ara ens diuen l’eufemisme cal
desenvolupar aquell decret lle i. Clar que cal desenvolupar,
perquè no hi ha ni un compromís ferm a aquell decret llei, ni
un, no hi ha el bloc de fiscalitat i els compromisos que hi ha
no són ferms. 

El Sr. Sánchez posarà en el pressupostos el que li doni la
gana, som un poc pessimistes del que posarà en els
pressupostos, però posarà el que li doni la gana i si no hi posa
el fons de..., e l factor aquest d’insularitat no hi haurà ni un
euro perquè falta negociar la metodologia, etc.

Per tant, estarem d’acord amb el sistema de finançament,
amb el REB, amb el plus d’insularitat, estarem d’acord amb el
tema de la cogestió aeroportuària, jo crec que les Illes
Baleares hem de decidir alguna cosa, amb el tema del 75%,
amb el tema dels preus de referència quant a preus baixos de
referència, el tema del transport de mercaderies. És realment
increïble que ara ens vengui la Sra. Armengol i el Sr. Marc
Pons i ens diguin, que ho ha dit vostè, Sr. Font, no, el decret
aquest per subvencionar el transport de mercaderies és
fabulós. Però si no ofereix res de nou, si el 60 i el 65% ja hi
eren i el tema de la partida ampliable dels pressupostos ja hi
era abans, des de l’any 2017. Per tant, no s’ha afegit
absolutament res nou.

La regla de minimis, la singularitat agrària, els convenis
ferroviaris..., home, faltaria més, clar que sí, el tema del 50%
de la Llei de dependència, Pla estratègic del sector turístic.
Amb el que no estarem d’acord, ja per finalitzar, no hi estarem
d’acord amb el tema de la Llei Montoro. Compartim que s’ha
de flexibilitzar la possibilitat que els municipis sanejats, com
per exemple Alcúdia, puguin invertir els seus romanents, això
sí, han de poder baixar els impostos també, per exemple, eh?,
vull dir, no només gastar sinó baixar els impostos. Per què no
han de poder absorbir el romanent baixant els impostos? Això
no es proposa.

Ens abstindrem també amb el tema del traspàs, les
transferències de ports. No sabem per què no s’inclou Palma,
però per exemple, les transferències de ports si les ha de
gestionar el Sr. Pons ens estimam quasi més que els gestioni
el Govern central, perquè treure’ls aquestes coses, no?

(Alguns aplaudiments)

Per altra banda, per altra banda...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

 



1506 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 22 / 25 de febrer de 2020 

EL SR. COSTA I COSTA:

..., el tema de les competències -sí, ya termino, ya termino-,
el tema de les competències ens abstindrem també perquè
crèiem convenient, primer, finançar-les bé, primer exercir bé
les competències abans que en venguin més.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Costa. Correspon ara el torn de
paraula del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la
paraula el Sr. Ferrà. 

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Primer de tot, estam davant d’una moció pont, diria jo, de
debats sobre reivindicacions futures a Madrid. Una moció
paraigua, una moció que donarà molt de lloc al Parlament si
entre tots som capaços de desenvolupar-la. Són disset punts
centrats en reivindicacions d’insularitat, algunes concretes,
algunes generals que donaran també un marge a un
desplegament posterior. 

Jo  només volia fer referència a un dubte que tenc al Sr.
Font, el punt número 9 , és una reflexió in voce, el punt
número 9 parla de bonificar totes les mercaderies, les que
entren també. Clar, això genera un problema també de
competència en producte local, en producte agrari. No sé si
després a la rèplica vostè podria aclarir un poquet el seu
posicionament, el seu punt de vista que per a nosaltres és
important.

Vull demanar-li també que es mantengui ferm davant
l’esmena de Ciutadans de la no-derogació de la reforma
laboral. Per tant, sí que li demanam que en aquest punt s’hi
mantengui.

Nosaltres, per tant, estam d’acord amb el marc d’aquesta
moció i el nostre compromís, com a MÉS per Mallorca, va en
aquest camí. Nosaltres, des de MÉS per Mallorca, hem
desenvolupant un punt de programa que és l’agenda balear i té
en compte un nou context històric, que és el Govern Sánchez.
No contarem la història perquè estam davant un govern de
pacte, un govern de PSOE amb una altra formació, amb Unides
Podem, i amb la col·laboració o amb el suport extern de
forces d’esquerres majoritàriament sobiranistes. Per tant,
estam en aquest marc amb la mà estesa i  amb moltes
esperances dipositades. 

Però ja tenim sobre la taula tres receptes que no ens
agraden; l’ampliació de l’aeroport, 78 milions d’euros i les
demandes del nostre agrari, totes elles amb un denominador
comú, la sobirania. Què vol dir sobirania? Vol dir capacitat de
decisió , vol dir empoderar la ciutadania, vol dir decidir en
qüestions estratègiques, vol dir ser competitius, vol dir poder

cooperar amb marge de decisió i vol dir capacitat de
resiliència.

Diàleg i reivindicació. Vostè, Sr. Font, va fer referència al
diàleg i a la reivindicació a la seva interpel·lació. Sempre ha
de ser una constant, diàleg i reivindicació. El poeta i narrador
Antoni Vidal Ferrando transmet una reflexió interessant quan
presenta el seu darrer llibre Quan el cel embogeix, "miram
sovint el món des de la mateixa finestra". Això ens passa a
Madrid, ens miren sempre des del a mateixa finestra, som rics,
un paradís, uns suertudos que a sobre ens queixam i fins i tot
n’hi ha que ataquen directament, com la Sra. Isabel Díaz
Ayuso, presidenta de la Comunitat Autònoma de Madrid, que
ens acusà la setmana passada per defensar la realitat insular, a
nosaltres i a altres territoris. 

Des del diàleg podem treballar, primer per canviar aquesta
finestra, fer-los veure i que prenguin consciència de les
necessitats que tenim enles infraestructures hídriques, en les
dades tan altes de pobresa, en la precarietat laboral i les baixes
pensions, en la pírrica inversió en infraestructures com les de
mobilitat, els alts costos de vida, habitatge i la cistella de la
compra, i els costos de desplaçament d’un ciutadà de
Formentera. Pasen y vean i a veure si estarien disposats a dir
que això és un paradís per si. 

El marc que proposam des de MÉS per Mallorca és un
triangle basat en el diàleg, les reivindicacions per un bon
finançament just i la consideració de la insularitat, tres
avenços en polítiques progressistes i  adreçades al benestar
universal de les persones. El diàleg s’ha d’exercir a tots els
nivells, però ha arribat l’hora també de centrar els esforços i
alçar la veu en reivindicació i en mobilitització, ambdues eines
necessàries a causa de la sordesa i la poca consideració
històrica que ha tengut l’Estat per aquesta terra. A una mà
sempre hi trobaran la bandera del diàleg de MÉS per Mallorca,
però a l’altra també hi trobaran el puny de la reivindicació
perquè és ben hora d’alçar la veu en aquesta qüestió. 

Des de MÉS per Mallorca tenim l’agenda balear basada en
sis blocs. Permetin-me que vagi a un bloc social, perquè crec
que és important. El bloc econòmic i política social, la
derogació de l’actual reforma laboral i aprovar-ne una de nova.
Tenim tota una sèrie de realitats perquè moltes vegades ens
demanam, per què els lloguers són cars?, per què no podem
fer front a la cistella de la compra?, per què no podem pagar
les factures de la llum?, per què molta població no pot
afrontar aquestes...? I és veritat que tenim preus alts, però
també és veritat que els sous han estat totalment congelats i
tenim una realitat creixent que són els acomiadaments -i ho
dic en majúscules- improcedents, per una pràctica empresarial
d’acomiadar la gent major de 50 anys que té, que ha assolit una
carrera professional i uns drets i alhora aprofitar-se de gent
jove que en la situació de precarietat que vivim tenen uns sous
molt més baixos.

Com a conclusions, MÉS per Mallorca creiem en un
millor finançament per poder fer millors polítiques i tenir
millors serveis públics i així poder redistribuir de forma
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millor la riquesa que està concentrada en poques mans i poder
generar llocs de feina i el benestar de les persones. 

Fa un any i mig MÉS férem una reflexió pública, les
polítiques per desenvolupar el pacte, els acords pel canvi i un
futurible pacte d’esquerres tenia un sostre, tenia un sostre de
vidre, que si no millorava el finançament no podríem arribar
a assolir. Estam arribant a aquest punt. Per tant, és
imprescindible.

Aquest govern i la seva presidenta tenen un deure històric
davant d’un govern de pacte d’esquerres de Madrid de PSOE
i Unidas Podemos, també el té tots i cada un dels consellers
perquè més que mai el destí del Govern de les Illes Balears i
el de l’Estat aniran lligats i la primera aturada, pressuposts
generals de l’Estat i règim especial.

Com deia Miquel Martí i Pol: “tot està per fer i tot és
possible”, però també és cert que la llista és molt més llarga
i la propera moció d’aquí un any no seran 17 punts, seran 20
i busques.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. És el torn de paraula del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr.
Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Nos trae El Pi una moción
con el título de una hoja de ruta o plan del Gobierno balear
frente al Gobierno de España, cuando es un plan que
perfectamente puede tratarse de política general, porque habla
de muchísimos temas, 17 puntos, pero vamos, podrían ser 85,
porque puede hablar de infinidad de temas que afectan a la vida
de los ciudadanos. Y, de hecho, nosotros votaremos a favor de
las propuestas que intentan paliar los efectos negativos que
conllevan la insularidad, de eso no tengan la menor duda, por
justicia, porque está contemplado en la Constitución y porque
es algo que llevamos ya mucho tiempo pidiendo desde estas
islas.

Ahora también le digo una cosa, que si estamos hablando
de temas de política general, se dejan ustedes el Grupo El Pi,
muchos temas interesantes, temas interesantes que afectan a
la vida diaria de los ciudadanos. Por ejemplo, el peligro cada
vez más evidente de habernos convertido en una ruta de
inmigración ilegal, como demuestran los datos solo de este
mes de febrero, con la cantidad de pateras que han llegado y
más de 40 inmigrantes que han llegado a nuestra costa, que es
uno de los efectos de esta política buenista, este efecto
llamado de las políticas de la Sra. Armengol y del Sr. Sánchez,
de las puertas abiertas y de ir colaborando con entidades
como, esas que llaman Open Arms, que son Open Mafia y al
final quienes sufren estas consecuencias son los ciudadanos

de Baleares y también esa pobre gente de la que se aprovechan
de ellos.

Pero también hay temas interesantes de política general,
por ejemplo, paliar los efectos de ese adoctrinamiento que se
sufre en las escuelas de Baleares, como además se ha podido
ver con un documento gráfico y unos audios que han recorrido
toda España y que demuestran ese adoctrinamiento en las aulas
de Baleares. Por no hablar de la falta de libertad lingüística en
las escuelas de Baleares, donde se aplica un sistema ilegal,
antipedagógico, que es el de la inmersión lingüística
obligatoria en catalán para todas las etapas educativas en los
centros educativos públicos.

Al final en realidad esta moción tiene un claro contenido
nacionalista, ustedes son un partido nacionalista y tiene un
contenido nacionalista. No se ponga nervioso...

(Remor de veus)

..., no se ponga nervioso, a nosotros nos dicen muchas veces
extrema derecha y no lo somos, no pasa nada...

(Remor de veus)

..., ustedes tienen aquí un claro contenido nacionalista en
muchas de sus reivindicaciones, sobre todo porque además
inciden en tener más competencias y más competencias. 

Miren, precisamente lo que quiere es sentido contrario, es
a tener menos competencias, sobre todo porque hemos
demostrado que competencias claves que afectan a los
servicios básicos de los ciudadanos, como son por ejemplo
educación o sanidad, han sido un auténtico fracaso en su
gestión autonómica, no sólo por los agujeros económicos que
han provocado, sino también porque encima han creado
diferencias graves entre los ciudadanos de este país llamado
España. Porque claro, cuando ustedes hablan de tener más
competencias, después claro salen los señores separatistas de
MÉS y dicen, c laro que sí, más competencias, porque el
objetivo final de tener más competencias no es solucionar los
problemas de la gente, sino realmente insistir en ese plan que
lleva el separatismo muchos años intentando, que es la
separación de Baleares, de Cataluña, de Valencia, de las
provincias vascongadas, de Galicia del resto de España...

(Algunes rialles)

Claro, cuando uno se enfrenta a una moción como esta de
política general, que le pide nada más y nada menos qué va a
hacer el Gobierno de Baleares frente al Gobierno de España,
pues hombre, realmente Font o no se da cuenta, o no quiere
verlo, pero la gravedad del Gobierno de Baleares que tenemos
aquí con el Gobierno de España, está en que son gobiernos
sostenidos por partidos comunistas y por partidos separatistas
que lo que quieren hacer es acabar con el ordenamiento
jurídico y con el ordenamiento constitucional...

(Remor de veus)
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Claro, ¿qué hoja de ruta se les puede pedir? Es que la ruta
está clara, la ruta es acabar con la unidad nacional, con la
unidad de España, con el ordenamiento constitucional, con las
libertades de todos los ciudadanos. Incidir con más
competencias que nos siguen dividiendo y nos siguen
enfrentando, algo que hacen ustedes, los que gritan a este lado,
es un grave error que afectará a los ciudadanos.

Nosotros desde luego ya le digo que votaremos a favor de
algunas medidas que son buenas para los ciudadanos, pero
votaremos en contra de todo lo que suponga tener más
competencias, porque las competencias autonómicas, el
sistema autonómico después de tantos años de sufrirlo, se ha
demostrado que ha fracasado y que hay que devolver estas
competencias, por el bien de los ciudadanos, para que no
tengan que seguir pagando tantos impuestos para sostener
tanta incompetencia autonómica, tanta empresa pública y
aprovecho para decirle, hombre, cuando dice que tengamos
que intervenir en empresas como AENA u otras empresas, los
representantes de Baleares o las instituciones baleares, mire,
los políticos cuanto más lejos de las empresas mucho mejor,
que ya tenemos el ejemplo con las cajas de ahorros y ya
vemos como se solucionó o donde nos llevó la gestión de
políticos y sindicalistas: a la ruina y a la quiebra. Así que los
políticos cuanto más lejos de las empresas mucho mejor.

En definitiva y termino, votaremos a favor de algunos
puntos, votaremos en contra de todo aquello que incida en ese
plan de ruta que la izquierda, el comunismo y el separatismo
pretende llevar a cabo, que es la destrucción de la unidad
nacional, de las propias Islas Baleares y del ordenamiento
constitucional.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias Sr. Campos. Es el turno de palabra del
Grupo Parlamentario Mixto. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, enhorabona, Sr. Font,
per aquesta agenda de temes, realment és impossible discutir
tots aquests punts, si vostè no ha tingut temps ni de comentar
els 17 punts, imagini’s jo si en tinc. A més a més jo tinc un
avantatge, que és que vostè ja sap el que penso jo de tot això.
Per tant, ja sap que nosaltres estem d’acord en gairebé tots els
punts. Sí que la veritat és que he trobat que alguns punts
estaven una mica així com es diu, fets i deixats estar, una mica
sense matisar prou i realment li he de dir que considero que
les esmenes que en general ha presentat PSOE i Podemos,
Podemos i PSOE, em sembla que milloren i matisen alguns
dels punts i, per tant, m’imagino que les acceptarà perquè no
van en contra del que vostè proposa. 

I per tant, nosaltres votarem gairebé a favor de tots els
punts, ara li faré un parell de comentaris, també hi ha dues
esmenes de Ciutadans, una que proposa l’addició d’un nou
punt, que si vostè  l’accepta, que suposo que sí, perquè fa

referència als 78 milions de l’IVA, nosaltres també hi
votaríem a favor. I en canvi no estem d’acord i suposem que
vostè no l’acceptarà l’esmena que es refereix al punt 15,
perquè crec, Sr. Pérez-Ribas, que hi ha una esmena del PSOE
que millora aquest punt i  que potser faria que a vostè fos
acceptable, perquè crec que matisa aquest element que vostè
deia de no derogar, sinó modificar.

Jo els dos punts que li volia comentar, Sr. Font, que no
veig clars i que en principi, si vostè no em convenç a la seva
última intervenció ens hi abstindríem, són el 9 i el 14 i ara li
ho explicaré. 

El 9 , que fa referència precisament a la bonificació del
tràfic  de mercaderies. Jo crec que en aquest tema s’ha de
distingir molt bé el tràfic d’entrada i el tràfic de sortida, que
això el decret ho fa bastant bé, i crec que té sentit el que diu
el decret, de bonificar l’entrada d’aquelles mercaderies per a
les quals no hi ha suficient producció dins les illes. Per tant,
és això que li deia que hi ha alguns punts que estan una mica
fets i deixats estar, em sembla que matisen poc. I per tant, jo
aquest punt em sap greu no he pogut presentar-li esmenes,
però nosaltres tal com està redactat ens abstindrem, sobretot
perquè és contradictori amb una moció que vam aprovar el dia
5 de febrer, a proposta del nostre grup, on precisament es feia
aquest matís, que em sembla que la va esmenar el Sr. Borràs,
va presentar una esmena a la moció que nosaltres vam
presentar el 5 de febrer, jo li vaig acceptar perquè estava molt
més ben explicat tot aquest element que jo li dic, i clar, em
sembla contradictori que el dia 5 de febrer vam votar a favor
d’aquest matís, ara al cap de molts pocs dies, ho fem en un
altre sentit.

I després tampoc no estic d’acord amb el punt catorzè,
sobre que el Govern de l’Estat deixi de realitzar i dotar
econòmicament un pla estratègic per al sector turístic i ara li
ho explicaré. L’Estat de forma deslleial s’ha dedicat a,
recuperar competències que no li pertoquen, aprofitant que té
la caixa i que té la borsa dels doblers, per exemple to ts els
plans de dinamització turística o d’excel·lència turística que
es varen fer durant bastant anys consistien que l’Estat, com
que tenia uns doblers, imposava a les autoritats que en tenien
la competència que eren els consells insulars i els ajuntaments
el tipus d’inversió que havien de fer a les destinacions
turístiques. És clar, com que l’Estat posava una tercera part,
intervenia en una tercera part de la presa de decisions.  

A nosaltres ens sembla que aquesta forma de procedir s’ha
de denunciar i no s’ha d’acceptar de cap de les maneres. Estic
totalment d’acord amb vostè que hem d’exigir el finançament
que ens pertoca, però el que no podem tolerar..., això també
ens afecta per exemple en matèria cultural, l’Estat entra a
formar part dels patronats de les institucions culturals, que no
és competència de l’Estat, i gràcies a això té el control sobre
aquella institució... o exerceix un control sobre aquella
institució cultural que no li pertoca.

Per tant, nosaltres amb el punt 14 no hi estarem a favor...,
entenem el fons de la qüestió i per això no hi votarem en
contra, ens hi abstindrem perquè no volem avalar la política de
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reclamar que l’Estat faci coses que no li pertoquen. L’Estat si
de cas ens ha de finançar adequadament, però les
competències cadascú ha d’exercir les seves i per tant, no
cridar que l’Estat dugui a terme una política que no li
correspon.

Simplement amb aquests dos matisos, aquestes dues
cridades d’atenció que són aquestes dues abstencions, doncs,
donarem suport genèric a la moció que ens proposa.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Correspon ara fer ús de la paraula al
grup proposant, té la paraula el Sr. Font per fixar entre altres
coses posició en relació amb les esmenes.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Passaré directe a les esmenes,
l’esmena que presenta Ciutadans que fa referència a demanar
que... un punt més, que ens tornin els  78 milions d’IVA, hi
estarem d’acord; en canvi estam en contra de l’esmena que fa
referència a modificar la Llei 27/2013, aquesta no
l’acceptarem.

De les esmenes que ha plantejat PSOE i Unidas Podemos
votarem a favor de les 3668, 3669, 3670 i també votarem a
favor de la que fa referència... a l’esmena 3672, agrairia a la
portaveu... quedarà derogar, vull entendre, i si un cas amb el
text que vostè vol posar si el fa arribar al lletrat hi estaríem
d’acord, quedaria així com està més l’ampliació amb el seu
text que deia, estaríem d’acord.

I en canvi..., i també estaríem d’acord amb l’esmena..., amb
la que no estaríem d’acord, perdó, és amb l’esmena que fa
referència al 75% de descompte del transport aeri i marítim
de passatgers perquè entenem que aquesta esmena... la nostra
proposta és molt més clara i molt més ambiciosa que la que
ens presenten, amb la qual cosa la seguirem mantenint en
aquest sentit.

Estam molt d’acord amb la que vostès han fet que fa
referència a ficar amb els ports d’interès, treure de ports
d’interès general de l’Estat el que és El Molinar i Es Portitxol,
és a dir, El Pi... ho dic por los que han venido, com diria El
Casta, que no os vais, pero que quedais, seria important que
sabéssiu que El Pi ha defensat sempre que Palma -Palma-, el
que és allà on arriben les mercaderies és un port d’interès
general, però quina diferència té el port de La Savina de
Formentera amb el port d’Alcúdia o amb el port de
Ciutadella?, és que no en té cap. Per tant, port de Maó, port
d’Alcúdia, port d’Eivissa i port de La Savina haurien de ser
ports gestionats per la comunitat autònoma i ens sembla molt
bé l’esmena que ens fiquen d'El Molinar i Es Portixol perquè

són dos clubs nàutics que no té cap sentit que un amic del Sr.
Campos des de Madrid digui..., i què punyetes saben on és Es
Portitxol o on és El Molinar?, eh?, a vegades ens pinten devora
Canàries o Canàries devora Balears i...i... desbarats, desbarats.
Per tant, aquesta ens pareix extraordinària.

I després entraré en aquestes qüestions que em plantegen
sobretot MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, el que és la
novena, el punt novè. 

A veure, hem d’entendre que queda molt clar al final,
afecta les mercaderies transportades en règim de càrrega en
origen o destinació del port de les Balears sense distinció de
tipus de bé, amb les úniques -i aquí és on ve la feina de la
comissió mixta i tot això, que defensar, posar tots els
impediments que molt bé estaven dient els dos portaveus de
MÉS per Mallorca i per Menorca-, amb les úniques
excepcions imposades per la normativa europea i espanyola. 

Està clar que el decret, com molt bé deia el portaveu Sr.
Castells, ens és beneficiós en segons quines qüestions, bé, idò
que es posin aquí aquestes qüestions, que es posin aquí, però
hi ha altres sectors que avui a causa de la llista que hi ha estan
condemnats tota la vida i ara ens preocupam que aquell que no
ho estan del tot, però que estan ofegats, no vengui producte de
fora i els foti un preu que els faci una competència deslleial.

Nosaltres pensam des d’El Pi que és aquí, en aquest punt
on es parla de les normatives europea i espanyola on els
interessos de Balears a la comissió mixta es faran prevaler
aquestes qüestions. És amb aquest significat.

I en el que fa a la catorzena, en el tema turístic, pensam que
hi ha zones..., és evident que Menorca no és el millor exemple
perquè tal vegada no hi ha aquestes zones tan deteriorades,
però hi ha zones a Balears que necessiten d’una inversió que
l’Estat pot fer malgrat la competència sigui nostra, no es tracta
que la tenguin, i que dugui un segon camí que sigui la
desestacionalització. 

Per què l’Estat turísticament posa doblers, anys, per
arreglar la Catedral de Burgos? O per què l’Estat a través del
(...) posa doblers per arreglar biblioteques?, què estan fent
ells? Oferir un producte cultural per a la gent que va allà a un
turisme que no és de sol i platja.  A nosaltres això ens costa a
vegades pensar-ho, però jo crec que tenim moltes coses a
millorar i a restaurar a zones madures perquè estan molt
malament i podem entrar en un deteriorament ja irreversible
d’abandonament i  altres coses que siguin per
desestacionalitzar.

Aquesta era la nostra intenció, no era altra.

És evident que això és un document ampli. És evident, però
no em diran vostès que d’alguna manera les ordres no quedaran
passades. Les ordres quedaran passades, almanco per part
meva.

I ara m’agradaria que entengués el portaveu de Ciutadans...,
ho diu, en infraestructures, si no hi ha les infraestructures allò
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de justícia i el personal ben dotat no l’hem d’agafar. És a dir,
aquesta convicció de com volem les coses és bàsica i vostè no
dóna suport a la transferència de puertos, parla de cogestión,
cogestión de què? I per què no cogestionen Ciutadella?,
perquè és nostre. O no és igual el port de Ciutadella i el port
de... de La Savina o el d’Alcúdia? És el mateix. 

Relájense, no siguin tan centralistes, siguin més ciutadans
de Balears. És el nostre problema. Si vostè no ho defensa aquí,
no ho defensarà ningú.

Després, l’altra qüestió, el PP, no s’equivoqui, la
proposició de llei del REB o les mercaderies, vostè diu: “ara
el decret tal y cual”, igual que cuando ustedes, i diu: “nada
nuevo en el horizonte”, perquè és clar, vostès podrien treure
pit si ho haguessin arreglat, però no ho varen arreglar.
Almanco no posin pals amb els seus... amb els seus amics de
Madrid.

El tema de la llei Montoro, a veure, a veure, a veure... diu:
“com Alcúdia té dret”. No, no, a veure, escolti, hi ha una llei
de bases de règim local, l’autonomia municipal no s’hauria de
poder discutir en res. Els doblers que té són dels impostos
dels ajuntaments dels que li són propis, dels ajuntaments. No
és que n’hagin posat cap els altres. Des de l’any 1979 hi ha
eleccions municipals, en quin estat som?, en un estat que vol
tornar xuclar tot el que durant 42 anys ha estat de tothom? 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, s’equivoca i si vol estar a les ordres del Sr. Casado
està acabat políticament, li ho dic jo, acabat políticament.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, hauria d’anar acabant.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Vaig acabant, vaig acabant. Esper que el que ha dit MÉS per
Mallorca d’aquí a un any envers de disset no siguin vint.

I acab, Sr. President, agraint a la portaveu del PSOE les
seves paraules, jo també els notaré a faltar. 

Volia acabar amb una cosa al Sr. Campos. Sr. Campos, Sr.
Campos, Open Arms...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... no és en cap moment "open mafia", vostè...

(Alguns aplaudiments)

... vostè... quan més he après en política va ser en els anys  que
vaig ser regidor i batlle de Sa Pobla, quan ningú no tenia un
27% de població immigrant i tots us en rèieu perquè tots eren
a Sa Pobla, nosaltres hi convivíem i hi continuam convivint. El
món...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, ha d’acabar...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

... -acab, Sr. President-, el món muta cap a un mestissatge i si
vostè no està preparat l’atropellarà, i tots els punts que estan
aquí són defensa de la Constitució perquè jo som un
constitucionalista.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, passam a... Sr. Font, podem fer votació separada? Idò
aquesta presidència proposa fer una primera votació d’aquells
punts que no tenen cap esmena, que són, si no m’he equivocat,
els punts 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 16 i 17. Aquests punts no
tenen cap esmena.

Procedim a votar...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó, Sr. President... Perdó, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Digui, Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Jo he anunciat que ens abstindríem al punt 9 i, per tant,
demanaria votació separada, i em sembla que el punt 14 no l’ha
dit a la llista i si l’ha dit també demanaria votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Quin punt?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

9 i 14.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Digui, Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí, nosaltres demanaríem votació separada del punt 1, del
punt 1 i no sé si ha dit el punt sisè...

(Remor de veus)
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sr. President, nosaltres demanem votació separada punt a
punt.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, passam a votar, així és més simple. 

Passam a votar. Votam el primer punt.

35 vots a favor, 2 en contra i 20 abstencions.

Ara votam el punt 2. Votam.

49 sí, cap no, 7 abstencions.

El punt 3, votam.

56 sí, cap no, cap abstenció.

Punt 4, votam.

57 sí, cap no, cap abstenció.

Ara votarem el punt 5 amb l’esmena incorporada, la 3668.
Votam.

54 sí, 2 no, cap abstenció.

Ara votam el punt 6, amb l’esmena 3669 incorporada.
Votam.

34 sí, 3 no, 20 abstencions.

Ara votam el punt 7 tal com està redactat a la moció.
Votam.

57 sí, cap no, cap abstenció.

Ara votam el punt 8. Votam.

52 sí, 5 no, cap abstenció.

Ara votam el punt 9. Votam.

52 sí, 1 no, 4 abstencions.

Ara votam el punt 10, amb l’esmena 3670 incorporada.
Votam.

57 sí, cap no, cap abstenció.

Ara votam el punt 11 amb l’esmena 3671 incorporada.
Votam.

57 sí, cap no, cap abstenció.

Ara votam el punt 12. Votam.

57 sí, cap no, cap abstenció.

Votam el punt 13. Votam.

57 sí, cap no, cap abstenció.

Ara votam el punt 14. Votam.

50 sí, cap no, 6 abstencions.

Ara votam..., he de demanar primer si cap grup np s’oposa
a la transacció que ha fet el Grup Parlamentari Socialista... Idò
votam el punt 15 amb l’esmena transaccionada 3672...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

La lletrada diu que ho votam com a punt a part, idò ho
votam com a punt a part, com si fos una esmena d’addició.
Votam.

40 sí, 17 no, cap abstenció.

Ara votam el punt 16. Votam.

57 sí, cap no, cap abstenció.
Ara votam el punt 17. Votam.

55 sí, cap no, 2 abstencions.

I ara hem de votar l’esmena 3665, una esmena d’addició
del Grup Parlamentari Ciudadanos. Votam.

55 sí, cap no, 2 abstencions.

(Remor de veus)

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 10281/19 ,
presentada pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a addicció al joc
on line. 

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon a les
proposicions no de llei, debatrem en primer lloc la Proposició
no de llei RGE núm. 10281/19, dels Grups Parlamentaris
Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a
addicció al joc on line.

Començam amb les intervencions dels grups parlamentaris
que han presentant conjuntament la iniciativa, pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gracias, Sr. Presidente. Caminante no hay camino, se hace
camino al andar y un paso tras otro vamos a plantar cara a la
adicción al juego on line, una adicción que está destrozando
no solo la vida de personas individuales sino también de sus
familias. Hoy podemos y debemos lanzar un mensaje a todos
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ellos, un mensaje de seguridad y de esperanza, de ese pozo es
posible salir y desde aquí vamos a ayudarles.

En esta lucha es fundamental un nuevo enfoque de la
gobernanza, con fuertes alianzas entre todas las
administraciones y la sociedad civil. Así pues, quiero dar la
bienvenida a este Pleno a una persona experta en la materia, el
doctor Oriol Lafau, coordinador autonómico de Salud Mental
del Servicio de Salud, gracias por acompañarnos hoy.

Según Proyecto Hombre, el 7,5% de los jóvenes entre 15
y 24 años jugó dinero por internet en los últimos doce meses,
pero ¿realmente es tan grave jugar un poquito todos los fines
de semana? Debe ser peor ser adicto a drogas de las de verdad
que al juego on line, ¿no? Esta es una pregunta que quizás
alguno de ustedes se esté haciendo.

Pues bien, estudios neurobiológicos, llevados a cabo, por
ejemplo, mediante resonancia magnética funcional, han
mostrado cómo la adicción a los videojuegos y al juego on
line tiene efectos similares al consumo de drogas que pueden
inyectarse o esnifarse, de ahí que el apelativo de heroína del
siglo XXI, para referirse a estas adicciones, no vaya nada
desencaminado.

Desde Unidas Podemos tenemos claro el camino a seguir
para defender a la ciudadanía de nuestras islas, y ya llevamos
tiempo en marcha, por ejemplo, apoyando el desarrollo de una
ley de adicciones, tal como se recoge en los Acuerdos de
Bellver. Asimismo, para desincentivar el juego, hemos
trabajado con herramientas fiscales derogando el artículo 39
de la Ley de presupuestos, relativo a las bonificaciones del
IAE a los casinos por el aumento del número de mesas de
juego, un artículo que, dicho sea de paso, llevaba bastantes
años en vigor, y estamos especialmente satisfechos y
satisfechas de que se haya eliminado de nuestros primeros
presupuestos de esta legislatura.

En Unidas Podemos pensamos que las Illes Balears ha de
ser una comunidad autónoma líder en la prevención de la
adicción al juego, por ello hemos impulsado la creación del
Observatorio del Juego On Line para atender a esta adicción
emergente, es el primero de todo el Estado, y ya diversas
comunidades autónomas se han puesto en contacto con
nosotros para replicar este modelo; es una herramienta
fundamental, dado su carácter multidisciplinar, al estar
conformado por diferentes direcciones generales del Govern
balear, junto con el PADIB, y además acompañados por
entidades de la sociedad civil, como la Universitat de les Illes
Balears, la Asociación Juguesca, el Observatorio Balear de la
Sociedad de la Información, el Colegio de Psicología y el
Proyecto Hombre.

Hasta aquí los pasos que hemos dado, derogación del
artículo  39, creación del observatorio, una moratoria de 24
meses para replanificar el escenario del juego, pero el camino
debe continuar si queremos llegar a Ítaca. Así pues, traemos
a este Pleno una PNL que esperemos que alcance el máximo
consenso de los grupos de esta cámara, en ella instamos al
Govern balear para que, a través del Observatorio del Juego

On Line se lleven a cabo dos acciones fundamentales: en
primer lugar, un diagnóstico sobre la realidad de esta
modalidad de juego para obtener datos fiables que permitan
poner en marcha actuaciones en todas nuestras islas, sin
desigualdades en ninguna de ellas. Y en segundo lugar,
tenemos una propuesta de transacción a la enmienda
presentada por Ciudadanos, a quienes agradezco su propuesta,
y que ya hemos comunicado a la letrada, y que quedaría con la
siguiente redacción: “Realizar campañas destinadas a la
prevención de conductas adictivas vinculadas al juego on line,
muy especialmente en menores de edad, así como
información clara y localizada sobre la explicación de qué es
la ludopatía en su portal web.”

Señoras y señores diputados, les invitamos a unirse y a
caminar junto a los grupos políticos que firmamos esta
iniciativa para la prevención de la adicción al juego on line y
la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Llevamos muchas semanas hablando de menores, vamos a ver
hoy quien se moja y realmente vota a favor de algunas
actuaciones.

Apostemos en serio , apostemos por la salud de nuestra
gente, no dejen pasar esta oportunidad, entramos en la recta
final, suenan las sirenas, se han encendido las luces de alarma,
el castillo está sitiado y solo podemos escapar a través de una
ciénaga, ¿o no? Desde Unidas Podemos enviamos emisarios
de uno a otro extremo de esta cámara, de ustedes depende que
sumemos, ¿superamos esta pantalla y pasamos a la siguiente?
La gente lo necesita, está claro que sí se puede y a la adicción
al juego on line tenemos que decirle hoy: game over!

Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Gràcies, Sr. President, bon dia senyores i senyors diputats,
premsa i públic. Crec que tots estam d’acord o almenys vull
pensar que en això sí que hi haurà unanimitat en aquesta
cambra, que l’addicció al joc és un problema creixent i un dels
principals problemes als quals s’enfronta la societat. I aquesta
qüestió pot arribar a ser tan problemàtica que els
professionals de l’àmbit sanitari i social ja han començat a
parlar d’epidèmia, sobretot entre els col·lectius més
vulnerables, com, per exemple, els joves.

La problemàtica no només queda aquí, s inó que va més
enllà, pel que pensam o pot semblar a un primer moment,
moltes vegades l’addicció al joc ja va associada a un consum
de drogues o d’alcohol. En el món del joc hem de saber
diferenciar, principalment, dos tipus de joc: el joc físic i el
joc on line, la diferència principal entre elles és la detecció,
el moment i l’espai per jugar-hi. En el cas del joc físic, pot ser
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més senzill pels especialistes a l’hora de detectar-lo, perquè
és un joc que es realitza presencialment i quotidianament. En
canvi, en el cas del joc on line  s’hi pot jugar a qualsevol
moment i a qualsevol espai, fet que dificulta la seva detecció.

Les competències per a la regulació del joc on line, cert
és, són de l’Estat espanyol, però la tasca de l’administració
pública de les Illes Balears és vetllar per la salut de la població
i treballar des del punt de vista de la prevenció de l’addicció.
Per part del Govern balear, i reflectit en els Acords de
Bellver, ja s’ha començat a treballar en aquest sentit, s’ha
realitzat una moratòria a les noves sales de joc durant dos anys
i es treballa en la futura llei d’addiccions; aquesta donarà
molta importància a les addiccions a la substància.

Necessitam saber en quin punt es troba el joc on line
establert dintre de la societat de les Illes Balears i necessitam
més dades per saber fins on hem d’arribar en la problemàtica
i poder crear eines per atendre i prevenir l’addicció al joc en
línia, especialment entre els joves. Aquí és on fa èmfasi la
nostra proposició no de llei que defensem avui en el plenari,
juntament amb Unides Podem i MÉS per Mallorca: per una
banda, volem demanar al Govern de les Illes Balears que, a
través de l’Observatori del Joc On Line, faci una diagnosi
sobre la realitat del joc on line a les Illes amb dades que
permetin posar en marxa actuacions a tot l’arxipèlag.

En segon lloc, volem posar en marxa campanyes
destinades a prevenció de conductes addictives vinculades al
joc on line entre els joves, ja que diversos estudis alerten que
la tendència és que els joves juguin on line de cada vegada
més.

És precisament per això que consideram que no es pot
ajornar més, especialment entre els menors d’edat i els joves
de les nostres illes. Hem de conscienciar-nos de la
problemàtica que això comporta. És una problemàtica a curt
i a llarg termini, per tant hem de lluitar contra això.

Des del Grup Parlamentari Socialista volem reivindicar i
agrair avui la figura dels policies tutors i la labor que ells duen
a terme entre els joves i les joves de la nostra societat; duen
a terme accions contra l’absentisme escolar; actuacions de
tipus penal a l’àmbit escolar; substàncies tòxiques; seguretat
ciutadana; actuacions en menors fora de l’àmbit escolar; i
actuacions en l’àmbit de les noves tecnologies i internet.
Pensem que la figura dels policies tutors serà clau i podrà
ajudar molt en aquest sentit, amb una tasca de conscienciació
cap als joves que puguin prevenir addiccions futures, és aquí
on més que mai els necessitem, per ara i també mirant el futur.

Durant el curs 2017-2018 els policies tutors varen
realitzar més de 5.000 actuacions arreu dels 268 centres que
disposen d’aquest servei a les Illes Balears. D’aquestes, més
d’un 2% es varen centrar en les noves tecnologies, quasi un
4% en consum de drogues i més d’un 5% en la delinqüència.
Aquests tres tipus d’actuacions, totes elles, poden guardar
relació amb el joc.

Per aquest motiu, pensam que és el moment d’actuar de
cara al futur per al seu bé, pel de les seves famílies i la
ciutadania en general.

Quant a l’esmena, només hi havia una esmena presentada
pel Grup Parlamentari Ciutadans, al qual volem agrair la
transacció, per dir-ho de qualque manera que ens fa, per poder
aconseguir més suport a aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, i molt bon dia, diputats i
diputades. La veritat és que no puc recordar qui és qui ho va
dir, però hi ha un autor que té una cita que diu que “tot allò que
no es veu en política no existeix”, perquè precisament parlam
d’una qüestió com per no veure-la, perquè estam sotmesos
constantment a un bombardeig continu, a través de televisió,
a través de xarxa, continu, i els ho diu un que no sé jugar ni a
escacs, ni gairebé a dames perquè no me’n record, i per xarxa
m’avorria solemnement, no?, per tant, que, per ventura, no li
prest l’atenció que li hauria de prestar, però entenc que sí que
molta població n’hi presta.

Per tant, això que tenguem un bombardeig constant a través
de la televisió, a través de xarxes, que tal vegada estàs
consultant un diari i t’apareix un no sé què de joc on line o de
bingo, etc., fa pensar o treure una primera conclusió: que és
que aquí darrera hi ha molts d’interessos econòmics, i això
evidentment ens ha de dur a fer-nos una pregunta: és legítim
que qualcú o que hi hagi gent que es faci d’or a costa del
patiment de persones i de moltes famílies?

I evidentment, és molt mal de fer de no comparar la
ludopatia amb altres tipus d’addiccions, tot i que en aquest cas
no hi ha una substància, sigui alcohol, sigui nicotina o sigui
altre  tipus d’estupefaents de caràcter il·legal. I això,
evidentment, ens ha de dur a fer-nos una altra pregunta: com
és que si estan prohibits certs anuncis publicitaris que fan
referència a productes que contenen alcohol o nicotina, en el
cas del tabac, sí que està permesa aquest tipus de publicitat
que origina també aquest tipus d’addiccions que són tan o
pitjor que la resta a les quals abans hi fèiem referència?

Evidentment, tenim tota una sèrie d’indicadors que ens fan
pensar que som davant un problema i un problema ben seriós,
l’Organització Mundial de la Salut ja ho ha advertit en
diferents ocasions, així com el Defensor del Poble o fins i tot
l’Informe del 2018 del Projecte Home a Balears, tal i com ja
s’especifica a l’exposició de motius de la PNL. Amb tot això
hem de partir d’un principi bàsic que és que l’interès
econòmic no pot anar per sobre o no pot estar supeditat a
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l’interès general i al de la salut i al benestar de les persones,
tot el contrari, sempre el punt de partida ha de ser l’interès
general de la població.

Dit això, tenim dades per afirmar que som davant d’un
problema que cada afecta més persones, sobretot persones
joves i col·lectius vulnerables, però dades que no són
suficients per tal de poder abordar aquesta problemàtica des
d’una perspectiva integral i poder-ne fer un diagnòstic. En els
Acords de Bellver, com vostès tots saben, hi ha un apartat on
es preveu l’aprovació d’una llei integral d’addiccions la qual,
per suposat, i com no podia ser d’una altra manera, també fa
referència a la ludopatia.

Dit això, presentam, precisament, aquesta PNL que
s’avança a aquesta llei, però que alhora en facilitarà la seva
redacció i sobretot el seu posterior debat, perquè sobretot es
tracta de fer-ne un diagnòstic  i  ja emprendre accions
concretes de prevenció d’aquest tipus d’addiccions.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Ara correspon la intervenció
del Grup Parlamentari Ciudadanos per defensar l’esmena RGE
núm. 3674/20, té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Molt bon dia a tothom, gràcies, president. Jo ja vull aclarir
que nosaltres hem fet una esmena només pel nostre
compromís i interès sobre el tema, que és conegut per aquesta
cambra des del mes d’agost en què vàrem començar a
interessar-nos i a demanar a la conselleria quins programes i
quines mesures es prenien des de la conselleria en el tema de
la prevenció de la ludopatia, atesa aquesta addicció al joc
d’atzar, que és el que realment ens preocupava. I vàrem fer
també esmenes als pressuposts les quals varen ser acceptades
per dotar la conselleria de major partida pressupostària
específica a programes per a la prevenció, que és on nosaltres
trobam que s’ha de focalitzar.

He de dir que nosaltres hem fet una esmena d’addicció, no
l’hem feta de transacció, però que acceptam la transacció
perquè creiem que no desvirtua la nostra línia d’intervenció
sobre això i perquè creiem que, a més a més, focalitza.

Però permeteu-me que davant la poesia, jo no he dut cap
cita literària damunt la poesia que s’ha presentat aquí pels
grups parlamentaris que em precedien, hagi de dir que
nosaltres, davant el que haguem considerat quan vàrem veure
la proposició no de llei com a un oportunisme en positiu, no
té per què ser pejoratiu, nosaltres hem volgut convertir això o
almanco aportar una oportunitat.

Aquesta proposició no de llei, que és legítim que el pacte
vulgui dur aquí, retroalimentar el que ha acordat amb els

Acords de Bellver, que és legítim, però l’observatori ja hi és,
i el que proposa la proposició no de llei ho contempla
l’observatori, que és molt bona iniciativa fer l’observatori, ho
és, i li haguéssim donat suport, però són uns objectius, són
unes mesures que ja contempla. És ver que és una oportunitat
per reforçar o per encaminar la llei d’addiccions que el meu
grup parlamentari espera, i que ja vam manifestar a la
compareixença de la consellera, quan plantejava els objectius
de legislatura, que l’esperàvem i que trobàvem que havia de ser
immediat.

Si duem proposicions no de llei o duem iniciatives que
comencin a encotillar e l tema d’una llei que empari d’una
manera integral i estratègica el tema de la ludopatia, el tema
de totes les addiccions, correm el risc d’encotillar el
tractament d’aquesta llei.

Nosaltres hem fet una esmena concreta perquè trobam que
dins l’observatori el portal d’internet era un espai, és una eina
important per focalitzar el gran problema que és el risc a la
ludopatia. No oblidem una cosa, el joc és legal, i si no hem de
canviar la llei, però el joc és legal, i l’on line és legal, si no
estarien intervingudes les planes web; però són insuficients
les mesures que s’empren, i evidentment en col·lectius de
risc. I on podem abordar des d’aquest Parlament i des del
Govern, des de l’Executiu, són les mesures de control a la
publicitat, la reconversió d’aquesta publicitat, però no podem
estigmatitzar cap empresari que du a terme el compliment de
la llei, li podem exigir el compliment de la llei, però no el
podem estigmatitzar.

I dins tot aquest marc del joc, on hi ha el joc legal, el joc
oficial i que la publicitat també estimula, tenim un col·lectiu
de molt de risc, especialment infants i joves, que entenen que
el joc és positiu, en general, i que, a més a més, està de moda,
i que, a més a més, et permet un creixement personal en tots
els elements materials que hi pugui haver. I això és el que hem
de tenir en compte.

Nosaltres en el que sí intervendrem i participarem en la
tramitació de la llei és que a tots els àmbits de participació, de
consulta, no només de consulta externa, sinó de debat amb els
experts, amb els terapeutes, amb els que estableixen la norma;
el mes de desembre faig ser a un fòrum molt interessant on hi
ha havia quasi tots els col·lectius, especialment les APIMA,
els familiars, que siguin a més dels familiars, aquests
empresaris, que ens contin com ho veuen i que tots puguem
interactuar i contar com trobam que la publicitat així com
s’actua és nociva.

Són herois, és lideratge, és un referent, aquests esportistes
o altres persones de referència que fan aquests anuncis i,
evidentment, on line és molt més mal de controlar.

Per tant, dir  que nosaltres evidentment donarem suport,
creiem que és una oportunitat crear aquest debat, per la qual
cosa instam el Govern que el més immediat possible posi en
marxa la tramitació de la llei d’addiccions, perquè tenguem un
espai més integral i més global per parlar sobre aquest tema,
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amb un llenguatge clar, amb un llenguatge molt clar sobre què
és el joc i sense deixar ningú fora.

Ara mateix l’observatori és una eina, jo deman al Govern
que posi en marxa immediatament aquest portal web, que no
està operatiu, www.jo.cat em sembla que és, perquè no està
operatiu, i és un instrument. Esper que aquesta proposició no
de llei empenyi la Direcció General d’Innovació i la Direcció
General de Comerç les quals treballen conjuntament en la
posada en marxa d’aquesta plana web.

He de valorar positivament la iniciativa, tot i que ja
manifest que és un poc oportunista, però l’he de valorar
perquè almanco diguem al Govern que posi en marxa el més
immediatament possible aquest espai de (...). No s’ho prengui
com una al·lusió negativa, vicepresident, ho dic en positiu, ho
dic en positiu. Ho dic en positiu.

Gràcies i esperem el suport màxim d’aquesta cambra en un
tema que trobam que és important. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Començam el torn de fixació de
posició. Correspon ara començar pel Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Bon dia a tots, diputades i diputats. Els
anunciam que el Grup Parlamentari Popular està a favor que es
realitzin els estudis necessaris per aconseguir un bon
diagnòstic quant a la realitat del joc a Balears, no només del
joc on line sinó del joc en general, i que també nosaltres
estarem a favor que es realitzin les campanyes necessàries de
prevenció i de conscienciació sobre la problemàtica del joc i
de les addiccions aquí, des de les institucions de les Illes
Balears, en menors i en tot e l públic en general, perquè la
problemàtica de les addiccions es una problemàtica que afecta
la societat en general, independentment de l’edat, de la
procedència, de les circumstàncies i les realitats de cadascuna
de les persones.

I quant a aquesta conscienciació, permetin-me comentar
l’anècdota, eh? Vicepresident, comenti al ministre Garzón que
quan anunciï les seves polítiques quant a temes de prevenció
de joc deixi -maldament ho hagi fet sense voler- la paraula
“apostamos por una mejor regulación”, perquè la veritat és
que va ser un...

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

... un desencert, i amb problemàtiques tan importants qualsevol
detall és important, qualsevol detall és important.

Li vull dir que avui estic relativament satisfet. Ara feia dos
dimarts seguits que venia precisament a aquesta mateixa
tribuna a queixar-me que el Govern feia els estudis després
d’haver fet les lleis i els plans que després acabaven en fracàs,
i després havien de fer els estudis. Aquí vostè sí que comença

amb bon peu; primer farà, o promogut pel grup parlamentari,
primer faran els estudis per després poder fer unes bones
polítiques, unes polítiques adients per atacar la problemàtica.
Disposi d’aquests estudis, Sr. Yllanes, per fer unes bones
regulacions, i ho vull dir, diputats i diputades, regulacions, que
no prohibicions. Sovint quan es regula s’ajuda a disminuir el
problema; en canvi quan es prohibeix des del Partit Popular
tenim clar que normalment s’agreuja el problema.

El joc amb abús crec que tots tenim clar que és una xacra,
és un problema, una malaltia que està reconeguda per
l’Organització Mundial de la Salut i que afecta no només el
malalt, sinó el seu entorn més proper, les seves famílies o els
seus millors amics. Per tant, jo els anunciï que, a part de votar
a favor literalment els punts d’acord, i també estarem d’acord
amb la transacció que havia promogut el grup de Ciutadans,
nosaltres avui, Sr. Yllanes, li posarem damunt la taula els
emperons, però els emperons, com vostè sap i ja vàrem
comentar a la seva compareixença, en sentit totalment positiu
i totalment constructiu; és evident que el Partit Popular també
vol la pau en el món i que vol la solució de tots els problemes
del món, però crec que tots hem de tenir clar que com més
greus són els problemes més poc a poc s’han d’envestir i de
manera més decidida, i com més a poc a poc es camina més
fàcil és arribar a resoldre els problemes.

Després del joc on line, vendran les cases d’apostes,
vendran els  casinos, vendran els bingos, ho dèiem, la
problemàtica es troba a qualsevol tipus de joc, i des del Grup
Parlamentari Popular creiem que hem de distingir clarament
entre el joc legal i el joc il·legal i crec que hem de distingir
clarament entre l’ús social i la ludopatia; ben igual que hem de
distingir clarament entre les llibertats  individuals de les
persones al mateix temps que hem de posar i millorar els
mecanismes per als autoprohibits que han reconegut que tenen
un problema, han demanat ajuda i des de les institucions hem
de donar aquesta ajuda.

Què volem dir amb tot això? Un parell de coses, darrera
aquestes activitats legals també hi ha una activitat econòmica
regulada, amb inversions fetes, amb llocs de feina generats,
amb cotitzacions a la Seguretat Social, amb una fiscalitat i amb
fluxos d’informació compartits entre aquests punts de joc i les
institucions i, sobretot, amb les forces de seguretat, amb la
policia, amb qui comparteixen molta informació que serveis
per a moltes coses, fins i tot per a més coses més enllà de la
problemàtica del joc.

Què volem dir amb això també? Que, contràriament a
l’augment de segons quins determinats tipus de joc, hem de
reconèixer que és vera que s’ha fet un esforç els darrers anys,
sobretot per la policia nacional també, que ha acabat
pràcticament amb les pràctiques il·legals, amb el joc que es
realitzava per la porta de darrera de forma clandestina, que
movien molts doblers, que no cotitzaven enlloc, que no
cotitzaven els beneficis, que no tenien els treballadors
assegurats i que no compartien la informació amb la policia;
que hem d’anar vius, perquè aquest augment de la regulació del
joc legal no ha de tornar ressuscitar aquest joc il·legal que
havia estat tradicional a les Illes Balears; que hem d’anar vius
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a no trepitjar a ningú les seves llibertats individuals; que hem
d’anar vius amb el tema competencial, el tema concret que ens
ocupa és el joc on line, és difícil, tots ho sabem, posar portes
al camp. Caminem amb seguretat jurídica, que és la millor
manera d’avançar.

La competència és de l’Estat i, a més, la problemàtica és
que sovint les empreses que el promouen no són ni tan sols
dins l’Estat Espanyol.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sagreras, hauria d’anar acabant.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Per tant, comencem amb el diagnòstic, facem feina amb la
conscienciació, implementem millor la figura de
l’autoprohibit, estudiem com regular la publicitat, sobretot
com regular la publicitat, especialment en àmbits esportius, i
deixem fer feina als tècnics.

Per cert, traslladi el reconeixement del Grup Parlamentari
Popular...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sagreras, acabi, per favor.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

...  a la bona feina que fan els  tècnics, els funcionaris i els
inspectors de joc de la seva conselleria.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros ya dejamos clara cual es
la posición del Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares en
relación con la adicción al juego en la Comisión de Economía
-gracias-, celebrada el pasado día 13 de este mes, en la que
compareció el Sr. Yllanes para explicar la implantación del
Decreto 42/19, por el que se aprueba el Reglamento de
salones de juego en la comunidad autónoma de las Illes
Balears.

Nosotros creemos que estamos ante un problema de salud
pública que arruina a muchas familias y que es necesaria la
implicación de las administraciones públicas, de las escuelas
y de las propias familias para combatirlo. Por eso, nosotros
apoyaremos todas las iniciativas para luchar contra este drama
que sufren tantas personas, vengan de donde vengan, siempre

que se trate de medidas eficaces para frenar esta conducta
adictiva que afecta particularmente a muchos de nuestros
jóvenes y también a las familias más vulnerables.

Buen ejemplo de ello es que, recientemente, nuestra
formación ha apoyado en el Ayuntamiento de Palma una
iniciativa en el sentido de restringir el acceso al juego.

Por otro  lado, es curioso como en mi intervención del
pasado día 13, en la Comisión de Economía, ya advertí de la
importancia de intensificar el control del juego on line y su
publicidad porque precisamente los jóvenes son quienes más
uso hacen de las nuevas tecnologías y, por tanto, se convierten
en población diana de ese tipo de anuncios publicitarios.

En su comparecencia, e l Sr. Yllanes me trasladó que el
ministro Garzón muestra una preocupación evidente por el
tema de la publicidad y sobre todo por la vinculación al juego
de todos los espectáculos deportivos, pero, para mi asombro
y el de todos, resulta que el decreto que está preparando para
limitar la publicidad finalmente va a permitir dicha publicidad
en eventos deportivos desde las ocho de la tarde. No parece
esa una medida muy eficaz para combatir el juego on line y,
sintiéndolo mucho, tampoco esta PNL que traen hoy aquí
conlleva medidas demasiado eficaces, y más sabiendo que
desde el Gobierno de España, con el que tienen ustedes tan
buena sintonía, están permitiendo que los anuncios de casas de
apuestas on line se emitan a las ocho de la tarde en eventos
deportivos.

Primera medida que proponen: hacer a través del
Observatorio del juego on line, un diagnóstico sobre la
realidad del juego on line en las Islas Baleares, con datos que
permitan poner en marcha actuaciones en todas nuestras islas.
Ustedes lo arreglan todo con crear direcciones generales,
comisiones de expertos, oficinas, observatorios y en
definitiva mostrar ante la opinión pública una puesta en escena
que no es más que un paripé para no solucionar de forma
eficaz los problemas reales, ni afrontar con políticas firmes
la gestión de este gobierno autonómico que ustedes sustentan.

Ustedes ya tienen datos, en su propia PNL ya nos están
dando datos del Proyecto Hombre y del defensor del Pueblo,
con porcentajes concretos sobre el alcance de la adicción al
juego. Si este gobierno autonómico no actúa de forma
contundente y coordinada con el Gobierno de España, podrán
ustedes pasarse la legislatura estudiando el problema, sin
acabar con el mismo y luego nos dirán que este govern de la
gent trabaja mucho para la gent y que han puesto en marcha
multitud de iniciativas para solucionar el problema, cuando en
realidad todo es humo que no sirve para nada, como viene
siendo habitual.

El segundo punto aún se salva, no está mal lanzar campañas
dirigidas a la prevención de las conductas adictivas vinculadas
al juego on line y muy especialmente las personas menores de
edad, sobre todo ahora que sabemos que su camarada en el
ministerio, el Sr. Garzón, va a permitir que a los jóvenes que
miren el fútbol por la tele a partir de las 8 de la tarde, les entre
por los ojos todo lo que les vamos a decir desde aquí que no
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deben hacer. Y es que una vez más, la izquierda y la
ultraizquierda ha vuelto a mentir descaradamente, ni lo que
prometía el Sr. Garzón en su campaña electoral, ni lo que
prometieron que harían después en el pacto de investidura se
ha cumplido, porque lo cierto es que todos recordamos al Sr.
Garzón afirmando que éste es un problema de salud pública,
pero a la hora de la verdad nos trae un decreto descafeinado,
que para nada ataja el problema que nos ocupa. 

Atendiendo a esta consideración, tampoco la segunda
medida que nos plantea en esta PNL, parece que vaya a ser
efectiva, más bien consiste en nadar a contracorriente,
justamente una corriente generada por sus propios partidos
desde La Moncloa.

En cualquier caso constatamos que esta PNL se queda muy
lejos de lo que debería hacer un gobierno para proteger a
nuestros jóvenes del drama que supone la adicción al juego. Y
esperamos que no se quede en un intento  de maquillar la
inacción del Gobierno estatal y autonómico en esta materia.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Nosaltres recordam que el mes de desembre li vàrem demanar
al vicepresident Yllanes perquè comparegués de manera
urgent, perquè ens expliqués quines són les polítiques -
gràcies- en matèria de joc que duria a terme el Govern de les
Illes Balears. Unes dades que ens preocupen, sense anar més
enfora, és que per exemple el número de ludòpates que
demanen ajuda a les illes s’ha duplicat en només un any, l’any
2017, 126 persones varen ser ateses per les unitats de
conductes addictives de salut pública, l’any 2018 varen ser
281, això suposa un increment del 120%, i la xifra -ens
remetem al 2018, que és de quan tenim nosaltres informació-
no ha aturat de créixer.

Per això vàrem demanar aquesta compareixença, ell ens va
demanar una mica de paciència perquè havia d’aprovar,
imaginam, les accions que després ens ha explicat en
compareixença i així ho vàrem fer, però va comparèixer i la
preocupació encara ha crescut més.

Precisament la moció que avui ha presentat el nostre
portaveu, a qui enyoraré eternament, Sr. Font, aquesta setzena
va de regular la publicitat del joc d’atzar, per prevenir i frenar
la ludopatia, especialment dels menors, a veure si ho
aconseguim. Vostè ens deixa amb aquest patracol, que
nosaltres esperam que sigui que sí en el futur.

En qualsevol cas hem de dir que tenim dades, i el Sr.
Yllanes ens ho va confirmar, de nins d’onze anys que ja juguen
on line, que de qualque manera ocupen la personalitat d’un

altre, amb dades de qualque major d’edat i així poden jugar.
Nosaltres el que pensam és que hi ha d’haver una política
transversal, aquesta paraula tan de moda, com la coordinació
a la nostra política en totes les conselleries del Govern,
perquè al final aquest tipus de maneres de jugar on line,
d’enganxar-se, de tornar-se addicte, tenen a veure amb
l’educació i la prevenció, tenen a veure amb la salut pública
quan es converteix en un addició, tenen a veure amb serveis
socials perquè aquelles barriades més vulnerables de la nostra
comunitat, són també les més susceptibles de caure en
l’addició, perquè el joc ens ofereix un somni d’una vida
millor, i d’això no ens en volem escapar.

Associar jugar a més a més a una cosa bona forma part de
la nostra vida, creixem jugant, vivim jugant i jugar també pel
que fa a apostar els nostres doblers, o els dels nostres pares,
o aquells que ens donin les padrines els diumenges, també pot
ser una manera atractiva de continuar jugant, una manera
enganyosa de guanyar doblers.

Hem parlat aquí de publicitat. Nosaltres estam d’acord que
el fet que s’eliminin, no farà desaparèixer ludàpates, però sí
que es podria reduir la quantitat. Però hem de recordar i
advertir també que estigui permès en el futbol, a les
televisions generalistes, privades també, les que són
plataformes, la publicitat de 8 de l’horabaixa a 5 del matí,
pensam que és una manera de perpetuar el problema, tot i que
entenem que business is business i que no és fàcil evitar
aquestes qüestions.

En qualsevol cas he de recordar també que els nostres
joves no miren les televisions generalistes, sinó que
segueixen el futbol en streaming i crec que això no està
controlat. És a dir, és una altra cosa que voldríem posar
damunt la taula.

En qualsevol cas, l’alcohol és legal, el tabac és legal, el joc
és legal i de fet Nadal no comença fins que la loteria de Nadal
no arranca. Així que és una mostra que el joc està
absolutament interioritzat com ho està l’alcohol, o la nicotina.
Pensam que és una guerra de David contra Goliat, les mesures
del ministeri entenem que són bones, també entenem que
nosaltres no tenim competències en joc on line, ho dic per
aquest observatori que nosaltres entenem que està bé, que faci
feina, que faci diagnosis, però nosaltres el que pensam és que
ens hem de posar fil a l’agulla amb aquesta transversalitat de
què ja vàrem parlar a la compareixença del Sr. Yllanes.

Pensam a més a més que aquestes mesures es troben
frontalment amb aquells que viuen d’aquest negoci, la patronal
del joc on line, que és Jdigital, que vostè deu conèixer bé,
adverteix que les mesures són massa severes i que el seu joc
és legal. No sabem exactament quin percentatge, perquè no ho
recordam -se m’està acabant el temps per cert-, no ho
recordam, però hi ha més d’un 25% de joc il·legal, per dir
qualque cosa, o fins i tot més quan parlam de joc on line.

Per tant, nosaltres diríem que recordar que la inversió
publicitària en el joc on line s’ha multiplicat per 30, que hi ha
500.000 menors que aposten cada any, tot i que sigui il·legal,
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que jugen donant les dades, com dèiem, d’un tercer, que el joc,
efectivament, com deia la diputada Martín, és la droga del
segle XXI, vostè ha dit l’heroïna, a Espanya un 3% de
ludòpates són menors i, per cert, la plana web de l’observatori
ojo.cat hi he volgut entrar i no funciona, deu ser que encara no
està operativa, però continuarem insistint.

I vull anunciar des d’aquí abans d’acabar, que nosaltres
registrarem avui una PNL de fer un gran pacte, com ja vàrem
anunciar i proposar a la seva compareixença, contra la
ludopatia, no pensam que hagi de ser una política de quatre
anys, sinó que ha de ser..., hem de tenir alçada de mires tots,
perquè d’aquí quatre  anys això no s’haurà arreglat, però
pensam que ha de ser una proposta de llarga durada per poder
arribar a tenir una solució.

En qualsevol cas i a la proposta, votarem que sí, tot i que
pensam que hem de ser ambiciosos i aconseguir qualque cosa
més que un observatori o una diagnosi, són polítiques
concretes i transversals. També ens va bé l’esmena de
diputados, però Sra. Martín, vostè ha dit que en el joc on line
i també pel que fa als menors, això ha de ser un game over,
però nosaltres pensam que això seguirà sent, per molt que
vulguem, perquè és un David contra Goliat, un good game,
perque business is business.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Cada vegada hi ha
més famosos anunciant jocs d’apostes on line, presentadors
o esportistes d’elit, entren a les nostres cases a través
d’anuncis a la televisió, arribant als nostres joves, per
convidar-los a jugar sense que ningú no els adverteixi dels
perills que açò representa. El resultat: el nombre de jugadors
infantils s’ha quadruplicat en només dos anys i un estudi
realitzat per la Comissió d’Apostes, suggereix que 450.000
al·lots d’entre 11 i 16 anys aposten periòdicament, un nombre
més alt que el de menors que han consumit drogues, alcohol
o ha fumat.

Que el futbol sigui el taló de fons habitual en el món de les
apostes on line no és casual i obeeix a un camí que porta en
marxa tres lustres. El 2004, el Betis es va convertir en el
primer equip de primera divisió espanyola de futbol a portar
a la seva samarreta una casa d’apostes com a patrocinadora,
Glovet. En la darrera temporada completa 2018-2019, aquest
tipus de patrocini es va produir a 19 dels 20 clubs de la Lliga
Santander, un 95%; l’únic que es va sortir d’aquesta nova
norma va ser la Reial Societat la qual, si bé mai no ha tengut en
el seu equipament patrocini d’aquest tipus, sí que el va tenir a
nivell de club, Quirol Bet, un operador de joc basc que
actualment continua patrocinant altres clubs esportius.

Els professionals sanitaris alerten d’aquest augment de
l’addicció als jocs d’atzar on line, especialment de les apostes
esportives, alhora que es detecta una disminució dels jugadors
de màquines escurabutxaques, un 40% fan apostes esportives,
un 24% juguen al póquer i un altre 24% al casino, i després al
bingo.

De fet, aquest creixement exponencial de l’addicció al joc
s’ha fet que es parli, com ja s’ha dit aquí prèviament, de
l’heroïna del segle XXI. La principal característica del joc on
line és que es pot jugar des de qualsevol lloc, en qualsevol
moment i és anònim; els jugadors s’enganxen a edats més
joves, 28 anys de mitjana enfront dels 33 del jugador
presencial; el joc on line resulta molt més atractiu per als
joves i és la causa principal de ludopatia entre els menors de
26 anys.

El joc on line i les apostes esportives atreuen els joves
amb un perfil sociodemogràfic diferent del jugador
tradicional, amb estudis secundaris o universitaris i un nivell
adquisitiu més elevat; les apostes esportives arrosseguen
persones que ho veuen com a activitat lúdica associada a
l’esport. Els jugadors d’apostes on line no només són més
joves sinó que també desenvolupen l’addicció més ràpidament
i contreuen deutes més elevats.

Des que els jugadors inicien el joc on line fins que
desenvolupen l’addicció passen entre dos i quatre anys, mentre
que per als jugadors de màquines pot arribar als nou anys,
aquests contreuen un deute d’entre 8.000 i 12.000 euros, unes
xifres que els jugadors en línia tripliquen i fins i tot
quadrupliquen, i és que les conseqüències del joc són molt
més ràpides perquè les apostes són més arriscades.

Els jugadors poden arribar a fer apostes de 5.000 euros en
un dia, amb el consegüent perill que la necessitat de doblers
els dugui a delinquir i utilitzar targetes de crèdit d’altres, dels
pares, en el cas dels menors, o suplantar fins i tot identitats
alienes.

Una altra qüestió a tenir en compte és per què les
campanyes de conscienciació  contra l’alcohol, tabac o
drogues surten del Ministeri de Sanitat però el control de la
ludopatia no. Aquestes campanyes depenen de la Direcció
d’Ordenació  del Joc, al seu torn, depenent del Ministeri
d’Hisenda, qui, al cap i a la fi, és qui recapta els imposts del
joc. I és contradictori per no dir cínic, veure campanyes com
“Joc responsable” o “Jugar bé”, si el joc responsable és per
prevenir la ludopatia, una malaltia reconeguda per l’OMS i per
l’Associació Psiquiàtrica Americana, la pregunta que ens hem
de fer és per què no ho porta Sanitat.

Tots els professionals de l’àmbit sanitari recomanen
l’eliminació dels anuncis del joc on line; és cert que no
s’evitarà la ludopatia, però es reduirà i evitarem que els joves
coneguin quines empreses hi ha darrera i serà més difícil que
s’iniciïn.

Per tot l’explicat, votarem a favor d’aquesta proposició no
de llei, perquè s’han d’implementar totes les mesures
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necessàries per aturar aquest greu problema. I és que quan has
conviscut o has tengut a prop un addicte saps com arriba a
afectar la família, és una malaltia amb molts tentacles i moltes
conseqüències. Per tant, per responsabilitat, hem d’actuar.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Ara correspon fer ús de la paraula al
grup proposant, té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President. Evidentment, l’addicció al joc i al
joc on line és una temàtica molt diversa i aquí s’han tret
moltíssimes qüestions i a qualque ocasió fins i tot s’han
mesclat ous i cargols, però bé, no passa res, al final sembla
que tendrem un consens, que és el que volíem, que tota la
cambra al final ens ajudem i treballem per al bé de la
ciutadania.

Ciutadans, tant de bo que li hem aprovat... hem arribat a un
acord de transacció, semblava que érem l’enemic! Ens ha
parlat de poesia, evidentment la meva referència a Machado té
a veure amb que va morir un 22 de febrer i, evidentment, com
no, recordar-lo en aquest saló de plens.

Partit Popular, ens ha parlat de moltes coses; venim d’un
campi qui pugui i avançam en la matèria reguladora, per això
li recomanaria, Sr. Diputat, que si la interpel·la una diputada,
malgrat no tengui arguments, tengui el coratge d’adreçar-s’hi,
és la feina que li ha donat avui el Sr. Company, mala sort. Quan
ha dit, crec que literalment ha dit que hem de respectar les
llibertats individuals; quan ha dit que hem de respectar les
llibertats individuals, crec que la seva frase ha estat la següent:
“hem d’anar alerta a no trepitjar les llibertats individuals”, a mi
m’ha recordat Aznar, molt, quan va dir allò de “Las copas de
vino que yo tengo no tengo que beber déjeme que las beba
tranquilamente, da igual si estoy conduciendo”, doncs em
recorda un poc això, no?

(Remor de veus)

Bé, va ser el seu líder, president del partit, totes aquestes
coses, no?, ara no els agrada, no els agrada que els recordi
Aznar? Bé, doncs va ser president.

Més coses, evidentment hem de fer diagnosi, hem de fer
diagnosi perquè no tenim dades concretes del que passa a les
Illes Balears, tenim dades parcials, les dades del Projecte
home no són representatives de totes les illes, són molt
valuoses, són les que tenim i per això les he volgut exposar
aquí. I en aquest sentit voldria donar l’enhorabona a la
incorporació de Susana Martínez per part del Projecte Home
i de Miguel Ángel Guerrero de FAPA Mallorca, que són
experts en la matèria.

I com ens poden dir per part de VOX que arreglam les
coses amb comissions d’experts; és clar que sí, qui ha de
parlar les coses, els parlamentaris, diputats i diputades,
consellers i conselleres tenim una visió parcial, però, és clar,
hem d’escoltar els experts i més en qüestions tan complexes
com aquestes; hem de saber què passa, per què passa i quines
solucions aplicar, i això ens ho ha de dir la gent que en sap de
la matèria. I hem d’aplicar el mètode científic, jo entenc que
Descartes no sigui l’autor de capçalera de VOX, però bé, el
mètode científic s’ha d’aplicar, i el primer és conèixer,
conèixer i fer una bona determinació de les dades que tenim
disponibles.

Per acabar, vull dir, a més, que som davant d’una situació
que pot ser molt complexa, que necessitam aquestes dades per
poder planificar actuacions que siguin eficaces de bon de
veres i resoldre el problema, i això ho hem de fer per a bé de
la ciutadania, amb totes les eines disponibles, ja sigui amb
aquest Observatori del joc on line, com hem comentat abans,
o qualsevol altre que estigui a les nostres mans. Esperam, és
clar que sí, les propostes de tota l’oposició sempre seran
benvingudes.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, he de demanar als portaveus si ningú no
s’oposa que l’esmena RGE núm. 3674/20 de Ciudadanos
s’incorpori com a una transacció al punt número 2. Tothom hi
està d’acord?

Doncs passam a fer dues votacions, passam a votar el
primer punt. Votam.

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

I a continuació, votam el segon punt, amb aquesta
transacció que és l’esmena incorporada de Ciudadanos.
Votam.

57 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

(Aplaudiments)

IV.2) Proposi ci ó  no de llei RGE núm. 11770/19,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a revisió immediata, actualització i equiparació de l a
indemnització compensatòria per residència (plus
d’insularitat) de tots els empleats públics de l’Estat i
agents de les forces i  cossos de seguretat de l’Estat
destinats a les Illes Balears.

Finalment, debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
11770/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
revisió immediata, actualització i equiparació de la
indemnització compensatòria per residència (plus
d’insularitat) de tots els empleats públics de l’Estat i agents de
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les forces i cossos de seguretat de l’Estat destinats a les Illes
Balears.

Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados.
Permítanme que mis primeras palabras en esta tribuna sean de
bienvenida y de agradecimiento a los representantes que nos
acompañan...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci, per favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... -gracias, presidente- a los representantes que nos
acompañan hoy, CSIF, CEP, JUPOL, JUCIL, SUP y Tu
abandono me puede matar de funcionarios de prisiones.

Es un orgullo para mí y para mi grupo parlamentario,
Ciudadanos, traer a esta cámara una reivindicación justa, de
igualdad y de dignidad, ante una situación de prolongada
discriminación injusta hacia vosotros. Los funcionarios, los
empleados públicos, los agentes están hartos, hartos de
promesas, promesas incumplidas desde el 2006, desde hace
14 años, por ambos partidos políticos del bipartidismo.

(Remor de veus)

Como digo, es un orgullo ser hoy la voz de una
reivindicación de justic ia y de dignidad hacia nuestros
servidores públicos, hoy está aquí Ciudadanos para dar voz a
esta demanda, una demanda histórica, y que, por fin, el
Gobierno central actualice este complemento de residencia,
un complemento injusto e insuficiente que oscila entre los 50
y los 100 euros al mes, dependiendo del grupo de C2 a 1. Un
complemento incapaz de compensar el elevado coste de
vivienda y el nivel de vida de Mallorca y Menorca, y
absolutamente insuficiente para Ibiza y Formentera.

El plus de residencia actual se queda muy corto, como
digo, a la hora de corregir sus necesidades, seguro que los
altos cargos del Govern, con un complemento de doble
residencia, de 1.830 euros al mes, entiendan a la perfección
que un complemento de 60 o 100 euros como máximo al mes
es imposible, con eso sí que no se puede vivir, y esto es lo que
nosotros reivindicamos.

Porque creerán que un plus de residencia en el que el
grupo A1, que es la categoría más alta de la administración del
Estado, en Ceuta y Melilla el plus es de 938 euros, siendo en
Mallorca de 98 y siendo en las Islas Canarias menores de 593
euros. Por tanto, como digo, el complemento y el agravio
comparativo con Canarias o con Ceuta y Melilla es enorme.

Esto, lo que sucede, es un alto déficit en la calidad de los
servicios públicos, porque las plantillas no pueden cubrirse
como deberían, y actualmente están en un 25% en la media
por debajo de la estatal.

Miren, ya desde el nacimiento de esta indemnización por
residencia las Islas Baleares han resultado claramente
discriminadas y perjudicadas en este sentido, casi 350 euros
menos al mes reciben los empleados públicos del Estado que
ejercen su profesión en Menorca, con respecto a la misma
profesión que ejercen los mismos agentes y los mismos
funcionarios en las islas menores de Canarias; doble, o mejor
dicho, triple agravio comparativo para Ibiza y Menorca, más de
4.000 euros al año de diferencia.

Que la insularidad conlleva un problema económico es una
realidad que todos conocemos, la vida en Baleares es más cara
que la península y que en Canarias, Ceuta y Melilla, también
no solo la vivienda, sino la cesta de la compra, y así lo asegura
el informe de la OCU, que las Baleares, y Palma de Mallorca,
sobre todo, tienen la cesta más cara de toda España. Por eso
este complemento salarial es del todo insuficiente ya que no
compensa el coste de vida en Baleares, como llevan años y
años denunciando, años y años de promesa incumplidas y la
realidad es esta, la diferencia que les acabo de enseñar, 938
euros en Ceuta y Melilla, 593 euros en las islas menores de
Canarias y 98 en Mallorca y 108 en Ibiza.

Pero es que el plus de insularidad es todavía más alarmante
para el grado de oficiales, el C1 los funcionarios de prisiones,
los oficiales de policía, maestros, oficiales de justicia, el plus
de insularidad es de 68 euros en Mallorca, mientras que en
Gran Canaria es de 122 y en el resto de las Islas Canarias 342;
en Menorca y en Ibiza prácticamente lo mismo que en
Mallorca. Y además tengan en cuenta que la fiscalidad es
especial tanto en Canarias como en Ceuta y Melilla y, por
tanto, todavía es más alarmante este agravio comparativo, aquí
radica el problema, porque luego nos encontramos con unas
plantillas que no están cien por cien ocupadas, como digo,
falta el 25 de plantillas en todos los estamentos y
departamentos del Estado en las islas.

Es un grave problema para todos los ciudadanos de las Islas
Baleares, hay problemas de reposición, de cobertura de
plantillas, también precariedad laboral y motivación en toda la
plantilla de los empleados públicos que están haciendo un
servicio para los ciudadanos de Baleares que a todos parece
que se nos olvida.

Por eso hoy les pido a todos los grupos parlamentarios, a
todos los partidos políticos aquí presentes que actúen con
coherencia, por dignidad, por justicia a nuestros empleados
públicos y voten a favor esta proposición no de ley.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Correspon ara la intervenció del Grup
Parlamentari Popular per defensar les esmenes RGE núm.
3660, 3661 i 3662/20, té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President, buenos días a todos, buenos días
al público, a los representantes de los sindicatos de empleados
públicos, de Guardia Civil y de Policía Nacional.

Bien, estamos ante una propuesta que yo creo que en el
fondo todo el mundo coincide que es una propuesta justa, una
reivindicación justa, la Sra. Guasp, que durante mucho tiempo
fue militante del Partido Popular...

(Remor de veus)

... sabe que esto  es una propuesta que tiene su fundamento,
pero que el problema está luego a la hora de elaborar los
presupuestos. No solamente es una cuestión justa por la
cuestión del coste  de la vida, no solamente es una cuestión
justa en cuanto a la comparación con otros sitios, también es
una cuestión, una reivindicación justa sobre la insularidad. Y
desgraciadamente estos últimos cinco años, un problema
importante que es el problema de vivienda, desgraciadamente,
lo que ha hecho ha sido incrementarse, podemos leer la
prensa, los titulares de estos últimos años: “Baleares, la
segunda región donde más aumenta el precio de la vivienda”;
“Palma, la capital que ha subido más en el último año”;
“Baleares, la segunda región en que el precio de la vivienda de
segunda mano es superior en el 2019"; “El precio medio de la
vivienda en Baleares se sitúa un 58% por encima de la media
española”.

Eso da una idea de que efectivamente pues ni la ley de
vivienda, ni las medidas de vivienda de este gobierno, ni los
anuncios del Sr. Pons, han ayudado a solucionar este grave
problema, no solamente para los funcionarios, sino también
para los jóvenes. Y es una muestra de que cuando se hacen
políticas equivocadas, pues las pagan todos los ciudadanos,
incluidos los funcionarios.

Y en función pública nos pasa lo mismo, pues tres cuartos
de lo  mismo en materia de función pública, se dispara el
número de altos cargos, los aumentamos un 200%; la Sra.
Armengol, en esto coincido con ella, sigue la misma hoja de
ruta que el Sr. Sánchez, que es incrementar precisamente los
altos cargos, y, en cambio, pues no se preocupa de cumplir lo
que tiene que cumplir, que son sus obligaciones con los
funcionarios públicos. Incumple el acuerdo de mejora del
empleo público firmado en marzo del 2017 con los
empleados públicos de reducir la interinidad en un 8% y aquí
lo que se hace desgraciadamente es incrementar la interinidad.

Por eso daremos apoyo a estas propuestas, a esta PNL del
Grupo Ciudadanos, consideramos que es precisamente una
cuestión de justicia, el problema será luego cuando tengan que
hacer los presupuestos. Nosotros hemos presentado también

una PNL de equiparar la indemnización también en el personal
sanitario y está pendiente de debatirse en este pleno y espero
que también cuente con el apoyo de los grupos de esta cámara. 

Creo que además hay cuestiones..., es importante el
dinero, pero también es importante el respeto, yo creo que
desgraciadamente escuchar a una ministra que pone en duda la
profesionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado recientemente, como es la Sra. Montero, pues me
parece que es una falta de respeto precisamente a la Policía
Nacional y a la Guardia Civil y desgraciadamente eso no se
paga on dinero, se paga simplemente con respeto a los
profesionales que desgraciadamente no se les respeta como
se debe.

Nos parecen acertadas las propuestas y nosotros añadimos
tres propuestas más, que creo que son tres propuestas bastante
lógicas, que mejoran el redactado. Una que no solamente hay
que luchar por el plus de insularidad de los funcionarios y
trabajadores públicos, sino que hay que luchar por la mejora
de las infraestructuras de servicios públicos, que llevan
bastantes años paradas las inversiones del Estado en
cuestiones en que hay una unanimidad también en esta cámara,
inversiones en los juzgados, inversiones en las comisarias de
policía, la nueva comisaria de policía de Mahón, los juzgados
de Ibiza, los juzgados de Ciutadella, que se han aprobado
diferentes PNL en este parlamento, dando apoyo a esto y
entiendo que podemos aprovechar esta ocasión para reiterarlo
y pedir que se invierta en estas infraestructuras que también
dan un servicio público.

Y creo que es urgente que no nos olvidemos tampoco de
los funcionarios de la comunidad autónoma. Está muy bien
que hagamos PNL para pedir al Estado que cuando haga los
presupuestos el Estado tenga en cuenta el plus de insularidad
de los funcionarios del Estado en Baleares, pero también nos
tenemos que ocupar de los funcionarios de la comunidad
autónoma, de los funcionarios que dependen de este dobierno,
que ven como el incremento salarial del 2% que el Consejo de
Ministros aprobó el 21 de enero para todos los funcionarios
del Estado, pues en Baleares aún no se aplica y pedirle al
Govern que aplique este incremento del 2%. Hoy hemos visto
que la Sra. Consellera cuando se le ha preguntado por parte del
Sr. Castells, cuándo pensaba aplicar el 2%, pues no se sabía
cuando se iba a producir este incremento. Pues exigirle desde
el Parlamento, que es donde tenemos que exigir al Govern,
que lo aplique.

Y por otro lado pedirle que cumpla las sentencias. Hay
cuatro sentencias del Tribunal Supremo sobre la carrera
profesional a los funcionarios interinos y a los trabajadores
temporales. Está muy bien llenarse la boca de defender a los
trabajadores, está muy bien llenarse la boca de defender a los
sindicatos, pero cuando se tiene sentencia consolidada por el
Tribunal Constitucional, de la obligación de pagar la carrera
profesional a los interinos y a los trabajadores temporales de
la comunidad autónoma, pues que se cumpla.

Por tanto, entendemos que estas tres propuestas mejoran
la propuesta de Ciudadanos. Pedimos, por tanto, que si de
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verdad les interesan las personas, si de verdad les interesan los
funcionarios, si de verdad les interesan los servicios públicos,
pues voten también a favor de las propuestas del Partido
Popular en este sentido.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Intervenció del Grup Parlamentari
Socialista per defensar les esmenes RGE núm. 3666 i
3667/20 té la paraula la Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Bon dia als representants dels sindicats dels empleats de
l’Estat a Balears que avui ens acompanyen. Les plantilles de
funcionaris de l’Estat a la nostra comunitat autònoma, entre
les quals s’inclouen cossos tan importants com els cossos de
seguretat, o els funcionaris de presons, són una de les
mancances estructurals que patim, a causa del gran augment de
la població que ha patit Balears en les darreres dècades, també
de l’increment d’aquesta població a l’època estival amb la
població turística i moltes vegades també dels problemes que
genera la impossibilitat de fidelitzar a molts d’aquests
funcionaris que vénen a Balears.

L’elevat cost dels béns bàsics en aquesta comunitat, que
figura en els primers llocs quant al preu d’un habitatge o de la
cistella bàsica de la compra, fa que la nostra comunitat sigui
una destinació poc atractiu per a molts de funcionaris,
generant una gran i molt elevada temporalitat de les plantilles
i en algunes ocasions generant també un dèficit d’aquestes
plantilles. Han passat 14 anys de la darrera actualització de les
indemnitzacions per a residència i aquesta ha quedat del tot
desfasada i, a més, existeix una clara discriminació respecte
a la resta de territoris extrapeninsulars.

Per tant, és més que necessària aquesta actualització de la
indemnització per residència, adaptada a les necessitats de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i equiparada a la resta
de territoris extrapeninsulars d’Espanya, on també es vegi
compensada la doble i triple insularitat que pateixen Menorca,
Eivissa i Formentera. La presidenta Armengol així li va
transmetre en el seu moment a la ministra Batet, també
Rosario Sánchez i Ramon Morey, com a delegats del Govern
ho varen transmetre. Malauradament el Govern va entrar en
funcions durant molts de mesos, ara que ha tornat, torna estar
en plenes funcions, esperem que aquesta reivindicació es
pugui traslladar i es pugui dur a bon terme. Així, entenem
també que és el moment de què aquesta reclamació es faci des
del Parlament de les Illes Balears i per part del nostre grup li
donarem suport.

Pel que fa al segon punt d’aquesta proposició no de llei, el
nostre grup ha presentat una esmena, la que fa referència a la
inclusió d’aquesta actualització de la indemnització al REB de

les Illes Balears. El REB aprovat no recull cap mesura
específica per als empleats públics estatals, per això entenem
que el Govern de les Illes Balears pot introduir aquesta
qüestió en les negociacions, però sota dues premisses que
entenem que són bàsiques, i aquesta és l’esmena que es
planteja. 

Per una banda que la comunitat autònoma conegui el cost
efectiu i la magnitud que suposa aquest complement per als
empleats públics estatals, perquè a data d’avui no es coneixen;
i que aquestes xifres no es considerin com una inversió i, per
tant, que aquest cost no afecti a la dotació inicial del factor
d’insularitat de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
prevista en el títol tercer del Reial Decret del REB.

Malgrat això, cal recordar també que les prioritats de la
nostra comunitat autònoma quant al REB i que a més reconeix
la insularitat i l’infrafinançament històric de la nostra
comunitat, la primera prioritat passa per obtenir les inversions
per situar-nos com a mínim en la mitjana estatal. Els esforços
els hem de centrar molt a aconseguir els convenis d’inversió
per a la nostra terra, garantir  e l futur per al transport
sostenible, un turisme de qualitat i unes aigües netes. I també
hem de centrar els esforços en l’aprovació immediata de la
part fiscal del règim especial, que és el que necessiten els
nostres autònoms, les nostres empreses, els nostres
emprenedors i els nostres pagesos. Però això no vol dir que
no haguem de fer altres reclamacions com la que avui es
planteja. Per tant, si ens donen suport a aquesta esmena, també
podríem donar suport a aquest punt.

Ja per últim i pel que fa al tercer dels punts de la PNL,
també hem presentat una esmena amb l’objectiu d’aclarir la
comissió a la que es fa referència i  que és la Comissió
Bilateral de Cooperació Govern-comunitat autònoma que ja
opera regularment i que té un reglament propi. 

I pel que fa a la indemnització per residència dels empleats
públics de l’Estat, ja es va demanar per part del Govern de les
Illes Balears que s’inclogués dins l’ordre del dia, cosa que no
es va poder fer perquè varen entrar en funcions.

Per últim i pel que fa a les esmenes de la resta de grups,
anunciar que donaríem suport a l’esmena presentada per MÉS.
I pel que fa a l’esmena presentada pel Partit Popular, avui es
presenta una PNL que té per objecte posar de relleu les
mancances i necessitats dels funcionaris de l’administració de
l’Estat a Balears, funcionaris moltes vegades invisibilitzats i
que avui, pel que sembla, rebran un suport majoritari a les
seves demandes i reivindicacions històriques amb aquesta
PNL d’aquest parlament. Per tant, a això és allò que avui ens
hem de cenyir, aquest ha de ser l’objecte del que avui es debat.
Avui toca visibilitzar els empleats públics de l’Estat. Per tant,
Sr. Lafuente, no em digui vostè que ara les seves
preocupacions són els  funcionaris d’aquesta comunitat
autònoma, quan vostè, al final, és el causant de tots els seus
maldecaps. Per tant, com pot veure, no li podrem donar suport.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Garrido. Intervenció del Grup
Parlamentari Unidas Podemos per defensar les esmenes RGE
núm. 3666 i 3667/20, té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Saludam els representants dels
diferents sindicats presents. La insularitat genera una sèrie
d’inconvenients sobre la mobilitat, la promoció personal i
laboral i  un increment en el cost de vida, per aquest motiu,
existeix un nombre elevat de renúncies i peticions de trasllat
dels treballadors de l’Administració General de l’Estat
destinats a Balears. El resultat és que a Balears tenim menys
efectius que la mitjana de les comunitats autònomes.

Amb l’objectiu de pal·liar aquests efectes o inconvenients
es va crear un complement d’indemnització per residència de
caràcter compensatori i no retributiu que actualment no dóna
resposta a les necessitats reals, no es calcula d’acord amb
dades econòmiques objectives i és clarament discriminatori. 
Per tant, per assegurar una provisió adequada de treballadors
de l’Administració General de l’Estat així com unes
condicions laborals dignes per a ells, veiem positiva aquesta
iniciativa presentada per Ciutadans. És una reclamació que, a
més, el nostre grup sempre ha defensat.

No em vull estendre en aquest debat, però trob adient
recordar que la nostra formació la passada legislatura ja va
presentar als  pressupostos generals de l’Estat una esmena
relacionada amb aquest aspecte, concretament demanàvem
l’equiparació del complement d’insularitat dels treballadors de
l’Administració General de l’Estat a les Illes Balears amb
l’objectiu de garantir una provisió adequada de treballadors de
l’Administració General de l’Estat aquí a les nostres illes,
pressupostos que he recordar també que varen ser tombats per
la dreta. 

Aprofit també per remarcar que és evident que els
funcionaris de l’Estat han de tenir una compensació
econòmica equiparable a altres territoris com Canàries, Ceuta
o Melilla, però que no hem de perdre de vista els motius pels
quals tenim aquest cost de vida tan elevat i hauríem de
treballar tots en la mateixa direcció per tal d’aconseguir
regular els preus de lloguer, principalment a les zones més
tensionades, garantir una mobilitat accessible i assequible per
a tothom, entre d’altres. De fet, algunes d’aquestes mesures ja
les hem debatudes avui a la moció que presentava El Pi.

Enllaçant amb el segon punt, cal tenir un REB complet, és
per això que també vegem positiu blindar aquestes
compensacions i que hi quedin reflectides, això sí, tal com ja
ha comentat la Sra. Garrido, hem presentat una esmena per tal
de concretar la seva proposta de manera que si s’inclou dins el
REB no computi amb la donació inicial del factor d’insularitat,
previst en el títol III del Reial decret 4/2019.

I també hem esmenat el punt 3, com ja s’ha comentat, amb
una nova redacció del text que pensam que diu el mateix, però
amb una redacció que queda més clara la petició d’informar
sobre les sessions de la Comissió bilateral de cooperació
entre l’Estat i la comunitat autònoma. 

En definitiva, i crec que tots  hi estam d’acord, donarem
suport a aquesta iniciativa.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Correspon ara la intervenció del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca per defensar l’esmena
RGE núm. 3673/20, té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Convidats, benvinguts. Bé, debatem
aquí avui una proposició no de llei que incideix precisament
en la compensació dels costos de la insularitat d’una part del
funcionariat de les nostres illes, en aquest cas treballadors de
l’administració estatal. Com ja han dit abans, no és un tema
nou. Tampoc no ho és la necessitat de compensar la insularitat
als nostres residents, ni a les empreses de les Illes en general
i, per tant, ni a la resta d’aquests treballadors a la comunitat
autònoma.

En aquests darrers anys s’han signat diferents acords i
previsions amb els sindicats, que nosaltres entenem que per
falta de pressupostos estatals al final no s’han fet efectius. En
el 2018 es va parlar que això costaria uns 32 milions d’euros
i també fins i tot es va parlar d’un possible complement
salarial de plurilingüisme que podria tenir un cost de 785.000
euros. 

És cert, cobren un complement que no s’ha modificat des
de 2006, la meitat del que cobren a Canàries i una dècima part,
en molts de casos, del que cobren a Ceuta i Melilla, encara
que a aquests indrets precisament els costos de vida són molt
més baixos. 

Per tant, aquesta proposta el que vol és blindar aquest
complement per la via que s’inclogui en el règim especial de
les Illes Balears. És ben cert que aquests costos d’insularitat
es reflecteixen sobretot en els costos d’habitatge, en els
costos de la vida en general i que és una de les causes de
l’elevada mobilitat d’aquests funcionaris i també d’aquest
possible dèficit de personal funcionari estatal, que s’estima al
voltant d’un 23%. 

Aquests sobrecostos, com ja he dit, no els pateixen només
aquests funcionaris, també els nostres treballadors públics
d’altres institucions i que, a més, s’hi afegeix els costos de la
doble i la triple insularitat. 

Sembla que també aquests costos es valoren aquí, a les
Illes Balears, al voltant de 20 milions d’euros anuals.
Nosaltres, des de MÉS per Mallorca, sempre hem defensat
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l’equiparació efectiva, justa i real de tots els treballadors, de
qualsevol, i aquesta no serà una excepció. 

Pel que fa a la demanda d’inclusió dins els costos del REB
consideram que hauria de ser una aportació extra per part de
l’Estat a la ja negociada al REIB aprovat, perquè no es
contemplava aquesta mesura. Per tant, des de MÉS per
Mallorca ens sembla més justa la proposta de redacció
l’esmena del Partit Socialista de les Illes Balears i Unidas
Podemos per tal que no computi a la dotació inicial del factor
d’insularitat, previst en el REIB aprovat en el 2019.

La falta d’una compensació real de la insularitat als
residents i a les empreses, el dèficit fiscal i l’infrafinançament
que patim requereix que l’Estat es faci càrrec de les despeses
extraordinàries i no suposi una pèrdua de les inversions per a
les nostres illes. 

Des de MÉS per Mallorca també vull aprofitar aquí que hi
ha els representants d’aquests funcionaris i d’aquests
treballadors públics perquè a la vegada també el
reconeixement d’aquests drets ha de venir aparellada dels
deures que això suposa, i nosaltres consideram que també hi
ha un deure d’atenció pública, d’acord amb els drets dels
illencs i de les illenques. Per això, MÉS per Mallorca ha
presentat aquesta esmena, perquè es faci efectiu el dret a
utilitzar el català, emparat a l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears i l’obligació de les administracions públiques de
garantir que tots els residents puguin gaudir de plena seguretat
lingüística. No només està emparat per l’Estatut d’Autonomia,
vull dir que també està per..., ai, no em surt, per la Carta
Europea de Drets Lingüístics de les Llengües Minoritàries. 

Per tant, nosaltres valoram positivament que aquest mes de
gener acordàs Delegació del Govern amb representants del
Govern, Policia Nacional i Guàrdia Civil la intenció d’oferir
un bon servei a la ciutadania i garantir aquests drets lingüístics,
un acord que esperam que es faci al final aquest full de ruta i
que precisament es pugui fer efectiu. 

Aquesta reivindicació per a MÉS per Mallorca és
fonamental i és una qüestió que afecta tots els territoris que
tenen dues llengües oficials, no és només a les Illes Balears.
Per tant, des de MÉS per Mallorca consideram que és
necessari que l’Estat espanyol reculli i faci efectives les
recomanacions sobre l’ús de les llengües minoritàries a
l’Estat espanyol, la qual cosa se  li ha reiterat des que es va
signar aquesta carta europea en el 2001, i que també es
compleixi la Llei i l’Estatut de l’Empleat Públic de 2015, que
estableix que les administracions públiques tenen el deure de
garantir l’atenció al ciutadà en la llengua que ho sol·liciti,
sempre que sigui oficial en aquest territori. 

Per tant, parlam precisament de drets lingüístics que es
donen a qualsevol oficina d’ús quotidià, com pugui ser la
Seguretat Social, la renovació del DNI, els aeroports, que són
mostres clares precisament de com afecta aquesta qüestió en
el dia a dia dels catalanoparlants d’aquesta comunitat
autònoma.

Per tant, fa temps que l’Estat espanyol rep advertiments
que no es garanteix el dret de l’opció lingüística a les
dependències de l’Administració de l’Estat on el català és
oficial. Segons dades del propi Estat en relació amb el
compliment de la Carta Europea de Llengües Minoritàries de
2016 només es varen dedicar 28 cèntims d’euro per
treballador a les Illes Balears.

Per tant, aquesta esmena incideix en el fons i no en la
forma. Nosaltres el que volem és que es garanteixi aquest dret
d’atenció als ciutadans i els drets lingüístics dels illencs i
illenques de parla catalana. Per tant, segurament no hi ha una
única forma de garantir aquesta atenció als illencs, però és ben
hora de posar en marxa les mesures que ho facin possible. Per
tant, demanam a Ciudadanos que ens accepti aquesta esmena
perquè creiem que també va lligada i va en consideració...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Campomar, ha d’acabar, per favor.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... amb la resta dels punts als quals donarem suport.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Començam el torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la
paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Bienvenidos representantes
sindicales de empleados públicos, especialmente a los
miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil y sobre
todo no sólo por el trabajo sindical, sino por el trabajo que
realiza la Policía Nacional y la Guardia Civil, además de los
funcionarios de prisiones y el resto de empleados públicos,
pero muy especialmente a las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado, mi agradecimiento, y sobre todo después de la
intervención bochornosa de la representante de MÉS, donde
focaliza el problema de la equiparación en el catalán, que ya es
enfermizo porque lo suyo es enfermizo. Ustedes no solo están
contentos de haber impuesto el catalán a los funcionarios de
la administración pública, haberlo impuesto en todo el sistema
de educación, ahora quieren también que la Policía Nacional
y la Guardia Civil, los funcionarios de prisiones también pasen
por el aro del catalán.

Miren, señores de MÉS, y supongo que señores de la
izquierda también porque están todos revolucionados, como
siempre, les voy a decir una cosa: los dos principales motivos
por los que un guardia civil, un policía nacional, un
funcionario de prisiones, un inspector de Hacienda, no pide el
destino de Baleares es, por una parte, la carestía de la vida, de
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la vivienda, por ejemplo, y, por otra parte, el no poder
escolarizar a sus hijos en la lengua oficial del Estado, el
español...

(Remor de veus)

..., ese es el segundo motivo. Aquí no se lo dirá ningún grupo
político, pero ya se lo decimos nosotros: ese es el segundo
motivo, los niños de los guardia civiles, de la Policía
Nacional, de los inspectores que vienen en edad escolar no
pueden escolarizarse en español porque ustedes, todos, han
eliminado ese derecho y esa libertad.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Así que no vengan aquí ahora insultando a la Policía
Nacional y a la Guardia Civil sobre que si tienen que aprender
catalán para poder integrarse, ya se integran en cualquiera de
las dos lenguas que tenemos en Baleares, señores de MÉS y
de la ultraizquierda.

Miren, nuestra carta magna es clarísima en el artículo
104...

(Remor de veus)

... cuando dice que las fuerzas y cuerpos de seguridad, bajo la
dependencia del Gobierno, tienen como misión proteger el
libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la
seguridad ciudadana.

Le digo esto porque si no logramos esa equiparación es
muy difícil que ese artículo 104 se pueda cumplir, sobre todo
en un sitio como Baleares donde atendiendo a los datos del
Anuario de Estadística del Ministerio del Interior de 2018 la
tasa de criminalidad por comunidades autónomas alcanza su
máxima expresión en las Islas Baleares con 64,6 infracciones
penales por cada 1.000 habitantes. No sólo es la más alta de
todas las comunidades autónomas, sino incluso es la más alta
con respecto a la media en toda España, casi 20 puntos por
encima.

Esto hay que recordarlo, porque son estos funcionarios los
que tienen que garantizar la seguridad ciudadana y son estos
funcionarios los que tienen que venir a Baleares, y hay que
hacer todo lo posible para que este agravio comparativo que
sufren hoy en día con sus sueldos no siga sucediendo.

No entraré en los datos que ya han dicho los oradores
anteriores sobre los complementos, pero es urgente esa
equiparación de la indemnización por residencia de las Islas
Baleares con Canarias y con Ceuta y Melilla. Esta
equiparación de indemnización, como digo, por residencia
lleva reclamándose desde el año 2003 para todos los
empleados públicos y hay que acordarse de profesores, de
inspectores, de jueces, de fiscales, de funcionarios de
prisiones, de médicos, pero aquí unos por otros se pasan la
pelota y seguimos exactamente igual. Aquí nos quedamos en
promesas, en grandes palabras, en grandes acuerdos, pero, al
final, en la práctica, estos señores, muchos de ellos que se

juegan la vida por todos nosotros siguen cobrando una miseria
y encima sufren ese agravio con el resto de compañeros de
Canarias y de Ceuta y Melilla.

Por eso nosotros, el grupo VOX ya presentó en el
Congreso dos proposiciones no de ley, una dirigida a los
funcionarios de justicia y otra dirigida a las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado para intentar paliar esto, para decirle
al Sr. Sánchez, a su gobierno, que de una vez por todas cumpla
con la equiparación, porque hay dinero de sobra, hay dinero en
Baleares, hay dinero en el Gobierno de la nación, pero se
utiliza para otras cosas. No hay ningún problema en aprobar
pluses de insularidad elevadísimos y no hay problema para
seguir invirtiendo en la obsesión enfermiza de la
normalización lingüística del catalán, para eso siempre hay
dinero, y hay dinero para crear ministerios, más de veinte, y
hay dinero para altos cargos y hay dinero para todo, pero para
estos funcionarios, que, insisto, se juegan la vida por nosotros,
para estos no hay dinero. Estos son los últimos, estos son los
que nadie se acuerda, ¡ojo!, nadie se acuerda hasta que le pasa
algo y tienen que venir a rescatarlos o  tienen que
solucionarles un problema, entonces sí que se acuerdan.

Pues miren, por supuesto que apoyaremos esta
proposición no de ley,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... pero, señores...

(Algunes rialles i remor de veus)

... señores de la ultraizquierda, menos despilfarro, menos
comisiones y más cumplimientos.

Buenos días.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Vull
saludar tots els representants dels funcionaris de l’Estat en
totes les modalitats que ens acompanyen.

Sr. Campos, podría parecer que entre la proposición de
Ciudadanos...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -perquè em passa pels nassos-...

(Algunes rialles)
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... entre la proposición de Ciudadanos y su intervención -su
intervención- pareciera que esto acaba de empezar la
reivindicación, ¡al fin llegó alguien que se iluminó y
empezó a pedir para que se equiparen los sueldos!

Mirin, aquesta cambra du des del dia 8 del quatre del 2018
amb una proposició  no de llei d’El Pi en què es demana
exactament això que ara demanarem, aprovada.

Aquesta cambra du des de dia 7 de febrer, dos mesos abans
del que li he dit, amb una proposició presentada, en aquella
ocasió, per la Sra. Xelo Huertas i Montse Seijas, amb una
intervenció magnífica del Sr. Biel Barceló, on es va aprovar
per unanimitat en comissió el mateix que demanarem avui, el
mateix que demanarem avui, segona vegada.

En aquesta cambra, dia 16 del quatre de l’any passat també
es va demanar a la presidenta per aquest tema, El Pi, i es varen
comprometre a tirar-ho endavant.

De l’equiparació salarial sempre, posant els exemples, jo
ja no hi entraré del que cobra un  de Ceuta i Melilla, tenc el
document, que el m’han fet arribar tot, tenc el mateix
document que em va fer arribar un funcionari de justícia
d’Eivissa, fa dos anys i mig. Aquí la gran pregunta que ens hem
de fer, i per això crec que aquí... VOX voler ser el defensor de
la Guàrdia Civil i la Policia, què punyetes!, l’únic que pot fer
vostè és que els vagi malament, l’únic que pot fer vostè,
perquè avui aquí no hi som per fer doctrina política. Som aquí
perquè les reiterades vegades que es prenen compromisos,
perquè aquest tema que ens du aquí no haguem de venir aquí i
sigui normal i ho tenguin a les seves nòmines, els
representants que enviam a Madrid no tenen els saleros de
dur-ho endavant. I, si no, la pregunta és: dels partits que són
aquí representats, i també són a Madrid, -nosaltres no hi som-
quants n’hi ha que d’ençà que hi ha hagut eleccions dia 10 de
novembre han presentat una proposició de llei perquè això es
faci efectiu automàticament!

(Alguns aplaudiments)

Vergonya, cavallers, vergonya! Vergonya, cavallers,
vergonya! Sí, el dit, ballaran vostès, vergonya, cavallers,
vergonya!

(Remor de veus)

No pens... no pienso utilizar a los funcionarios públicos
de mi país como moneda de cambio para que me voten.

Lo que vull és que qui viu a Balears, com la meva dona,
hagi nascut aquí o no, que no hi va néixer, sigui de Balears, i
que sigui tractat igual que a un altre espai de l’Estat espanyol. 

I el que hauríem de fer tots -i és el que he dit avui- ¿dónde
están los ocho del 2020?, los ocho diputados, los ocho
diputados de Madrid, on siguin capaços de votar per a aquests
ciutadans i de votar per a tantes coses com hem aprovat abans
de la proposició no de llei.

Si no fan això vostès seran uns títeres de la política i jo no
m’hi consideraré.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president, bon dia a tothom, públic, diputats,
diputades. Miri, Sr. Campos, vostè la veritat és que ha fet una
mostra més de profunda ignorància i li explicaré per què:
resulta -i aquests senyors que són aquí al públic  no poden
parlar, però estic segura que estaran d’acord amb mi, perquè
hi ha relacions entre els cossos de seguretat, entre uns i altres,
entre Guàrdia Civil i Policia Nacional, etc.- saben
perfectament que a totes les illes, absolutament a totes les
illes l’administració insular o l’administració local en molts
de casos els facilita dependències per poder dormir quan
vénen reforços d’estiu; els facilita fins i tot material fungible
per al dia a dia, fins i tot fotocòpies, és a dir, paper per a
fotocòpies, fotocòpies; equipaments de diari per poder fer la
feina en algunes dependències de la Guàrdia Civil; ajuda de tot
tipus i col·laboració; amarraments als  ports per a la policia
de... per a la Guàrdia Civil de la Mar.

És a dir, mirin, vostè de veritat crec que de vegades arriba
de Mart perquè vostè no descobreix res aquí, i crec que té un
profund desconeixement i una falta de respecte enorme cap a
les institucions d’aquestes illes. Els consells insulars i els
ajuntaments de les Illes Balears han prestat sempre, sempre
que han pogut, ajuda als cossos i forces de seguretat de l’Estat.
Vostè hauria de parlar amb un poc més de respecte i tenir en
compte això i ser un poc més educat i sobretot conscient del
que demana. Això per començar...

(Alguns aplaudiments)

..., per tant, no vengui aquí a donar lliçons, no vengui a donar
lliçons, no, no, no en donarà cap, no en donarà cap, Sr.
Campos, no en donarà cap.

I passant al tema que ens ocupa que són els plusos, a veure,
la proposta que porta aquí Ciutadans nosaltres, des del Grup
Mixt, crec que puc parlar en nom dels tres, la suportarem
talment, talment la plantegen, vull dir, formulen..., plantegen
una situació real, una problemàtica real i nosaltres la
subscrivim. Per tant, tampoc no és necessari entrar ara al debat
punt a punt perquè hi estam completament d’acord.

També un poc en el sentit que explicava el Sr. Font, jo
mateixa, a la legislatura passada, vaig impulsar una iniciativa
que es va debatre a la Comissió d’Assumptes Institucionals,
que en aquest cas era una iniciativa referida al cas específic de
Formentera, on el personal de l’hospital de Formentera, és a
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dir, el personal sanitari a totes les seves escales té reconegut
un plus d’insularitat, pel fet insular, de triple insularitat de la
nostra illa, on hi ha una problemàtica addicional més greu que
a la resta d’illes, que ja és important, i demanàvem que aquest
plus es fes extensiu no només als..., és a dir, que no fos només
per al personal sanitari sinó per a tot el personal que treballa
per a la comunitat autònoma de les Illes Balears a la nostra
illa. 

D’aquella proposta va emanar un acord i aquest acord es va
aprovar, el que passa és que no s’ha executat mai; aquest acord
era crear una mesa bilateral, amb totes les parts implicades,
per avaluar quines necessitats hi ha, quin cost tendria aquest
plus per fer-ho extensiu a tot aquest personal i sobretot per
arribar a una conclusió i després poder-ho traslladar al REIB,
que és el que plantegen vostès aquí. Per tant, nosaltres per
coherència almenys els votarem a favor. 

Però no només això, jo faig una passa més enllà, és a dir,
si el Govern, si ho traslladen tot a una carta bàsicament, que és
el REIB, si el Govern a l’hora d’aprofundir amb aquestes
negociacions del REIB ha de parlar de plusos d’insularitat, per
què ho hem de parlar només per als treballadors de l’Estat, de
l’Administració de l’Estat a Balears? Parlem-ho per a tots,
perquè quan parlem de plus d’insularitat no podem començar
a fer categories. 

Jo, nosaltres, diguéssim, defensam evidentment la labor
fantàstica que fan tots els funcionaris públics de
l’Administració de l’Estat a Balears, però també volem que els
funcionaris de la pròpia administració, quan es mouen i
treballen entre illes, que són moltíssims, també tenguin
reconegut aquest dret. Per tant, quin sentit té establir dues
meses de negociació?

Per això, els avanç que els faig una proposta, jo els trasllat
una esmena in voce, al punt 1, que seria molt senzilla, allà on
diu: “y agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado” -i que continua- “con el objetivo de actualizarlo al
coste real “ etc., jo els propòs que també incloguem, “y de la
comunidad autónoma”, perquè crec que és de sentit comú. És
a dir, aquí el front comú l’hem de fer per a tot i per a tots, una
proposta de màxims. No té cap sentit que el Govern de la
nostra comunitat faci negociacions paral·leles pel plus
d’insularitat dels treballadors de l’Estat a Balears i unes altres
pel plus d’insularitat dels treballadors de la nostra comunitat
dins les mateixes illes. 

Jo crec que això és acceptable, crec que no canvia en res
la filosofia de la seva proposta, més aviat el contrari, el que fa
és complementar-la, i crec que a més seria assumible i estic
pràcticament segura que obtendríem la unanimitat del vot
favorable d’aquesta cambra. 

I poc més a dir, pel que fa a les esmenes que s’han
presentat, nosaltres acceptarem, les votarem a favor també
totes les que vostès acceptin, excepte les que ha presentat el
PP, els dos punts d’addició últims, són el cinquè i el sisè, que,
en cas que vostès els vulguin acceptar, nosaltres ens hi

abstendrem perquè no acabam de compartir no tant el fons
sinó la manera. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Ara correspon l’ús de la paraula
del grup proposant, té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer a todos los
grupos parlamentarios que han mostrado su voto favorable y
su apoyo a esta proposición no de ley. Nos llena de orgullo
hoy conseguir el voto unánime de esta cámara, sobre todo para
nuestros empleados públicos que están hoy aquí y a todos los
que han luchado durante años y años en esta reivindicación.

Si esta PNL hoy sale adelante, como, bueno, pues va a ser
así, podremos exigirle al Govern su cumplimiento, tendremos
ya el encargo de esta cámara, el mandato del Parlament que
deberán hacerlo cumplir. Exigiremos negociaciones con el
Gobierno central para que esta equiparación y actualización
sea una realidad en los próximos presupuestos generales del
Estado, y si lo conseguimos, la propuesta que hacemos en el
punto 2 es que se blinde en el REB, en nuestro régimen
especial, para no tener que depender del gobierno de turno en
el Gobierno central ni tampoco cada año de la negociación de
unos presupuestos generales del Estado.

Y le pedimos al Sr. Yllanes y a la presidenta Armengol que
estén a la altura, que estén a la altura del mandato que hoy
todos los grupos parlamentarios le vamos a hacer y que
negocien, por fin, la actualización de este plus de insularidad.
Los ciudadanos y los empleados públicos quieren hechos y no
palabras. Le pido, por tanto, a la presidenta que no vuelva a
fallar a los 11.000 empleados públicos, que el Govern de les
Illes Balears no vuelva a fallar a los más de 11.000 empleados
públicos que están en las Islas Baleares. 

Si dan apoyo a esta PNL, recordarles lo que acabo de decir
que vamos a exigir desde mi grupo parlamentario el
cumplimiento de esta proposición no de ley convertida en
resolución hoy. 

En cuanto a las enmiendas no..., adelantar, ya lo he podido
hablar con el portavoz del Grupo Popular que presenta hoy las
enmiendas, estamos completamente de acuerdo en el
contenido de las tres propuestas que hacen hoy, pero, sin
embargo, como ya le he comentado, esta es una PNL, es una
resolución que se merecen los empleados públicos del Estado
que trabajan en nuestras islas y no queremos, por tanto, que se
desvirtúe, aunque, por supuesto, pongan ustedes estas
propuestas y las votaremos a favor. 

Exigiremos también que en las negociaciones del Estado
esta equiparación sea, como digo, una realidad y para ello
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nosotros lo que no queremos..., estamos también de acuerdo
con lo que ha explicado la Sra. Tur, en representación del
Grupo Mixto, vamos a apoyarles en su reivindicación en
cuanto al plus para los funcionarios dentro de la comunidad
autónoma, pero, con el mismo argumento del Grupo Popular,
voy a rechazar esta enmienda in voce y no voy a aceptarla para
no desvirtuar nuestra proposición.

Lo mismo ocurre con la propuesta de MÉS, aunque no este
caso, MÉS per Mallorca, no estoy tan de acuerdo con el
contenido, sin embargo creo que el tema de la lengua, como
han intentado pues dos grupos en este cámara, no es el debate
en el día de hoy. Esta PNL va de una reivindicación histórica
de acabar con el agravio comparativo con respecto al
archipiélago canario y todos los demás territorios
extrapeninsulares, este es el objetivo.

Y voy a aceptar las dos enmiendas del Partido Socialista
que propone hoy, creo que ha sido un reconocimiento que el
Grupo Socialista ha reconocido que no se ha incluido en el
REB esta propuesta que nosotros traemos hoy aquí, y esa es
nuestra innovación.

Decirle al Sr. Font que es cierto que se aprobaron otras
PNL, la de El Pi, la de la Sra. Huertas, del Grupo Mixto, pero
en ninguna de ellas se proponía una solución como la que
aportamos hoy, de abrir una vía que se incluya en el REB, en
el régimen especial. Y, por tanto, creo que las dos enmiendas
mejoran o matizan quizás la propuesta que hemos hecho desde
el Grupo Ciudadanos. Y darles las gracias por su intervención
y por su apoyo a esta propuesta, nos parece muy importante
que el Partido Socialista, que está ahora mismo gobernando en
España, esté en esta misma causa y nosotros les vamos a
exigir que así sea.

También, bueno pues vamos a apoyar la otra enmienda al
punto número 3. También agradecer que haya reconocido que
estas negociaciones con el Gobierno central no se hayan dado.
La Sra. Armengol nos anunció el 12 de marzo que se iba a
poner en marcha una comisión bilateral para tratar y abordar
el tema de la compensación de la insularidad, 12 de marzo,
justo  antes de las elecciones, qué casualidad y todavía no
sabemos cuál ha sido el resultado de estas negociaciones.

Desde Ciudadanos acabar diciendo que queremos por fin
justicia y dignidad para los empleados públicos y sus familias,
y por eso estamos hoy aquí, porque la conquista de derechos
y conseguir los mejores servicios públicos para nuestros
ciudadanos es la más honrosa de las causas para esta humilde
diputada y para este grupo parlamentario.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop escoltats to ts  els portaveus dels diferents grups
parlamentaris, passam a la votació. Farem tres votacions i
votarem els tres punts.

Passam a votar el primer punt. Votam.

54 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

Ara passam a votar el segon punt, amb l’esmena 3666
incorporada. Votam.

53 vots a favor, 1 en contra i cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 3, amb l’esmena 3667
incorporada. Votam.

54 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

(Aplaudiments)

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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