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EL SR. PRESIDENT:

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

Jurament o promesa de la nova diputada.

Abans de començar el plenari, el debat, procedirem que la
Sra. Maria Antònia Sureda i Martí presti la promesa o el
jurament d’acatar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, atesa la renúncia al càrrec del Sr. Jaume Font i
Barceló, d’acord amb què estableix l’article  8.1.3r del
Reglament de la cambra. Passam al jurament o promesa de la
Sra. Maria Antònia Sureda i Martí. 

Senyora, jurau o prometeu per la vostra consciència i pel
vostre honor de complir fidelment les obligacions del càrrec
de diputada del Parlament de les Illes Balears amb lleialtat al
rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat així com l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, ho promet.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sureda, pot ocupar el seu escó de diputada.

(Aplaudiments)

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

I.1) Pregunta RGE núm. 4426/20, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i  Bal lester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a distribució de gas
natural a Mallorca.

Primera pregunta, RGE núm. 4426/20, relativa a
distribució de gas natural a Mallorca, que formula el diputat
Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Bon dia, diputades, diputats.
Benvinguda, Sra. Sureda. Sr. Yllanes, a principis de la passada
legislatura, quan començàvem a sortir del pitjor de la crisi
econòmica, els batlles dels municipis de Mallorca -jo ho era
de Campos-, de tots els municipis i de tots els colors, vàrem
exigir a la presidenta Armengol que fes arribar el gas natural
a tots els racons de la nostra illa; ho fèiem empesos pels
empresaris locals, pels industrials -que en queden pocs-
perquè les empreses poguessin ser més competitives,
poguessin seguir creant llocs de feina i també perquè les
famílies poguessin estalviar.

L’any 2017 el conseller Marc Pons ens va reunir i va
anunciar que d’immediat començarien les licitacions per fer
arribar el gas natural a tots els racons, així com nosaltres
exigíem a la presidenta Armengol. De llavors ençà no n’hem
sabut res més, res més, les paraules se les va endur el vent.

Per tant, vicepresident, jo li deman, com es troba
actualment la distribució del gas a Mallorca? El desplegament
del gas està alentit o definitivament està estancat? Gràcies,
president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula el Sr. Vicepresident i
conseller de Transició Energètica i Sectors Productius.

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia, Sr.
Sagreras, gràcies per la pregunta. A Mallorca actualment tretze
municipis disposen de subministrament de gas natural donant
cobertura a uns 125.000 particular i establiments hotelers de
l’illa de Mallorca. Actualment s’estan gestionant ramals a
altres tres municipis de Mallorca. No obstant això, la
tendència és que cada vegada siguin menys els ciutadans i les
empreses que hagin de menester el gas natural com a font
d’energia gràcies a la implantació de les energies renovables,
més sostenibles, més econòmiques i més democràtiques.
Gràcies.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202004426
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, vicepresident. Entendrà que les seves paraules em
deceben a mi, igual que deceben als batlles dels municipis de
Mallorca i als empresaris, sobretot als industrials. Si li vaig
registrar aquesta pregunta era perquè tenia ganes d’escoltar la
seva resposta per poder tranquil·litzar tots els empresaris. Li
he de dir que conforme ens documentàvem i hem escoltat la
seva resposta, la preocupació anirà en augment. 

És veritat que els senyors més radicals de Podemos a la
passada legislatura, la Sra. Sandra Espeja i el Sr. Carlos Saura
ja no apostaven per l’energia del gas natural, i això el
condiciona a vostè. La Sra. Aurora Ribot, consellera del
Consell tampoc no es va banyar fa dos mesos en el plenari del
Consell. 

Vostè no té fets que acompanyin les seves paraules, no
cobreix la plaça a la conselleria del tècnic que ha d’informar
dels projectes de gas natural, tampoc no responen a les
al·legacions que varen presentar les esmenes a la concurrència
i tot això és perquè vostè està fermat pels més radicals de
Podemos. 

Per tant, atreveixi's vostè a comptar amb el suport del
Partit Popular per impulsar el gas natural, és una energia més
neta que les actuals, li permetrà fer una millor transició cap a
les energies renovables, en un futur podrà emprar aquestes
canalitzacions per fer arribar el biogàs o l’hidrogen, permetrà
estalviar a les famílies i les indústries podran ser més
competitives. Faci honor al nom de la seva conselleria,
Transició Energètica i Indústria, perquè de moment vostè i la
presidenta Armengol suspenen en transició energètica i treuen
un zero rodó en indústria.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Sagreras, no, no..., se li escapa
a vostè que el subministrament del gas natural és un negoci
privat i per tant es du a terme on l’empresa subministradora ho
estima oportú.

Sí li diré, més enllà que segon vostè estic a..., som més a
la part més radical de Podem..., sí, sí, ja, Sr. Sagrera, au, va, de
veritat. 

L’increment en l’ús del gas natural no és una prioritat de la
nostra conselleria i li ho diré molt clar, per què? Primer,

perquè tenim dues obligacions a complir que són la Llei de
canvi climàtic i els Acords de París. Aquests acords de París
i la Llei de canvi climàtic contemplen l’obligació de reduir en
un 95% les emissions de gasos d’efecte hivernacle l’any 2050
i l’any 2050 és aquí, molt a prop, Sr. Sagreras. 

No obstant això, jo li contaré la feina que ha fet la
conselleria. Som la comunitat autònoma amb més punts de
recàrrega per habitant i cotxe matriculat, encara que vostè
digui que no hem fet els nostres deures; actualment superam
més de 400 punts de recàrrega elèctrica i augmentarem 500
punts més aquest any. Hem instal·lat plaques fotovoltaiques a
establiments públics. Hem ampliat les convocatòries
d’autoconsum d’energia elèctrica procedent de fonts
renovables. Hem aturat els dos grups més contaminants de la
central tèrmica d’Es Murterar. Hem arribat a un acord per a la
instal·lació d’un parc fotovoltaic a Son Salomó que permetrà
arribar a un 20% d’energia renovable al subministrament de
l’illa de Menorca. Tot això.

Per cert, la xarxa no serveix per a l’hidrogen i el tema dels
biogasos és un tema que no està evolucionat.

Sr. Sagreras, confio que m’hagi escoltat perquè no ha parat
de parlar en tota la meva intervenció...

(Alguns aplaudiments)

...Si m’ha escoltat, segurament...

(Petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Ja s’ha acabat...

(Se sent el timbre de tall del micròfon i remor de veus)

Gràcies, Sr. Vicepresident. 

I.2) Pregunta RGE núm. 4703/20, presentada per la
diputada Maria Núria Riera i Martos del Grup
Parlamentari Popular, relativa a institucionalització de
la mentida per part de la Conselleria d’Educació.

Segona pregunta, RGE núm. 4703/20, presentada en
substitució de la RGE núm. 4429/20, relativa a
institucionalització de la mentida per part de la Conselleria
d’Educació, que formula la diputada Maria Núria Riera i
Martos del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. March, mentre vostè fa
promeses i presenta projectes que no arriben, els alumnes de
Sa Torre tenen l’escola tancada des de l’any 2018 per
problemes de formiga blanca i esperen solucions; els alumnes
de Ses Comes a Portocristo conviuen a un centre perillós amb
enderrocs i aules tancades.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202004703
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Divendres passat va ser una nova jornada d’aules buides a
les dues escoles, unes 200 persones es varen manifestar pels
carrers principals de Manacor amb casseroles, tambors i
pancartes en què reclamaven “Escola digna ja” fins arribar a
l’ajuntament on varen rebre tot el suport dels regidors, dels
seus regidors, Sr. March, del pacte municipal d’esquerres.

A Manacor han passat d’escoltar promeses a indignar-se
per les mentides, de tenir estudiants il·lusionats a ser alumnes
de segona. 

Li traslladam la seva protesta. Per què ha institucionalitzat
vostè la mentida a les seves escoles? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades, Sra. Riera,
moltes gràcies per aquesta pregunta que em permet explicar
com està la situació d’aquests dos centres.

En el cas del CEIP de Ses Comes després de deu anys -deu
anys, Sra. Riera- reclamant una ampliació les obres varen
començar dia 2 de setembre del 2019. Malauradament el 18
de novembre de 2019 la conselleria informà al centre i
l’Ajuntament de Manacor de la decisió de rescindir el
contracte amb l’empresa adjudicatària de les obres
d’ampliació per continus incompliments. És una obra
començada pel Fons FEDER i això no permet la via
d’urgència. Tot i això, la conselleria liquidà amb rapidesa el
contracte amb l’empresa adjudicatària d’abans, es refà el
projecte i s’incrementa el pressupost que passa de 640.000 a
682.000 euros. La setmana passada es va treure la licitació al
nou projecte. D’aquí a dos mesos es podrà adjudicar i després
hi ha vuit mesos de període d’execució.

En relació amb el CEIP de Sa Torra, el mes d’octubre del
2018 en una revisió es detecta formiga blanca i es fa una
reunió a Manacor amb el centre i l’ajuntament per explicar la
situació i la decisió de reubicar provisionalment l’alumnat a
l’IES Manacor. El primer que es va fer és eliminar la formiga
blanca i es vol aprofitar el problema detectat per convertir-lo
en una oportunitat per a la millora general del centre. El passat
26 de febrer es presenta el projecte de reforma definitiva amb
una millora integral. El pressupost que havia de ser de
800.000 euros passa a ser de 1.500.000 euros, la qual cosa
demostra que és una reforma integral que suposarà un canvi
substancial en aquest centre de Manacor. Aquest mes es podrà
demanar la llicència d’obra a l’ajuntament i la previsió d’obra
és que puguin començar després de l’estiu de 2020.

Sra. Riera, això són fets. Òbviament que nosaltres
demanam disculpes a les famílies per aquest retard, però el
que és evident és que hi ha una voluntat política i hi ha
recursos i malgrat el retard que tenim, que nosaltres

òbviament assumim com a conselleria, evidentment les obres
es començaran de forma clara.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Escolti, Sr. March, “¿Dónde están las autopistas de la
educación que prometía Armengol en las elecciones de
2015? Ya lleva cinco años de gobierno, nos rebelamos
contra una conselleria de Educación que solo cuenta
mentiras. No puede ser que mentir a la  sociedad se
convierta en una cosa habitual”. Això deia el manifest que
varen llegir davant l’ajuntament amb el suport dels seus propis
regidors d’esquerres, Sr. March.

Els pares i professors també duien pancartes que deien:
“Després d’anys en barracons ara estam pitjor. Duim massa
temps amb excuses i incompliments. Estan jugant amb
l’educació dels nostres fills i això no es pot tolerar. Nuestro
colegio es una vergüenza. Ara ja no estam enfadats, estam
indignats. No volem tornar començar un curs en obres. És
indignant que la Conselleria d’Educació hagi institucionalitzat
la mentida”. 

Fa cinc anys, Sr. March, que incompleix i ja no pot donar
la culpa a la nostra herència perquè ara és la seva herència, la
seva manera de fer la feina, la seva manera de tractar els
menors, l’educació, els serveis socials, la manera de la Sra.
Armengol, d’ignorar-los.

Aquesta setmana l’AMIPA de Ses Comes presentarà una
queixa formal al defensor del Menor i la seva petició és la
següent, escolti: “Si els representants actuals no són capaços
de donar solucions immediates que deixin els seus càrrecs i
donin pas a persones més competents”. Li ho poden dir més
alt, però no més clar.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sra. Riera, ja li he dit que comprenc perfectament l'enuig
i el malestar de les famílies i de la comunitat educativa,
faltaria més, però aquí hi ha voluntat política de (...) les coses,
les farem, malgrat que sigui amb retard, cosa que fa durant deu
anys que demanaven una ampliació i vostès tampoc no varen
fer res. I nosaltres com a Conselleria d’Educació  amb
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l’Ajuntament de Manacor des de 2015 fins al 2021 farem una
inversió de 7 milions d’euros. 

Sra. Riera, ja pot fer capades que vostè és la mentida
institucionalitzada. Recorda vostè de quan era... quan hi havia
eleccions autonòmiques i va anar a Caimari a fer una foto a un
solar on no es podia construir? Això sí que és la mentida, Sra.
Riera. Nosaltres farem aquests projectes i els durem a terme.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 4431/20, presentada pel
diputat Sr. Mariano Juan i Guasch del Grup
Parlamentari Popular, relativa a efectes del decret llei en
matèria d’habitatge.

Tercera pregunta, RGE núm. 4431/20, relativa a efectes
del decret llei en matèria d’habitatge, que formula el diputat
Sr. Mariano Juan i Guasch del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula el Sr. Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors, bon dia a tots.
Sr. Conseller, com saben a Eivissa en els últims anys s’ha
produït el major increment de la història en preus d’habitatges,
tant de lloguer com de compra. Ha passat a ser, com vostè sap,
una de les zones més cares d’Espanya i ha desbancat fins i tot
a la ciutat de Sant Sebastià. Segons el Ministeri de Foment va
arribar a fregar els 3.700 euros en la passada temporada el
valor de compra.

Una plataforma de venda per internet, Idealista, està
valorant ara en aquest mes de febrer en 5.120 la mitjana de
compra venda a Eivissa ciutat i el lloguer en aquests moments
estaria a 18,7 euros el metre quadrat i va arribar fins als 26,3
el mes d’agost passat. Tot això després de l’aprovació de la
Llei d’habitatge que vostès feren a l’any 2018, la LUIB, etc. 

Llavors la pregunta que li feim ara és: quins efectes
considera que tendrà a Balears en general i a l’illa d’Eivissa en
particular el decret llei en matèria d’habitatge que vostès han
aprovat recentment? Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juan. 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. Gràcies, Sr. Juan, per
aquesta pregunta, algunes de les conseqüències d’aquest
decret lle i:  f ixar un camí per donar i desbloquejar Can
Escandell que en aquest moments està al Consell Insular

d’Eivissa, no sabem els terminis que tindrà per a la seva
aprovació i obrim un camí per poder construir més de 500
habitatges de protecció a la ciutat d’Eivissa. Atorgar,
permetem que tots els sòls d’equipaments municipal puguin
tenir l’ús d’habitatge dotacional. Fins ara els ajuntaments
d’Eivissa, excepte Vila, no han estat capaços de posar sòl a
disposició de l'Administració del Govern de les Illes Balears,
a la resta d’illes sí. Feim una passa més, sòls d’equipaments
que siguin públics de titularitat municipal, hi ha disponibilitat
per part dels ajuntaments? Aquí hi ha una conseqüència també
directa.

Tercera, se sancionarà la publicitat d’infrahabitatges. Un
problema no bàsicament, però centrat sobretot a l’illa
d’Eivissa, sancions de 3.000 a 30.000 euros d’aquells que
publicitin i ofereixin habitatges que realment no ho són. 

I així, Sr. Juan, podríem seguir, podríem seguir amb tot
allò que són les noves promocions d’habitatge que es podrà
aprovar directament la seva autorització per part del Consell
de Govern, no haurem d’esperar vint mesos a tenir aquesta
llicència, hi ha inversió de manera important. O els nous
projectes d’HPO ja no es vendran a 3.000 euros el metre
quadrat, com succeeix a l’illa blanca, on la seva catalogació
permet disparar els preus d’HPO a aquest nivell.

Per tant, sí que té conseqüències, no d’avui per demà, però
sí que noves oportunitats que fins ara no hi eren.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. President. Bé, el que sí és cert és que amb
aquest decret el que fan vostès és esmenar tot el que havien
legislat fins ara, perquè jo simplement li donaré un detall.
Vostès a l’exposició de motius que fan amb aquest secret diu:
“la construcció d’habitatges protegits d’iniciativa privada que
estan subjectes a preus màxims, està pràcticament
paralitzada”, això ho diuen vostès a l’exposició de motius i
efectivament és així i nosaltres ja el vàrem avisar aquí. Per
cert, li vàrem dir i no ens va fer ni punyeter cas. La Llei
5/2018, que vostès feren, efectivament es carregaren aquest
tipus de cooperatives i nosaltres ja el vàrem avisar. Ara vostès
ho canvien i posen, “no és aplicable el criteri de valor de la
inscripció dels habitatges protegits, promoguts per
cooperatives i habitatges sense ànim de lucre”. Efectivament,
això és el que nosaltres li vàrem dir correctament.

Per tant, aquí el que és clar és que el Govern de la Sra.
Armengol només encerta quan rectifica. El problema és que
rectifica tard, perquè no ho han fet d’hora i en aquest cas varen
perjudicar moltes persones. Ara ens trobam novament davant
unes noves iniciatives d’aquest govern que, per cert, no ha
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deixat participar el Consell d’Eivissa, no sé si els altres ho han
fet, el d’Eivissa no. Vostès els varen convidar quan ja estava
fet, per explicar-los allò que havien fet, però no el deixaren
participar en la confecció, com sí ho varen fer amb moltes
altres associacions.

Record també que a Eivissa estan paralitzats els projectes,
en què vostè ara diu que això se solucionarà amb aquest
decret, però precisament estan paralitzats aquests projectes
per la llei que vostès varen anul·lar, la Llei d’urbanisme que
havia redactat el Partit Popular i varen crear una LUIB que no
poden modificar el planejament, s’han quedat paralitzats. Per
tant,...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Juan, el seu temps s’ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Juan. 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. El Consell d’Eivissa va ser
l’únic consell que no va assistir a la mesa d’habitatge, l’únic,
hi era Formentera, hi era Menorca i hi era Mallorca. Vam
posar damunt la taula 25 mesures i el decret llei no va ser un
decret llei que féssim per sorpresa, feia més d’un mes que
tothom sabia que estàvem treballant en un decret llei. 

A dia d’avui encara no coneixem cap proposta del Consell
d’Eivissa, ni una i de tot el que jo a vostès els he sentit dir, no
han fet una sola proposta en positiu. Esperam que el Consell
d’Eivissa ens faci propostes. En el paquet que vam presentar,
vam presentar 25 accions i vam dir, no seran les úniques,
aquesta legislatura en veurem més, perquè en necessitam
moltes més, perquè veníem de zero, perquè no n’hi havia i hem
fet una Llei d’habitatge que ha donat bons resultats i ara ve un
decret llei que l’ajudarà i la reforçarà i...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 4433/20, presentada pel
di putat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a modificació de les lleis
de les Illes Balears qüestionades pel Govern central.

Quarta pregunta, RGE núm. 4433/20, relativa a
modificació de les lleis de les Illes Balears qüestionades pel

Govern central, que formula el diputat Sr. Juan Manuel
Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bon dia  a  tothom. Bien, como
ustedes conocen, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,
en el artículo 33.2, establece un sistema para evitar los
contenciosos entre las comunidades autónomas y el Estado y
establece que en caso de que se cuestione, o haya indicios de
inconstitucionalidad de alguna ley, se crea una comisión
bilateral entre el Estado y la comunidad autónoma, al objecto
de intentar solventar esta posible inconstitucionalidad.

En este momento son muy numerosas y muy importantes
las leyes de esta comunidad autónoma que se encuentran en
esa circunstancia y por eso sería interesante conocer la
previsión concreta y detallada que tiene el Govern para
impulsar las tramitaciones para adaptar precisamente estas
leyes importantes y numerosas a la legalidad y a lo acordado
por la comisión bilateral.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Lafuente. Com vostè
molt bé diu, en aquestes comissions bilaterals entre l’Estat i
en aquest cas la nostra comunitat autònoma, hem arribat
podem dir a acords interpretatius de moltes de les lleis
aprovades per aquest parlament, en més del 90% dels casos i
en alguns altres van quedar pendents reformes de la llei per un
acord amb el Govern d’Espanya, que va evitar la interposició
d’un recurs d’inconstitucionalitat. 

No puc compartir que siguin nombroses, com vostè ha dit,
i li puc dir que estan en marxa les modificacions legals
pertinents, algunes d’elles ja s’han portat a terme, com pugui
ser en el cas de la Llei 8/2018, que ja va ser modificada per
una disposició final a través de la Llei de pressuposts del
2019, o la Llei 12/2018 que també ha estat modificada i
algunes altres que ja han patit les modificacions
corresponents, tal i com vàrem acordar a la comissió bilateral
amb aquest acord interpretatiu. I com dic, altres que estan
pendents porten a la tramitació ordinària que sempre feim, que
és aprofitar alguna llei que està en tramitació per introduir
aquestes modificacions pendents o en altres casos que podem
fer modificacions específiques.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Consellera por su
contestación. Bueno, yo no puedo estar de acuerdo con usted
de que son pocas las leyes que han sido objeto de advertencia
de inconstitucionalidad. Solamente en los últimos doce
meses, en los últimos dos años, desde que gobierna el Sr.
Pedro Sánchez en el Gobierno de España, han sido 12 leyes,
en concreto: la Ley de apoyo a la familia, la Ley de evaluación
ambiental, la Ley de servicios a las personas en el ámbito
social, la Ley municipal de régimen local, la Ley de función
pública; la Ley de presupuestos de 2019, la Ley agraria, la Ley
de residuos y suelos contaminados, la Ley de atención a los
derechos a la infancia y a la adolescencia, importante ademas
en esta comunidad, la Ley del cambio climático y transición
energética, la Ley de consultas populares y procesos
participativos, la Ley de concesión de créditos suplementarios
para atender a gastos y prorrogables, derivados de sentencias
judiciales pendientes de pago. 

Doce leyes han sido objeto de inconstitucionalidad y, por
tanto, debería al menos saber el motivo, nos preocupa
precisamente el motivo de esta tendencia. Vemos como otras
comunidades la tendencia es a disminuir estos conflictos y en
esta comunidad desde que gobierna el Sr. Sánchez, resulta que
aumentan estos conflictos. ¿Qué explicación le da usted, Sra.
Consellera? O el Gobierno de la Sra. Armengol, que dice que
coincide en la hoja de ruta y coincide la hoja de ruta en
incrementar por ahora los cargos públicos y los asesores, pero
vemos que en cambio no coincide en la adecuación a la
constitucionalidad de las leyes que tira adelante. Solamente se
nos ocurre dos posibles explicaciones: o legislan ustedes muy
mal rozando la inconstitucionalidad o el Sr. Sánchez tiene
manía a las Islas Baleares. Una de las dos o las dos.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Lafuente, per tirar
d’argumentari i per fer aquest speech està molt bé, però res
més lluny de la realitat. De totes les lleis que vostè ha
mencionat, cap no ha arribat al Tribunal Constitucional i no ha
estat impugnada en el Tribunal Constitucional pel Govern
d’Espanya.

(Alguns aplaudiments)

Les úniques que han arribat al Tribunal Constitucional i ja
hi ha sentència varen ser la passada legislatura, la Llei del golf
i la Llei d’impacte ambiental, són les dues úniques, la resta tot
han estat acords interpretatius. Per tant, hem arribat a bons
acords amb el Govern d’Espanya.

I per últim, lleis importants com pugui ser la de canvi
climàtic, per exemple, ja ho ha explicat en nombrosos
ocasions el vicepresident, que precisament no existeix cap
recurs d’inconstitucionalitat, es va arribar a un acord
interpretatiu que ni tan sols suposa modificar cap llei, la
nostra llei autonòmica, ja que el Govern d’Espanya ha fet
públic ja un esborrany de llei de canvi climàtic que portarà a
aprovació en breu per part del Consell de Ministres i que
respecta les nostres particularitats com illes.

Per tant, Sr. Lafuente, per a la seva tranquil·litat en aquests
moments no existeix ni una sola llei en el Tribunal
Constitucional de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.5) Pregunta RGE núm. 4436/20, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Il l es Balears,
relativa a grau de tranquil·litat en relació amb el
COVID-19.

Cinquena pregunta, RGE núm. 4436/20, relativa a grau de
tranquil·litat en relació amb el COVID-19, que formula la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Benvinguda, Sra. Sureda. Una
sanitària de Son Llàtzer es contagia d’un dels casos de
coronavirus de Mallorca, nuevo caso de coronavirus en
Menorca; la Bolsa se hunde; controlan a 27 personas en
Menorca, un bebé de cinc mesos; controls; arrestos y multas
para aislar los focos de coronavirus, y cambio a peor és la
notícia de darrera hora que hem pogut llegir fa escassos
minuts. 1.200 casos, transmissió comunitària alta a Madrid,
Vitòria i també a La Bastida. 1.200 casos positius a Espanya,
28 morts i es dupliquen, a més a més, aquests casos d’una
manera que comença a preocupar. És a dir, es dupliquen en 24
hores. 

Sense voler crear alarmisme, Sra. Consellera, i davant
d’aquestes informacions, quin grau de tranquil·litat poden
tenir e ls ciutadans en relació amb el COVID-19, el
coronavirus?

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Enhorabona, Sra.
Maria Antònia. Miri, confiança, confiança jo diria plena en el
sistema sanitari, en els professionals sanitaris i també dir que
em preocupa la seva salut, que el risc zero no existeix, però
que, per favor, extremin les mesures de precaució, és molt
important, de protecció vull dir.

Vull destacar la feina coordinada del Servei de Salut i de
Salut Pública i Participació,  la direcció general. Tenim un
061 que coordina totes les accions de manera exemplar, molts
d’hospitals d’aquesta comunitat autònoma implicats, més de
150 centres de salut sanitaris, una xarxa privada que també està
a l’altura i donant suport. 

És cert que en aquest moment l’epidèmia són 110.000
persones afectades a 109 països, per tant, no podem baixar la
guàrdia. Pensam que és imprescindible la coordinació, la
coordinació dins l’àmbit sanitari, però també amb totes les
institucions, com vàrem fer ahir la Comissió
interdepartamental amb totes les administracions implicades:
ajuntaments, consells, Govern, Delegació de Govern, el
Parlament, etc., el Bisbat, per poder prendre les mesures de
manera coordinada, informar de manera puntual també pensam
que és imprescindible. I en aquests moments a les Illes
Balears tenim l’1% dels casos, l’1%. És cert que aquesta xifra
pot canviar en qualsevol moment, però hem d’estar molt
atents.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, és fàcil moure’ns
com estam ara mateix entre mantenir la calma, entre el pànic
provocat per l’ona expansiva de les informacions sobre la
malaltia o el virus i la crida dels darrers dies que tot, o sembla,
que està controlat. Ens fa l’efecte que, molt bé, ens trobam en
fase de contenció, però és segur que ens trobam en fase de
contenció o no? No sabem si el creixement vertiginós i
exponencial d’aquests darrers dies duplicant el nombre de
casos i de morts a casa nostra fa que tenguem por o almanco
que ens plantegem altres mesures més dràstiques.

Hi ha moltes preguntes que es fa la ciutadania, que
nosaltres ens feim i que ens fa l’efecte que també es fa el
Govern de les Illes Balears. Si és un constipat o un virus poc
agressiu, però altament contagiós, per què cauen les borses, es
tanquen universitats, centres educatius, s’anul·len

esdeveniments de tot tipus i es construeixen hospitals en tres
setmanes?

Tenim la sensació d’una cosa, i m’agradaria que em digués
si és així, que no sabem res, que no sabem on anam, és a dir,
estam contenint, estam fent feina, tenim un servei sanitari
extraordinari, jo en això estic d’acord amb vostè, però sembla
que no sabem cap on anam. 

La realitat sempre va per davant de la política i en aquest
cas pensam que també va per davant de la sanitat pública. Per
tant, la nostra pregunta és molt clara, podem estar tranquils?,
hem d’estar molt preocupats?, no en tenim ni idea?, per què hi
ha països que es tanquen en banda i d’altres que segueixen fent
vida normal?, morirem tots com diuen alguns o no hem de
passar pena?, morim de coronavirus o amb coronavirus, és a
dir, amb patologies associades?

Estic posant damunt la taula tot allò que es diu i que vostès
saben molt bé que s’està dient. Li demanaria que ens digués si
sabem o no sabem cap on ens durà aquest virus. I vagi per
endavant, Sra. Consellera, que jo estic tranquil·la.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Jo estic en permanent
situació d’alerta des de fa més d’un mes, les 24 hores del dia,
perquè és cert que veim que aquest virus s’estén de manera
significativa, que el nombre de casos augmenta, que el 80%
dels casos són lleus, això és molt important, les persones es
curen, també és molt important, moltes persones es curen,
més del 60% a Xina ja s’ha curat. 

Esperem, esperem, i això no ho sabem encara, però
esperem que com molts de coronavirus sigui estacional, és a
dir, que passi amb el fred i que quan vengui el bon temps la
cosa baixi. Normalment és una corba de Gauss, estam ara a la
part elevada de la corba, per tant esperam també que pugui anar
baixant el nombre de casos, no en aquests moments a Espanya,
a Espanya continuarà pujant el nombre de casos i continuarà
pujant en aquesta comunitat autònoma. 

El que hem de fer és fer ús del sistema sanitari com cal,
cridar al 061 Salut Respon que dóna tota la informació i no
baixar la guàrdia. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.6) Pregunta RGE núm. 4417/20, presentada pel
diputat Sr. Maxo Benalal, del Grup Parlamentari
Ciudadanos relativa a situació de l’aparcament de
l’hospital de Can Misses.

Sisena pregunta, RGE núm. 4417/20, relativa a situació de
l’aparcament de l’hospital de Can Misses, que formula el
diputat Sr. Maxo Benalal, del Grup Parlamentari Ciudadanos.
Té la paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días a todos. En nombre de
mi grupo le doy la bienvenida a la Sra. Sureda. 

Voy a contarle un cuento, Sra. Consellera. El pasado 13 de
agosto presento una PNL por la cual se instaba a su
conselleria a restablecer las barreras de acceso y salida del
aparcamiento del hospital de Can Misses, en Ibiza, y la
correspondiente emisión de tiques de acceso y también que se
habilitaran en los mostradores del hospital un servicio de
validación de dichos tiques para que los usuarios del hospital
pudiesen abandonar las instalaciones sin pagar. Esta PNL se
debatió finalmente en una comisión en fecha de 30 de octubre
de 2019, se aportaron dos enmiendas de su grupo
parlamentario, la primera proponía substituir mi propuesta de
restablecimiento de las barreras por una simple realización de
un estudio por su parte con el fin de ver cuál es la medida que
garantiza el libre acceso de los usuarios al parking del
hospital; la segunda, eliminaba pura y simplemente el sistema
de validación de tiques en los mostradores. 

Tras una acalorada discusión en la comisión se llegó al
acuerdo, que se encuentra publicado en el BOPIB del 22 de
noviembre de 2019, por el cual el Govern debía estudiar el
sistema más adaptado para controlar el acceso de usuarios al
parking del hospital de Can Misses y que se estableciese en
los mostradores del hospital un servicio para validación de
tiques. 

Hace una semana estuve en el hospital y constaté que todo
seguía igual, bueno, no todo, en realidad hay muchísimos más
coches abandonados; que una vez más el Govern incumplía una
promesa para la ciudadanía; que estamos en marzo, que la
temporada está ya empezando y que no hay nada hecho, y que
según la administración del aparcamiento no hay
absolutamente nada planificado. 

Entiendo que el voto de la ciudadanía de Ibiza pesa poco y
que dentro de ésta el de los usuarios de Can Misses pesa aún
menos. Mi pregunta es si me puede explicar cuál es el
contenido del estudio o del pseudoestudio que va a solucionar
todos nuestros problemas o si no, que me diga por qué la
conselleria está pasando de este problema.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, el nostre
compromís i la nostra promesa era molt clara, la gratuïtat dels
aparcaments de Can Misses i de Son Espases. Aquest era el
compromís. I aquest compromís, com tots els altres, la
passada legislatura es va complir perquè el que hem de garantir
és l’accessibilitat i ja no ens recordam del que costava un
tiquet de pàrking un dia sencer a qualsevol dels dos hospitals,
i sobretot a Eivissa era especialment costós. Aquest era el
compromís, i jo crec que això és el que hem de destacar.

No negaré que des que l’aparcament és gratuït hi ha més
afluència de vehicles, això és una realitat, però també des que
es va detectar el problema s’han posat mesures en marxa, i n’hi
diré dues: una, es va fer un conveni amb l’Ajuntament de Vila
que permet a la policia local entrar dins l’aparcament, i ja han
retirat nou vehicles, això no és habitual, vostè ho sap, la
policia local normalment no entra a un recinte privat, i, a més,
s’han incrementat els guàrdies de seguretat que controlen
aquesta entrada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias por su respuesta, Sra. Consellera. En realidad
guardias no hay, yo he estado varias veces, vivo ahí y
realmente no hay.

¿Más afluencia desde la gratuidad? Pues no, no hay más
afluencia, lo que no hay es más sitios. Entonces, bueno, pues
su respuesta no me tranquiliza y constato que no se ha hecho
nada y que, obviamente, pues no se hará nada y que dentro de
un año estaré preguntándole lo mismo.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Diputat, tenim l’ocupació
diària que ara li donaré, li donaré tota la informació
complementària tal com me la preparen a mi per poder
preparar la pregunta.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202004417


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 24 / 10 de març de 2020 1603

L’ocupació dia a dia, de cada nit, matí, horabaixa i vespre
de l’aparcament de Can Misses; és cert que hi ha unes hores
centrals dels dies, normalment el matí, jo ara mateix li donaré,
on l’ocupació es troba entre el 90 i el 95%, mai no es troba al
cent per cent, però costa a determinades hores centrals del
matí aparcar, això també és una realitat.

La validació dels tiquets, com vostè va dir, jo li puc posar
múltiples exemples en què és impossible fer aquesta mesura,
és que és impossible per la molèstia que seria per als usuaris,
perquè no hi ha un sistema de validació automàtica, jo puc dir
que vaig a veure un pacient a una habitació i anar on sigui, a
comprar i tornar. I com sabem, com es pot comprovar persona
a persona? S’imagina les cues que es muntarien només per
validar la situació de cada una de les persones, això per un
aparcament, parlam de facilitar l’aparcament per facilitar
l’accés.

I també recordar la població, i aprofit, de fer un bon ús de
les instal·lacions que, a pesar de totes les mesures que hem
posat en marxa, veiem que costa, però recordarem a la
població la importància de fer un bon ús. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.7) Pregunta RGE núm. 4421/20, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a moratòria
en la reserva de creuers.

Setena pregunta, RGE núm. 4421/20, relativa a moratòria
en la reserva de creuers, que formula la diputada Sra. Idoia
Ribas i Marina, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.
Té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados, buenos
días. Sr. Negueruela, hace dos semanas nos sorprendieron
ustedes con otra medida nefasta para la economía de estas
islas con su petición a la Autoridad Portuaria de no confirmar
reservas de atraque de ningún crucero a partir del año 2022.
Esta medida, improvisada e irresponsable, nos hará perder
millones de euros. Le recuerdo, por si se ha olvidado, que el
sector turístico representa de forma directa el 35% del PIB de
Baleares y estira del resto de sectores productivos.

Por tal motivo, entendemos que habrán ustedes realizado
un estudio de impacto económico de su peculiar medida,
¿podría indicarme cuál será ese impacto económico?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Me imagino que sus datos son
como los que acaba de decir, el sector turístico representa el
26% del PIB, según los últimos estudios, se los podemos
pasar para que no sigan exagerando cada dato, porque no sé ni
siquiera de dónde sacan los datos, ustedes los datos no sé ni
donde los fabrican, ni donde los trabajan, ni donde los
estudian, ni donde los elaboran y, por favor, al menos,
deberían con los datos económicos ser algo rigurosos; todo
lo que no son rigurosos en sus exposiciones séanlo manejando
datos económicos.

De aquí al 2022 tendremos un acuerdo, tendremos los
estudios de impacto económico, ya solicitados a la Fundación
Impulsa y a la Universidad, no se preocupe, no habrá esas
pérdidas multimillonarias de las que ustedes hablan y
seguiremos como hasta ahora, con el ritmo de crecimiento
que hemos hecho durante todos estos años. Y desde luego no
será con su apoyo.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sr. Negueruela, su turismofobia es ya tan evidente que no
tiene ningún decoro a la hora de cargarse el turismo en
Baleares.

(Remor de veus)

Prevemos que, tras el hundimiento económico que ustedes
van a liderar, se escudarán bajo pretexto exculpando de ello a
circunstancias ajenas, como la recuperación de otros destinos
más competitivos, la desaceleración económica, de la que
dirán que no tienen nada que ver, o la incidencia que tendrá el
coronavirus en la próxima temporada turística. Esas son las
amenazas a las que nos enfrentamos y que nos hacen muy
vulnerables. Y ustedes, en vez de mitigarlas, lo  único que
hacen es debilitar aún más el turismo para hundirlo del todo,
como su absurdo decreto contra el turismo de excesos, que no
sirve para nada, más que para discriminar a determinados
empresarios de forma arbitraria. O como el ataque a los
restauradores que sus colegas en el Ayuntamiento de Palma
están llevando a cabo, obligándoles a desmontar sus terrazas.
O como esta última ocurrencia suya de prohibir los cruceros
en el puerto de Palma, que supondrá perder 256 millones de
euros anuales.

Esa cifra la dio un estudio de la UIB del año 2015, el
mismo estudio que dijo que no hay relación directa entre la
contaminación y la actividad del puerto. Claro, que eso fue
antes de que ustedes decidiesen declarar la guerra a los
cruceros con la excusa de la contaminación. Es curioso que
las organizaciones eco-progres minoritarias que apoyan su
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guerra contra los cruceros y que dicen que el informe de la
UIB está mal hecho, luego se callan cuando las depuradoras
del Govern nos inundan las playas de aguas fecales.

Y, por cierto ¿qué hay de los 60 millones de euros que
están costando las obras del puerto para recibir a los
cruceros? ¿Qué rendimiento vamos a sacar cuando decidan
irse a otro puerto del mediterráneo que les ofrezca poder
atracar? Porque los cruceros trabajan con una anticipación de
dos años y usted los ha vetado para dentro de dos años, ¿se da
cuenta de su irresponsabilidad? Me puede explicar ¿qué hemos
hechos los ciudadanos de Baleares para merecer tanta
incompetencia?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Los ciudadanos de Baleares lo que
han hecho es votar a la izquierda para que gobierno y a ustedes
dejarles con tres diputados para que sigan ahí, por tanto eso es
lo que han hecho los ciudadanos de Baleares.

(Alguns aplaudiments)

Por tanto, de la ciudadanía de Baleares quien representa a
tres, una minoría, un discurso intransigente de odio, racista y
xenófobo, desde luego ustedes no representan a nadie, o sea
que no hablen de la ciudadanía de Baleares quienes están
permanentemente odiando a la ciudadanía de Baleares.

(Se sent de fons el Sr. Rodríguez i Farré que diu: “(...) A
ver esos datos”)

256 millones de euros de pérdidas, claro, si usted habla de
que todo se lleva a cero, pues sí podemos hablar de que todo
llevado a cero es cero y, por tanto, todas las pérdidas las puede
magnificar, pero manejando datos económicos debería tener
cierta rigurosidad; cuando dice que el porcentaje del PIB, lo
que se puede perder, sea un poco rigurosa, yo entiendo que su
grupo lo que necesita es dar el hecatombe,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., decir que todo es un fracaso y que todo conduce al fracaso,
pero no es así. No debe ser alarmista, quien habla tanto de
liberalismo, como ustedes, como el señor que tiene usted al
lado que está todo el día hablando de liberalismo, el libre
mercado y no sé cuántas cosas más que dice, deberían ser un
poco rigurosos cuando manejan datos, y no alarmar de forma
permanente en esta cámara.

De turismofobia no nos acusa nadie, hable con cualquier
federación empresarial y le dirán las reuniones que tenemos

y los contactos permanentes que tenemos con ellas, es que
nos estamos reuniendo permanentemente con todas las
federaciones, con todas las asociaciones y no hay ese riesgo
ni ese miedo que usted está diciendo. Nos estamos reuniendo
de forma permanente con ellos, no nos trasladen ese miedo,
estamos llegando a acuerdos y llegaremos a un acuerdo con la
patronal de cruceros, no se preocupe usted, no se preocupe.
¿Cuándo vean los acuerdos qué dirán, que somos
turismofóbicos o que son ustedes... están legislando o piden
que legislemos siempre contra los intereses de la ciudadanía
de Baleares, qué dirán cuando lleguemos a acuerdos, qué
dirán?

Como con el convenio de hostelería, como con los
últimos acuerdos alcanzados, ¿qué dirán, que es perjudicial o
es beneficioso para la mayoría social de estas islas?...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 4430/20, presentada pel
diputat Sr. José Luís Camps i Pons, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a centre de formació
professional a Es Castell.

Vuitena pregunta, RGE núm. 4430/20, relativa a centre de
formació professional a Es Castell, que formula el diputat Sr.
José Luís Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sr. March, a la legislatura passada
van ser capaços de resoldre un problema històric de més de
vint anys, per mor de la incapacitat i la voluntat del Partit
Socialista d’adquirir el quarter d’Es Castell, quan va ser
desafectat per Defensa vostès no el van voler comprar i tenien
el suport dels sis consellers del Partit Popular que, via moció
d’urgència, va presentar al Consell, però els 5 vots del PSOE,
1 del PSM i un d’Esquerra de Menorca votaren no a la compra,
primer gran error de l’esquerra.

A la passada legislatura l’equip de govern d’Es Castell va
treballar amb consens i lleialtat institucional al Govern per
resoldre el tema dels quarters...

(Remor de veus)

..., el Sr. Pons ho podrà confirmar. Va ser possible fruit del
compromís, de la responsabilitat i de la voluntat del Partit
Popular fent participar de forma activa a tota la corporació
municipal de les reunions amb el consell i el Govern, els
resultats varen ser prou positius.
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Arriben les eleccions i vostès trenquen el consens polític
existent a Es Castell i  es desmarquen de l’enteniment. El
problema s’agreuja quan es produeix el canvi de govern
municipal, quan vostès eren a l’oposició en tot moment
formaven part de les reunions de seguiment, sense cap tipus de
censura, amb transparència, cosa que vostès no són capaços de
fer ara, segon gran error.

A dia d’avui, de forma unilateral han trencat e l consens
negociador, tot l’esforç que existia política i hi han afegit el
rebull de tota la comunitat educativa, tractant-lo, Sr.
Conseller, d’autoritari, tercer gran error.

El Partit Popular d’Es Castell vol el millor per als vesins,
per a la cultura, per a l’educació, per aconseguir el centre de
formació professional, però ho vol amb serietat, amb consens
i responsabilitat, el que existia quan era el Govern, i ser part
de la solució.

Des de (...) li sol·licitàvem poder debatre la idoneïtat o no
de la solució sobre l’institut del quarter.

Amb aquest desig de recuperar el consens, vull compartir
aquí una nova via de millora de la solució, el Partit Popular vol
ajudar a desbloquejar la situació i plantejar la possibilitat de
disposar dels dos quarters com a centre de formació
professional. Volem ser part activa d’aquesta projecte tan
important de la solució, com ho varen vostès per a compra,
volem donar suport però recuperant els principis bàsics de la
lleialtat institucional i d’acord, i participar a totes les reunions
de seguiment.

No troba justa aquesta petició, Sr. Conseller?

Esper, Sra. Armengol, que s’hi impliqui i doni les
instruccions i puguem recuperar aquest consens que necessita
el poble d’Es Castell.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. 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. Sr. Pons, no l’he entès, no l’he
entès, ja sé  que jo som d’educació i no l’he entès, no l’he
entès per dues coses: ha estat una justificació de qüestions
que jo no tenc la història que vostè té, ha estat batle d’Es
Castell, però ha estat una justificació de la seva postura que ha
estat fins ara, ni més ni menys.

Escolti, nosaltres..., no, sí, Sr. Pons, està d’acord o no està
d’acord amb el centre integrat d’FP d’Es Castell, s í  o  no?
D’acord.

Per tant, si hi està d’acord, ahir feia la roda de premsa,
després de mesos d’esperar, vull dir que ha estat un pensament
actiu, etc. Nosaltres, sap quantes reunions hem fet amb la
comunitat educativa per intentar pactar aquesta qüestió? 22
reunions, Sr. Pons, 22 reunions.

Evidentment que encara hi ha situacions en què hem
d’arribar a acord, i personalment em reuniré amb tots els
directors per arribar a aquest acord sobre el centre integrat
d’Es Castell. Aquest centre integrat d’Es Castell, què
negociarem? Les famílies que realment han d’integrar aquest
centre. Quines famílies hi han d’anar? Volem impulsar el
centre del Mar, amb la Conselleria de Treball, no només
consolidant la nàutica sinó altres famílies que hi puguin anar,
i posarem en marxa el centre integrat de Ciutadella, on hi ha
els estudis de turisme i hoteleria i estudis d’indústries
alimentàries.

Aquesta és la situació, Sr. Pons, nosaltres hi som per dur
a terme una autèntica política d’impuls a l’FP, vostès fan zig-
zag sense saber exactament on són -sí, ja pot fer amb el cap,
però ha fet un zig-zag evidentment-, i, per tant, l’únic que li
vull dir és que nosaltres estam contents d’aquest consens de
darrera hora, que ens ajudin a dur a terme aquest centre
integrat d’Es Castell perquè és bo per a Es Castell, i és bo que
realment Es Castell, el PP d’Es Castell, estigui d’acord amb
ajudar Es Castell, faltaria més!

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. El que té clar el Partit Popular és
que sempre vol el millor per al poble d’Es Castell, el que
sembla mentida, vostè, que du cinc anys en aquest govern, que
no tengui l’històric de tot el que passa en el municipi d’Es
Castell.

(Alguns aplaudiments)

El Sr. Pons li pot confirmar que..., i es preocupava que
vingués a totes les reunions l’oposició era el Sr. Camps i si no
el Sr. Pons que em rectifiqui.

Per tant, l’únic que volem és implicació per part de la Sra.
Armengol, que ens convidin com nosaltres convidàvem
l’oposició la legislatura passada...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, el seu temps s’ha acabat.
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)

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

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

Sr. President, moltes gràcies. Sr. Pons, un dia m’il·lustre
sobre la història d’Es Castell, hi ha molts de municipis a
Mallorca dels quals en tenc una mica d’història, però li diré
dues coses: nosaltres ens ratificam que el centre integrat d’Es
Castell és una bona opció per a Menorca i per a la formació
professional, i fins ara vostès han callat, han callat de forma
total.

I en segon lloc, nosaltres ens hem reunit amb la comunitat
educativa 22 vegades de forma distinta i nosaltres,
evidentment, seguirem intentant dur a terme per arribar a un
acord, perquè no arribar a un acord en aquest sentit és negatiu
per a Menorca i per a la formació professional.

Benvingut al consens i benvingut a donar suport tard a
aquest centre integrat de formació professional.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 4428/20, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a punts de recàrrega de
vehicles elèctrics a zones turístiques.

Novena pregunta, RGE núm. 4428/20, relativa a punts de
recàrrega de vehicles elèctrics a zones turístiques, que
formula la diputada Sra. Maria Salomé Cabrera i Roselló, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días, señoras y señores
diputados. Sr. Conseller, en los últimos meses se ha puesto de
manifiesto la preocupación del sector de alquiler de coches al
quedar claro que no se cumpliría, ni de lejos, la previsión del
govern de puntos de recarga instalados en las islas para poder
abastecer al número de vehículos eléctricos que la Ley de
cambio climático les exige incorporen en 2020 a sus flotas,
y no los habrá en las zonas turísticas. Y preocupa porque la
realidad balear es que los coches de alquiler son básicamente
demandados por los turistas.

Establece también la ley que las administraciones públicas
planificarán e implantarán una red de puntos de recarga
suficiente para poder dar cumplimiento a lo fijado por la ley.

El Gobierno de la Sra. Armengol anunció, en mayo de
2019, justo antes de las elecciones, que destinarían 8,7
millones de euros de ayudas para instalar 561 puntos nuevos
de recarga, y en enero de 2020 volvieron a anunciar esos
mismos 500 puntos, de tal manera que hoy no tenemos
ninguno de los anunciados.

Ante esta situación, querríamos saber si considera
necesario el Govern instalar puntos de recarga de vehículos
eléctricos en zonas turísticas.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula el Sr.
Vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors
Productius.

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

Gràcies, Sr. President. Gracias por la pregunta, Sra.
Cabrera. Sí, claro que tenemos esa previsión, pero también,
junto con otros puntos de las islas que necesitan
específicamente puntos de recarga.

En el año 2019 se van a instalar 300 puntos de recarga y
durante el año 2020 se instalarán 500 puntos más.

La distribución de estos puntos en zonas turísticas,
industriales o  residenciales se hace siguiendo
recomendaciones técnicas que contemplan las zonas con
mayor demanda potencial y las distancias que ha de haber
entre puntos de recarga para garantizar precisamente una
movilidad electrificada, cómoda y sin ningún tipo de
dificultad.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, en todo esto vemos
una gran incoherencia, como es habitual en el Gobierno de la
Sra. Armengol, por un lado, hacen una ley que obliga a
incrementar el número de coches eléctricos, que, por cierto
habrán de quedar en el garaje; pero, al mismo tiempo, no se
obligan a sí mismos a crear suficientes puntos de recarga para
poder dar cumplimiento a la ley, tal como se establece.

Si un turista alquila un coche eléctrico, con autonomía
limitada, y no tiene garantía de repostaje ni de poder cargar su
coche durante la noche, pues todo esto fracasará, como así
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está pasando. Resulta sorprendente que ustedes, que llevan la
bandera del medio ambiente, que tienen hasta su propio
impuesto, aunque lo gasten en tapar agujeros presupuestarios,
no hayan sido capaces de sacar adelante la creación de estos
puntos de recarga en zonas turísticas tan necesarios y
demandados.

Debemos impulsar medidas contra el cambio climático,
pero son tiempo difíciles y de mucha incertidumbre, de hecho
la Semana Santa está perdida, por lo que creemos que deberían
escuchar al sector, liderar conjuntamente soluciones y ser
sensibles con pequeños y medianos empresarios. Porque ante
toda esta situación el sector de alquiler de vehículos ha
solicitado una moratoria de un año, Sr. Conseller. ¿Concederá
la moratorio o, por el contrario, proveerá a tiempo de puntos
de recarga las zonas turísticas o ninguna de las dos cosas, Sr.
Conseller?

O quizás si esa moratoria hubiera sido para prohibir nuevas
licencias, ya la vería usted con buenos ojos, al igual que su
compañero de bancada, el Sr. Negueruela, con el tema de
cruceros. Por tanto, ante esta constante dicotomía que
presenta su gobierno, quedamos a la espera de su
contestación, Sr. Conseller.

Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Cabrera, no sé de dónde salen
sus datos, verá, le voy a explicar: vamos a preparar una
convocatoria específica para la instalación de puntos de
recarga en zonas turísticas que permitirá la instalación de un
mínimo de 200 puntos de recarga en zonas de gran afluencia.

Habla usted de pequeños y medianos empresarios, verá, lo
estamos haciendo con la colaboración de una agrupación de
alquiler de vehículos AEBAB, que agrupa precisamente a los
pequeños y medianos empresarios, y que han mostrado
absoluta intención de tener el 2% de la flota electrificada en
este año, tal y como reclama la Ley de cambio climático y
transición energética.

Seguramente los otros datos vienen de las multinacionales,
que no tienen ningún tipo de domicilio aquí, que matriculan
los coches fuera de aquí para no pagar los impuestos aquí, en
Baleares, que son los que han reclamado, en un caso he
escuchado unas declaraciones que eran que habíamos
prometido no sé cuántos puntos de recarga y hemos instalado
menos, y siempre, claro, hay esa posibilidad, es así. Y otro que
decía que teníamos que instalar 3.400 puntos de recarga, que

vienen a ser aproximadamente unos 3 puntos de recarga por
cada coche de alquiler a los que están obligados.

Moratoria. No va a haber ninguna moratoria, porque
nosotros tenemos la mala costumbre de cumplir la ley y la ley
establece que el 2% de la flota tiene que estar electrificada. 

Por cierto -por cierto, por cierto-, parece que es usted una
fiel seguidora de estas multinacionales porque precisamente
los que se han quejado de que van a tener que dejar los coches
en los garajes son estas multinacionales, no los pequeños y
medianos empresarios, no. No tiene usted ni la más remota
idea, no ha hablado con ellos. Está usted mal informada. Es
usted una (...). No, no tiene ni la más remota idea...

(Remor de veus)

...lo siento, lo siento, ¿eh?, es usted una (...).

(Remor de veus i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Continuï.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sr. Presidente...

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sr. Vicepresident.

(Remor de veus)

Continuï.

(Continua la remor de veus)

Senyors diputats... Continuï, Sr. Vicepresident.

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

Sra. Cabrera, somos...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor...

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

Sra. Cabrera, somos la comunidad autónoma con más
puntos de recarga por habitante y por coche matriculado y eso
creo que es un dato absolutamente objetivable y estos puntos
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se irán incrementando hasta los 1.500 en 2025, tal y como
establece una norma, la Ley de cambio climático y transición
energética que está absolutamente vigente en esta comunidad
autónoma y que no tenemos intención de modificar por el
hecho de que las multinacionales de alquiler de vehículos nos
lo reclamen.

Insisto en que hemos...

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vicepresident, el seu temps ha acabat.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sr. Presidente...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

En base al artículo 81 pido la palabra.

EL SR. PRESIDENT:

Aixequi’s, per favor. 

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Perdó, Sr. President, article 81.1 , deman la paraula,
continu?

EL SR. PRESIDENT:

Pot parlar, però m’agradaria saber per què...

(Remor de veus)

... no, perdoni...

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sr. Presidente, pido la palabra porque considero
totalmente inaceptable que un conseller del Govern balear que
es el garante del cumplimiento de la ley se ponga en esta
situación poniendo en evidencia que no tiene ningún
argumento para contrarestar todos los datos que se presentan
por parte de la oposición y no creo que sean maneras de tratar
a ninguno de los diputados que estamos en esta cámara. 

Por tanto, pedimos que retire esas valoraciones que son
totalmente inaceptables y fuera de lugar y no dignifican la
política en absoluto.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vicepresident, té la paraula.

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

Pensé que me iba a pedir la Sra. Cabrera que rectificase lo
de (...) y lo rectifico en este momento y pido que se retire, y
además pido expresamente disculpas a la Sra. Cabrera, todo lo
demás del discurso por supuesto que no hay rectificación que
valga.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Vicepresident.

(Alguns aplaudiments)

Desena pregunta RGE núm. 44...

(Remor de veus)

... per favor, Sra. Diputada...

(Remor de veus)

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

I.10) Pregunta RGE núm. 4432/20, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pujada d’imposts del Govern central.

Desena pregunta RGE núm. 4432/20, relativa a pujada
d’imposts del Govern central, 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, Sra.
Consellera, des que el Govern del Sr. Sánchez, des que el Sr.
Sánchez dorm tranquil·lament a La Moncloa amb el suport de
comunistes i separatistes...

(Remor de veus)

... s’ha anunciat o directament aplicat una brutal pujada
d’imposts que per molt que vostès...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor...
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EL SR. COSTA I COSTA:

... que per molt que vostès ens diguin pagaran els de sempre:
les rendes mitjanes i baixes.

S’ha aprovat ja l’impost sobre empreses tecnològiques,
impost sobre transmissions financeres, un increment de
l’IRPF, el que s’ha anunciat, eh?, increment de l’IRPF, tipus
mínim de tributació de l’impost de societats, increments de
cotitzacions socials, nova imposició sobre transport aeri, nova
imposició sobre plàstics d'un sol ús, increments de l’impost
sobre el tabac, increment de l’IVA sobre els menjars que el Sr.
Garzón consideri no saludables, increment de l’imposició
sobre el diesel i el producte estrella de la ministra Montero
recollit sota l’eufemisme d’harmonització fiscal que pot
suposar multiplicar per cinc l’impost sobre successions en
herències de pares a fills o pactes successoris dels ciutadans
de les Illes Balears.

Davant aquest infern fiscal que ens ha anunciat, almenys,
el Sr. Sánchez, com valora la pujada d’imposts que preveu el
Govern central?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Costa, em fa vostè una pregunta
molt àmplia, i em permetrà que li contesti també en un sentit
ampli, això no és des que governa el govern de coalició, sinó
que és previ al govern de coalició, a la conformació del pacte
de coalició i als programes electorals dels partits polítics ja
es contemplava una reforma justa i progressiva dels sistema
fiscal per eliminar privilegis, per continuar la modernització
del nostre sistema i apropar-lo a les recomanacions de la Unió
Europea, introduir el que s’anomena la fiscalitat verda per
desincentivar determinades actuacions sobre la salut i sobre
el medi ambient que són perjudicials.

Això s’emmarca dins d’un programa polític d’enfortir
l’estat del benestar, de millorar la cohesió social i la cohesió
territorial i de la lluita contra el canvi climàtic i s’ha de
conjugar amb els pactes que tenim amb Europa també de
consolidació fiscal. També s’han fet anuncis, jo crec que això
és molt important, d’avaluació de la despesa pública,
d’avaluació de l’efectivitat de les polítiques públiques que
crec que és fonamental per a la credibilitat i la sostenibilitat
del nostre sistema públic.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Sra. Consellera, genera estupefacció i vergonya que vostès
intentin justificar l’infern fiscal al qual ens vol sotmetre el
Govern del Sr. Sánchez. Resulta decebedor el caràcter
pusil·lànime de la Sra. Armengol davant el Sr. Sánchez i la
ministra Montero.

(Remor de veus)

És aquesta la forma que té de defensar els interessos dels
ciutadans de les Illes Balears, Sra. Armengol? El Sr. Sánchez
i la Sra. Montero ens sotmeten a una brutal pujada d’imposts
i vostès callen, acoten el cap o directament li piquen les mans?

Troba vostè normal, la consellera Armengol, que... la
consellera..., perdó, vostès, consellera i Sra. Armengol, que el
president de Canàries del PSOE es garanteixi la imposició,
que no hi haurà imposició sobre transport aeri, no afectarà
Canàries per tant, i vostès a Balears continuen dormint el
somni dels justos?

Deixaran que la Sra. Montero multipliqui per cinc l’impost
de successions a les Illes Balears i, per tant, quan hi hagi
herències de pares a fills hagin de pagar cinc vegades més del
que es paga actualment?

Sra. Consellera i Sra. Armengol, ja sabem que a vostès el
Sr. Sánchez els ignora totalment i absolutament, no deixin per
favor que els ciutadans de les Illes Balears també siguin
ignorats pel Sr. Sánchez. Ajudin el Partit Popular a combatre
aquesta pujada d’impostos. No l’apliquin. Combatem-la tots
junts perquè no sigui aplicable.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Costa, crec que la seva
intervenció és del tot inadequada. Crec que..., i pensava que
volia tenir un debat sobre el sistema impositiu, no pensava que
volgués fer aquí populisme ni que volgués fer aquí propaganda
del que demana el seu cap a Madrid.

Nosaltres sempre hem estat coherents i responsables en la
fiscalitat. Som conscients que per mantenir l’estat del
benestar necessitam un sistema impositiu coherent amb aquest
estat del benestar i un sistema que pugui garantir la igualtat
d’oportunitats.
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Rajoy, el seu cap també a Madrid al seu moment, va
impulsar la reforma fiscal, l’increment d’imposts més elevat
de la història d’aquest país sense anunciar-ho a cap moment i
sense que estigués al seu programa electoral, i el Sr. Bauzá,
quan vostè era director general, també va pujar els impostos i
va llevar totes les deduccions d’IRPF perquè vostès no diuen
el mateix quan governen que quan són a l’oposició...

(Alguns aplaudiments)

Crec que és important modernitzar el nostre sistema
impositiu. Crec que vivim en un món globalitzat que ha de
caminar cap a la transició ecològica. Crec que nosaltres tenim
garantit, i després ja ho comentarà el Sr. Pons en la seva
intervenció, el tema que hem de tenir una cura especial en el
tema de la taxa aèria perquè som un territori insular i no tenim
alternativa. Això ja ho tenim parlat amb el Govern d’Espanya.
I tampoc no crec que els pactes successoris sobre el dret civil
de la nostra comunitat autònoma es vegi afectat per les
reformes fiscals.

Crec que la majoria de la població, la gran majoria de la
població és conscient que s’ha de conjugar el creixement
econòmic amb la sostenibilitat econòmica...

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, el seu temps ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Consellera.

I.11) Pregunta RGE núm. 4427/20, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compensaci ó als
pescadors de Mallorca i Menorca afectats per les bales de
palla recollides a les xarxes.

Onzena pregunta, RGE núm. 4427/20, relativa a
compensació als pescadors de Mallorca i Menorca afectats
per les bales de palla recollides a les xarxes, 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 a tothom, premsa,
diputats, diputades i públic en general. Sra. Mae de la
Concha, desde hace tres años las barcas de arrastre entre el
canal Mallorca-Menorca, están capturando una especie
pesquera denominada bala de paja, de alto valor comercial. Me
gustaría saber qué medidas o qué investigaciones ha llevado a
cabo la conselleria para paliar un poco estas capturas.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Bon dia, president, gràcies. Gràcies, Sra. Marí. Después
de los debates que se están teniendo aquí esta mañana sobre
temas de muchísima relevancia, puede parecer que el tema de
unas balas de paja que han aparecido en el fondo del mar sea
un tema menor. Pero precisamente en este momento de
incertidumbre de la gran economía, de los grandes
movimientos de capital, creo que es más importante que nunca
que las cuestiones del sector primario se miren muy de cerca
y con todo cariño. En ese sentido, siempre agradezco Sra.
Marí que se interese por la pesca y que traiga preguntas sobre
el tema.

Para quien no lo sepa en la cámara, estamos hablando de
unas balas de paja de unos 400 quilos de peso, de metro  y
medio por tres, que misteriosamente han aparecido en los
fondos marinos y que en ocasiones los pescadores con sus
redes las cogen, con lo cual sufren daños en las redes y no
está muy evaluado en qué punto, pero también el número y el
valor de las capturas.

Lamentablemente en este tema concreto aún no tenemos
una solución, hemos estado hablando con la Capitanía
Marítima, porque es un tema difícil de investigar, nadie sabe
de dónde salen estas balas de paja, ni cuándo ni quién las ha
tirado. De momento entre 2018 y ahora ha habido 10 balas de
paja encontradas en la zona de Andratx y del Puerto de
Alcúdia. No tenemos unas lineas de ayuda específicas para una
especie que, como usted bien ha dicho, era desconocida hasta
ahora, la bala de paja no estaba contemplada y estamos
trabajando en una solución que de un tema aparentemente tan
sencillo está siendo complicada.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gràcies. La realidad, Sra. De la Concha, es que no se ha
hecho nada y usted lo sabe. Estas capturas de balas ya se
iniciaron a finales de 2018, siguieron en 2019 y han vuelto a
suceder este 2020. Tres años ya y nadie les compensa y usted
sabe que afecta a barcas tanto de Alcúdia, Andratx, Sóller, Cala
Rajada o Cala Figuera. Estas capturas además usted sabe que
corren mucho riesgo al subirlas debido al peso y las
maniobras que tienen que hacer los pescadores son bastante
arriesgadas.
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Por otro lado, además a parte del desgaste del tiempo, está
el desgaste económico, ya que las capturas vienen ese día
totalmente..., las imágenes hablan claro, no se puede recuperar
la captura. Los pescadores vuelven a casa con las manos
vacías, un barco cargado de paja y muchas veces las artes
también destrozadas. El perjuicio económico que usted dice
que no se había calculado, en el 2018 ya se calculó en 12.000
euros, con lo cual me parece que es algo significativo en un
sector además que está en crisis.

A mí lo que me gustaría es que se ocupara de la pesca,
tanto como se ocupa del departamento de Soberanía
Alimentaria. Es por ello que le ruego que me explique o que
intente hacer algo para ayudar e investigar qué ha hecho la
conselleria por un lado para compensar estas pérdidas y
además para localizar el origen de las mismas. Yo creo que no
debe ser muy difícil localizar qué barco mercante lleva estas
balas de paja, que está claro que no las lleva bien ancladas a
bordo y además no ponen sólo en peligro a las tripulaciones
de las barcas de pesca, sino también a todo barco que vaya por
el canal de Mallorca-Menorca.

Los pescadoras de las barcas de arrastre de la zona
afectada están desesperados después de 3 años de pescar esta
especie en concreto y ver que ustedes no hacen nada de nada.
Las imágenes, como he dicho, hablan por sí solas. Después de
casi cinco años de estar en la administración, son ustedes el
gobierno del non far niente y del a verlas pasar. Le ruego que
por el bien del sector en este caso concreto, las barcas de
arrastre, se pongan a investigar y ayuden a los pescadores,
cuyo trabajo ya es bastante duro. A ustedes se les paga para su
defensa y su protección.

Sra. Armengol, Sra. De la Concha, como siempre les digo,
pónganse a trabajar y dejen de mirar por debajo de la puerta,
como si no pasara nada, que es a lo que nos tienen
acostumbrados.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. De todos los problemas que tiene el
sector, que no son pocos, estamos dando soluciones prontas,
concretas y algunas muy buenas, un ejemplo reciente  es el
escorxador. Habla usted de Soberanía Alimentaria, ¿acaso el
pescado no forma parte de esta Soberanía Alimentaria?, me
sorprende mucho que diga esto.

Entre las soluciones que quizás se puedan poner en
marcha, es incluir en los seguros pesqueros este problema,
que antes no existía y no se contemplaba. Y ya le digo que

estamos en contacto con la Capitanía Marítima para averiguar
tres años..., bueno, no son tres años. 

De todas formas muchas gracias por recordarnos este
problema.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.12) Pregunta RGE núm. 4384/20, presentada per la
diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a criteris de constitució del Comitè de
protecció de la posidònia.

Dotzena pregunta, RGE núm. 4384/20, relativa a criteris
de constitució del Comitè de protecció de la posidònia, que
formula la Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt.
Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bé, primer de tot felicitar a la Sra.
Maria Antònia Sureda, perquè novament tenim la sort tots quan
som, de tenir-la aquí com a diputada en representació d’El Pi.
Per tant, benvinguda, Sra. Sureda.

Bé, en relació amb la pregunta. La pregunta té per finalitat,
no tant fer un retret, ni tan sols indagar el detall de la pregunta,
sinó més que res traslladar una proposta i és que ara em dirà
vostè, Sr. Mir, si vaig pel bon camí o no, m’ho dirà vostè. 

Dia 2 de març vostès varen constituir el Comitè Posidònia,
per fortuna de tots, després de més d’un any d’haver aprovat
del Decret de protecció de la posidònia i aquest comitè, tal
com preveu aquest decret, té una funció molt important,
perquè entre moltes altres, té també la funció de fer
propostes. I en aquest comitè hi ha representants evidentment
del Govern, dels consells insulars, de les administracions
locals, de la comunitat científica d’aquestes illes i també
d’organitzacions sense ànim de lucre que treballen per a la
defensa de la mar, del medi ambient, sector pesquer, sector de
navegants, etc., per tant, és una representació molt ampla i
molt acurada d’allò que creim que requereix aquesta causa.

Però també és cert, Sr. Mir, que quan vostès varen
convocar aquesta sessió  el passat dia 2 de març, es varen
presentar, i així és com ens ho han fet arribar diferents
assistents a aquesta convocatòria, varen aprovar 10 projectes
per un valor total de gairebé 250.000 euros, que és el que en
teoria disposava aquest fons de posidònia per començar a
finançar projectes, i els representants que ens han traslladat
aquesta petició, asseguren que no han tengut temps de
conèixer el detall d’aquests projectes, però sobretot no han
tengut oportunitat de poder traslladar les seves pròpies
propostes en forma de projectes en aquesta primera sessió
constitutiva.
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Per tant, jo li demanaria, Sr. Mir, quin criteri va seguir la
conselleria per convocar aquesta reunió i immediatament en
la mateixa convocatòria ja dut a aprovació 10 projectes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí gràcies, Sr. President. Molt bon dia a tothom. Sra. Tur,
gràcies per aquesta pregunta, sap vostè que la hi agraesc i
reconec de nou la seva implicació i preocupació que sempre
ha tengut envers aquesta temàtica.

Bé, com vostè ha dit, la composició, la constitució i també
les funcions del propi Comitè posidònia vénen nítidament
definides a l’article 9 del mateix decret i per tant, són aquests
criteris els que s’han seguit per convocar aquesta primera
comissió de seguiment, o aquest primer Comitè posidònia. Un
matís, el Comitè posidònia i d’acord també a allò que
estableix el decret, no té per funció aprovar cap tipus de
projecte, sinó donar-se per oït i òbviament també participar i
poder opinar.

En aquesta primera reunió, un dels punts de l’ordre del dia
era la constitució i el segon punt precisament era una proposta
de projectes, que va lligada a la primera onada de finançament
que tendrà aquest comitè i que tendrà el fons posidònia i que
esperem que perduri per molt de temps. I aquesta primera
proposta venia totalment vinculada a una mesura
compensatòria que Ports IB va presentar envers a una mesura
compensatòria de la construcció del port de Ciutadella. No
obstant això, i sabent també de la postura que vostè em
comentava perquè també se’ns va fer arribar a la Conselleria
de Medi Ambient, doncs jo mateix vaig oferir, entre d’altres
també, que totes aquelles parts implicades, també els consells
insulars, des de ja, des de dia d’avui, doncs, puguin ja fer-nos
propostes per articular la relació de projectes que puguin ser
validats i aprovats en futures reunions.

Per tant, vull donar el missatge que això just ha començat,
afortunadament, i compartesc la seva diagnosi, i esperem que
aquest camí el puguem fer to ts plegats, junts per molt de
temps a més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Sí, Sr. Mir, jo li agraesc la seva
explicació. És cert, el comitè no és qui aprova el projecte,
això ho ha dit vostè molt bé, però sí que té una funció
important a l’hora que realment aquest decret estigui viu,

aquest decret es transformi en propostes i en projectes bons
per a aquest ecosistema i bons per a l’espècie en concret. Per
tant, té tota la raó.

Però també és cert, com vostè mateix ha reconegut, que
pot ser és millor o pot ser és més encertat donar marge als
diferents representants perquè també puguin fer les seves
propostes que, evidentment, no seran ells que les aprovin, però
sí que han de tenir espai i...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur, el seu temps s’ha acabat. Moltes gràcies. Té la
paraula el conseller de Medi Ambient.

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, Sra. Tur.
Coincidim plenament en la diagnosi i aquest conseller, com ja
li he dit, a la mateixa reunió del Comitè posidònia va recollir
doncs les peticions que, entre d’altres, em varen arribar del
propi Consell Insular de Formentera en boca del seu conseller
i que, per tant, també ja hem obert la porta i hem habilitat de
fet un correu electrònic específic perquè tots els consells
insulars i també totes les altres entitats, tant científiques com
sense ànim de lucre, doncs puguin fer arribar propostes de
cara a tenir en compte per a la validació  a les properes
reunions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.13) Pregunta RGE núm. 4422/20, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del G rup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a taxa aèria.

Tretzena pregunta, RGE núm. 4422/20, relativa a taxa
aèria, que formula el diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Pérez-
Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Diputats, d iputades, bon dia. Bon
dia, Sra. Sureda. Sr. Conseller, acaba de llegar ahora, me ha
tenido..., no sabía si..., ¡ah!, ¿me contestará Pons? D’acord. 

Bueno, cuando la ministra Montero pues manifestó su
intención de crear un nuevo impuesto a los vuelos, que lo
justifica como verde, inmediatamente el presidente de la
comunidad canaria, Ángel Víctor Torres, envía una carta al Sr.
Pedro Sánchez exigiendo que este impuesto no afectara a su
archipiélago, a la competitividad de su archipiélago, y la
respuesta de la ministra fue contundente: "cuando se redacten
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las normas que regulen los impuestos planteado la voluntad
inequívoca de este gobierno es excluir de su aplicación a las
Islas". 

Los ciudadanos de nuestras islas comprueban que Canarias
sí pelea por la competitividad de sus ciudadanos y de su
archipiélago y que en Baleares siempre vamos a remolque de
lo que hacen los canarios. ¿Es que no tenemos iniciativa?, ¿ha
hecho algo este gobierno para que la nueva tasa no afecte a las
Islas Baleares?, porque nuestras empresas turísticas no tienen
alternativa al avión y nos afecta para competir, por ejemplo,
por el mercado del turismo interior que nuestros destinos
competidores en nuestro país pues sí que tienen alternativas
ecológicas al transporte aéreo y nosotros no. Que nos suban
el coste de los vuelos afecta evidentemente a la
competitividad de nuestras empresas, además que desincentiva
que los turistas que ya vienen a visitarnos a las Islas Baleares
pues viajen entre nuestras islas y las conozcan todas.

Sr. Conseller, ¿qué medidas tiene previstas el Govern para
paliar los efectos que la nueva tasa aérea va a significar para
nuestra empresa turística? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. 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. Fa cinc setmanes que ja em
va demanar per açò i ja li vàrem respondre. La presidenta
Armengol va parlar amb la ministra Ribera en aquell moment,
va ser la primera que ho va fer, i la resposta de la ministra
Ribera va ser molt clara, molt, no serà d’aplicació als
territoris insulars aquesta taxa, queda escrit en el llibre d’actes
de sessions que jo mateix ja li vaig explicar, no només això,
sinó que hem fet de manera conjunta Canàries i les Illes
Balears. La resposta de la Sra. Montero no només és al
president de Canàries, també és a la presidenta de les Illes
Balears, a la Sra. Armengol. Si vol li puc llegir la carta que la
ministra Montero ha tramès també a la presidenta Armengol
on diu igual, on diu igual com li diu al president canari, "la
voluntad inequívoca de este gobierno -del Govern
d’Espanya- es excluir de su aplicación a las islas". A las
islas, als territoris insulars. Va exactament en la mateixa
direcció que la ministra Ribera ja va dir fa sis setmanes i que
jo aquí, en aquest mateix plenari, ja li vaig explicar.

Per tant, des del primer moment, a més a més en una
cimera entre Canàries i Balears, hem fet una feina conjunta i
la resposta és la mateixa tant per a Canàries com per a les Illes
Balears. Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sr. Pons, lamento mucho que si teníamos esta carta no la
manifestaran a los medios de comunicación porque el titular
del Diario de Mallorca de hace un par de días, “Sánchez
elude, por ahora, excepciones a Baleares en su impuesto al
transporte aéreo”. La premsa de Balears desconeixia
l’existència d’aquesta carta, és més, els habitants de les Illes
Balears sempre tenim la sensació que anam a remolc del que
fan a Canàries, com si vostès no garantissin la igualtat
d’oportunitats de les nostres empreses, unes empreses
turístiques balears que ja estan afectades per males notícies,
tant des del Govern com des de fora.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Deman un poc de silenci, gràcies. Males notícies del
Govern, doncs, quines males notícies rebem? Més impostos,
com ja s’ha comentat aquí, inseguretat jurídica, moratòries i
una aposta sempre pel decreixement i problemes que vénen de
fora, doncs el Brexit i ara greument les cancel·lacions que ens
trobam pel coronavirus.

Tot això unit al que ja veiem, nul pes que tenen els nostres
dirigents a Madrid. La Sra. Armengol i el Sr. Yllanes tenen un
nul pes en les decisions del Sr. Sánchez. Bé, al final...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, el seu temps s’ha acabat. Gràcies, Sr. Pérez-
Ribas. Té la paraula el conseller de Mobilitat.

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

Moltes gràcies. Estam d’acord que no s’aplica a Balears,
hi estam d’acord?, val, açò ho hauria de reconèixer, no
s’enfadi, reconegui que hem fet les passes que pertocaven i
que el Govern d’Espanya és molt clar, no s’aplicarà a les Illes
Balears...

(Alguns aplaudiments)

... per tant, hauria de posar en valor la feina que hem fet i
hauria de posar en valor la feina del Sr. Sánchez. En el mateix
moment...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... en el mateix moment que es va fer pública la comunicació
prèvia que es volia redactar una normativa per posar un impost
sobre el transport, a la nostra de premsa que acompanya a
aquesta primera exposició ja es fa referència que es tendrà en
compte el fet insular. Ja es diu a la nota de premsa, no hi ha
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hagut cap dubte. L’únic que ha generat dubtes al voltant d’açò
ha estat vostè, i ara ja crec que queda prou..., crec que ja queda
prou reflectit aquí. Esperem, per tant, idò que no repetim més
aquesta pregunta, ja queda clar que no serà d’aplicació.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.14) Pregunta RGE núm. 4418/20, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i  Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a mesures de suport a la pagesia.

Catorzena pregunta, RGE núm. 4418/20, relativa a mesures
de suport a la pagesia, que formula el diputat Sr. Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el
Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia,
Sra. Presidenta. Aquestes darreres setmanes i especialment
aquest darrer cap de setmana hem assistit a unes
mobilitzacions del sector del camp, els pagesos han aixecat la
seva veu per demanar o per reivindicar una cosa tan evident
com és uns preus justos per als seus productes.

A aquestes mobilitzacions ha resultat curiós que els partits
que més a favor han estat dels tractats de lliure comerç, els
partits  que més a favor estan del liberalisme salvatge, els
partits que més brometa fan de la sobirania alimentària, fa poc
ho hem vist, els que critiquen l’esquerra perquè diuen que
practicam una política de subvencions, ara resulta que aquests
sectors són els que apareixen al costat, donant suport
precisament a algunes de les víctimes d’aquestes tendències
neoliberals que s’han imposat a nivell planetari i que en aquest
parlament doncs estan representats pels diputats que tenim a
la bancada d’aquí davant, especialment pel Partit Popular. 

El nostre grup polític, Sra. Presidenta, sempre ha defensat
en aquesta cambra, ho vàrem fer la legislatura passada en
diverses ocasions, suport per al producte local, una política
per part del Govern d’identificació i de promoció del producte
del nostre camp. La veritat és que no som molt conscient que
aquests clams del meu grup hagin donat resultat i no he vist
unes polítiques clares que s’hagin traduït de forma perceptible
per la ciutadania en un suport per part del Govern del producte
autòcton de les Illes Balears. 

És per això que li deman si tenen intenció de prendre
alguna mesura per respondre a aquesta demanda justa del camp
de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, per dur
aquesta pregunta al plenari, un tema que és de rellevància sens
dubte pel que afecta al sector primari de tot Espanya, però
també d’una forma especial al de la nostra comunitat
autònoma que sempre ha tengut el suport per part del Govern
que tenc l’honor de presidir.

Vostè feia referència a les demandes dels agricultors, dels
pagesos sobre la cadena de preus. Evidentment nosaltres les
reclamacions que ha fet el sector agrícola les hem compartit 
des del Govern de les Illes Balears i conjuntament amb ells
hem treballat durant tota la passada legislatura i en aquesta
legislatura. Per tant, el suport del Govern de les Illes Balears
a moltes de les reivindicacions que fan sobre que els seus
preus de venta siguin justos. 

Per això nosaltres... ja vàrem estar-hi d’acord i vàrem
treballar amb el Ministeri d’Agricultura sobre el Reial Decret
de mesures urgents que es va aprovar per part del Consell de
Ministres en diferents apunts, un d’ells nosaltres el veim molt
important, que és que es prohibeix vendre per sota del cost de
la producció. Per això, per complir aquest reial decret
nosaltres des del Govern de les Illes Balears posarem en
marxa el servei d’informació i control de la cadena alimentària
per tal de vigilar els preus, la contractació, perseguir el frau i
facilitar així que la pagesia rebi uns preus justos per la seva
feina. 

Aquest reial decret aprovat pel Consell de Ministres va
tenir el suport del Govern de les Illes Balears -com bé li deia-
des de la Conselleria d’Agricultura, Alimentació i Pesca,
també en la seva feina de sobirania alimentària en tot el que fa
referència als productes propis d’aquesta comunitat autònoma. 

També li he de dir que una de les feines que més
intensament lidera la consellera Mae de la Concha és tot el
treball amb el Ministeri d’Agricultura per fer possible que la
nova PAC contempli els efectes de la insularitat i per tant,
aquest REB agrari. Demà precisament serà presentada la
proposta que ha estat elaborant la Conselleria d’Agricultura
conjuntament amb el sector primari d’aquesta comunitat
autònoma al ministeri demà serà presentada per la Conselleria
d’Agricultura a la Cambra de Comerç. El convid a assistir-hi,
que segur que seran conclusions importants.  Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT.

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Accepto la seva invitació
tot i que hagués estat bé que pogués haver avançat a aquest
diputat algunes de les coses que presentaran demà, però bé,
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hauré d’anar a la presentació amb el conjunt de la ciutadania,
d’acord, ho faré així.

Sra. Presidenta, jo li vull fer una proposta molt senzilla i
que em sembla que no ha de ser complicada i crec que pot
tenir efectes molt beneficiosos. Ho hem dit moltes vegades,
és com un mantra, no?, que “el sector turístic consumeixi els
productes de les Illes Balears”. Sabem que això és difícil, però
asseguem en una mateixa taula evidentment les organitzacions
agràries, però també el sector del comerç inclosa la gran
distribució, el sector turístic, el sector de la indústria
alimentària, és a dir, diferents departaments del seu govern i
consensuïn amb ells mesures efectives per fer possible coses
tan senzilles com que quan els consumidors de les Illes
Balears entrin en una gran superfície trobin perfectament
identificat, perfectament diferenciat el producte autòcton de
les Illes Balears. 

Són mesures que entren dins el nostre àmbit de
competència. La Llei agrària ens dóna competències per
afavorir la comercialització de circuit curt i, per tant, crec que
tenim instruments que estan al nostre abast, molt més propers
que la política agrària comunitària que farien que hi hagués una
major demanda del producte autòcton de les Illes Balears.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Evidentment no hem d’abandonar ni
les macropolítiques ni les micropolítiques, no? Per tant,
aquesta a què fa referència la Unió Europea sobre la que vénen
molts de recursos econòmics de la Unió Europea, sí que és
important que es CAP, PAC pugui contemplar aquestes
efectes de la insularitat que tant d’augment de costos
produeixen als nostres pagesos i que això sens dubte redunda
en menys guanys per a ells i per a elles.

I efectivament també treballam amb els sectors productius
d’aquestes illes, amb les grans superfícies, amb el sector
turístic sobre aquesta base de l’economia circular i del
quilòmetre zero i per això, una de les qüestions que hem
plantejat amb la Direcció General de Sobirania Alimentària
per anar fent feina de forma transversal amb tot el Govern per
a aquestes fites que vostè també plantejava amb les quals estic
totalment d’acord.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

I.15) Pregunta RGE núm. 4425/20, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a adopció de
mesures davant la davallada de reserves turístiques.

Quinzena pregunta, RGE núm. 4425/20, relativa a adopció
de mesures davant la davallada de reserves turístiques, que
formula el diputat Sr. Josep Melià i Ques del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula
el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Vivim
temps d’enorme incertesa, de desorientació. Vivim temps
d’una greu amenaça de salut, que provoca aquest estat de xoc
que molts vivim, però que no només és una amenaça de salut,
sinó que també és una amenaça econòmica perquè les reserves
turístiques s’estan aturant, estan decreixent de manera
dràstica, alguns parlen d’un 40% de descens i fins i tot d’un
descens més elevat.

Davant aquesta situació entenem que les Illes Balears ha
d’intentar fer coses, s’ha d’intentar reposicionar en aquesta
situació complexa. Una de les coses evidentment que podem
fer és posar en valor el nostre sistema sanitari. Som una
destinació de l’Europa occidental amb un sistema sanitari
excel·lent, dels millors del món. Per tant, els nostres visitants
en tot cas tenen aquesta garantia i l’hem de posar en valor,
com dic.

Però el Govern ha d’adoptar mesures extraordinàries,
perquè si no feim alguna cosa de xoc és evident que no podem
ser a temps de salvar la temporada de 2020. Per què? Perquè
entre d’altres coses vivim cancel·lacions aèries, la
programació de moltes companyies aèries s’està aturant, estan
cancel·lant connexions i evidentment encara que el virus
remetés, encara que s’hi trobàs solució, encara que la
incertesa minvàs si no tenim garantides les connexions aèries,
això no es fa d’un dia per l’altre, això pot afectar greument les
reserves.

Per tant, deman al Govern quines mesures de xoc urgents,
extraordinàries pensa adoptar davant aquesta situació generada
a nivell econòmic pel coronavirus.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. 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. Melià, per la seva
pregunta que sens dubte afecta un dels temes que més
preocupats i ocupats ens té a tots i a totes. 
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Jo entenc les preocupacions i la incertesa que vostè
manifestava en nom del seu grup parlamentari que afecten tots
els ciutadans no d’aquesta terra, sinó de tot el món, que
aquesta és una realitat. 

Tenim efectivament un nou virus, una malaltia que com bé
explicava la consellera Patricia Gómez, és una malaltia que
s’estèn de forma molt ràpida, que en tot cas és una malaltia
tant de letalitat com de mortalitat encara considerada una
malaltia lleu i que està en la fase de contenció a nivell de
l’Organització Mundial de la Salut.

L’important de tot és primer de tot preocupar-nos per la
salut de les persones, que és el que està fent el Govern de les
Illes Balears a través del sistema sanitari públic, fent les
recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut i
evidentment anant amb total coordinació amb el Ministeri de
Sanitat espanyol i amb coordinació amb totes les comunitats
autònomes.

Com li deia en aquest moment estam en la fase de
contenció de la malaltia, evidentment això ens afecta a tenir
tot el sistema sanitari a disposició de poder contenir aquesta
malaltia en aquesta comunitat autònoma. Evidentment cada
moment van evolucionant les coses i a cada lloc van de forma
diferent. No és la mateixa la situació de Xina que la situació
d’Itàlia que la situació d’Espanya o la situació de diferents
comunitats autònomes fins i tot dins el territori espanyol.

Per tant, la nostra concentració en aquests moments en
això. Ara bé, nosaltres no ens posam de perfil, som
conscients, Sr. Melià, com ho és vostè, també com crec que
ho són tots els diputats d’aquesta cambra, que aquesta malaltia
a nivell internacional, aquest nou virus evidentment du unes
repercussions econòmiques que no només afecten el sector
turístic, sinó que afectaran tots els sectors productius.

Per això nosaltres estam en contacte directe amb tots els
sectors econòmics, ja es va fer una convocatòria la setmana
passada per part del conseller de Model Econòmic, demà
tornarem a convocar tots els agents socials i econòmics,
estam treballant intensament amb ells.

Avui el Consell de Ministres anunciarà una sèrie de
mesures. Demà hi ha una reunió d’àmbit estatal sobre
possibles mesures econòmiques i em permetrà que li digui
que anam amb coordinació amb el full de ruta marcat també
per la pauta des de Salut, que en aquest moment és la prioritat
absoluta, primer la contenció de la malaltia i  sens dubte
afrontar tota la situació social i econòmica que en pugui venir
derivada.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, president. En aquest context entenem que
l’obligació del Govern de les Illes Balears és intentar posar
algunes certeses, algunes mesures, algun camí que doni
seguretat als ciutadans i als empresaris. Per tant, entenem que
haurien de baixar a la concreció. 

 Vostès no han concretat res. Estan en contacte..., ens
pareix molt bé, però haurien de començar a enumerar les
mesures que pensen adoptar per combatre aquesta situació
extraordinària que s’ha plantejat i que està afectant tan
negativament les reserves turístiques a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. 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. Melià, jo li explic el que estam
fent i el que estam fent és, primer de tot, estam en la fase de
la contenció de la malaltia. Jo vull donar un missatge de
tranquil·litat, tenim un sistema sanitari excel·lent i per tant,
estam contenint bé la malaltia en aquesta comunitat autònoma.
Aquesta és la nostra obsessió, la salut de les persones. Crec
que és lògic i normal. Els efectes que puguin venir derivats
econòmicament els tractam amb els sectors estratègics, estam
en contacte directe amb els ministeris econòmics també a
nivell estatal, permetrà que primer esperem quines mesures es
prenen, i evidentment demanam reprogramacions de vols a
AENA per part del ministeri, fem tota aquesta feina
diàriament.

Ahir tenguérem una comissió interinstitucional per anar
tots junts, crec que en aquests moments necessitam unitat,
necessitam força i necessitam acció, sens dubte, i donar un
missatge de tranquil·litat...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

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

I.16) Pregunta RGE núm. 4438/20, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a revisió de la
indemnització de doble residència després de la
recomanació de l’Oficina de prevenció i lluita contra la
corrupció.

Setzena pregunta, RGE núm. 4438/20, relativa a revisió de
la indemnització de doble residència després de la
recomanació de l’Oficina de prevenció i lluita contra la
corrupció, que formula la diputada Sra. Patrícia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la
Sra. Guasp.
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LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados, buenos
días. Sra. Presidenta, en el debate de presupuestos, en el
mismo día que se hacían recortes presupuestarios, usted, el
PSIB, Podemos y algún otro partido de esta Cámara, quedaba
retratado y aprobando y manteniendo el sobresueldo de
22.000 euros para los altos cargos y asesores que cuando
fueron nombrados residían fuera de Mallorca.

La semana pasada teníamos conocimiento del informe de
la Oficina Anticorrupción que recomienda la modificación de
la regulación de este complemento. Presidenta, ¿su gobierno
va revisar y va a formular este complemento? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President, gràcies, Sra. Guasp. Passam de
parlar d’un tema que afecta tothom al tema que obsessiona
Ciutadans, supòs això són les preocupacions i les prioritats
que cadascú manté sobre l’actualitat política d’aquesta
comunitat autònoma.

Li he de dir que l’Oficina de prevenció i lluita contra la
corrupció de les Illes Balears el que ha fet és trametre un
informe de recomanacions a la Mesa del Parlament, com
vostè sap perfectament, i  a la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts, no es tracta d’un informe que s’hagi tramès al
Govern; en tot cas, vull agrair, com sempre, la feina que fa
l’oficina i totes les seves recomanacions, el que s’ha fet
públic d’aquest informe, com vostè coneix perfectament, en
cap cas no qüestiona ni posa en dubte la legalitat del sistema
d’indemnitzacions que fa més de vint anys està establert per
als membres del Govern que són de fora de Mallorca per
compensar la seva doble residència.

Així com en aquest parlament també hi ha retribucions que
permeten que els diputats que viuen a Menorca, Eivissa i
Formentera es puguin dedicar a la tasca parlamentària de les
Illes Balears, així també ho fa el Govern de les Illes Balears
des de fa, li repetesc, Sra. Guasp, vint anys.

En tot cas, aquest plantejament és de la Llei de
pressuposts, com vostè explicava molt bé, per tant és un rang
de llei, en tot cas, si s’hagués de prendre una decisió diferent
també seria en aquesta cambra parlamentària amb un rang de
llei.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Mire, presidenta, desde Ciudadanos no vamos a consentir
que este plus continúe formulado como un sobresueldo y en
un presunto fraude. Usted sabe que cualquier persona que pase
más de 183 días al año en un municipio concreto está obligado
a empadronarse en el mismo, es obvio que los 19 altos cargos
pasan este período en la isla porque, digo yo, que estarán
desempeñando su trabajo en el Govern durante toda la semana
¿verdad?

Ustedes han desvirtuado este complemento, menos mal
que sus socios de Unidas Podemos llegaron para acabar con
los privilegios políticos, porque es indecente que no le
parezca suficiente un suelo entre 60.000 euros y 48.000
euros, porque yo le digo que esto sí que le preocupa a los
ciudadanos de las Islas Baleares, que su sueldo medio es de
22.000 euros, justamente el complemento que ustedes pagan
a los suyos, a sus cargos.

Es lógico y normal, decía usted, presidenta Armengol, que
decía que no ve polémica en esta indemnización, y hoy
Anticorrupción le dice que sí hay polémica y que sí hay un
presunto fraude. Es un insulto, como digo, a los ciudadanos
que no pueden llegar a final de mes.

(Remor de veus)

Presidenta, espero que hoy no se desentienda, como hizo
la consellera Costa el pasado viernes tras el Consell de
Govern, y ha caído usted en la misma demagogia barata, los
diputados que están aquí, que vienen de otras islas, son cargos
electos, que es muy diferente a un cargo de gestión, son
cargos electos que representan a los ciudadanos de sus islas
y tienen que venir aquí porque el Parlamento está en Palma, sí,
claro que sí, pero no tiene absolutamente nada que ver, no haga
demagogia barata, Sra. Presidenta.

Nosotros presentamos una PNL, y ya se lo dijimos en el
debate de presupuestos,...

(Remor de veus)

..., deben revisar este sobresueldo y, mientras tanto, deberían
renunciar a este sueldo durante este ejercicio mientras lo
modifican. Renuncien, por sentido común y por
responsabilidad, en un momento que hay recortes y recortes
hasta en educación.

Presidenta, si aún les queda vergüenza, que yo lo dudo,
busquen una solución...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, el seu temps s’ha acabat.

(Alguns aplaudiments)
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Moltes gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Guasp, hauria de llegir bé
l’informe, l’informe de l’Oficina Anticorrupció el primer de
tot és llegir-ho i entendre-ho,...

(Alguns aplaudiments)

... i després opinar, i després opinar, perquè tot és opinable,
però l’informe no posa en dubte el sistema d’indemnitzacions
del Govern, de fet l’informe posa de manifest la legalitat
d’aquesta indemnització, per tant, res de possible frau, la
legalitat posa de manifest aquest informe; i fa una sèrie de
recomanacions que nosaltres, com a Govern sens dubte que
estudiarem, i supòs que també farà el seu grup parlamentari,
però primer ha de llegir i ha d’entendre bé l’informe, perquè,
si no, no entendrà tampoc les recomanacions que fa l’Oficina
Anticorrupció.

La filípica que vostè em conta, Sra. Guasp, ens ve a dir que
un menorquí, un eivissenc, un formenterer no pot formar part
del Govern de les Illes Balears o ha d’estar empadronat a
Mallorca. No pot seguir essent menorquí, formenterer,
eivissenc empadronat a la seva illa i treballar al Govern de les
Illes Balears o al Parlament de les Illes Balears? És
exactament allò del Parlament de les Illes Balears, Sra. Guasp,
per tant, hipocresia cap ni una, hipocresia cap ni una.

Fa vint anys que està establert garantir el dret dels
menorquins, eivissencs i formenterers a fer part de la política
de les Illes Balears, si volem fer país, si volem fer comunitat
autònoma es fonamental comptar amb polítics de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera i, per tant, permetre’ls
econòmicament que puguin fer aquesta feina.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

I.17) Pregunta RGE núm. 4420/20, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a protocols
i mesures aprovades els darrers deu anys.

Dissetena pregunta, RGE núm. 4420/20, relativa a
protocols i mesures aprovades els darrers deu anys, que
formula el diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr.
Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días, señores diputados,
prensa e invitados. Sra. Armengol, la semana pasada le
pregunté si usted tenía conocimiento de los casos de niñas
tuteladas prostituidas y si iba a asumir en algún momento
alguna responsabilidad. Y me respondió leyéndome una lista
de informes y de protocolos sobre los centros de menores.

¿Cree que esos protocolos y medidas aprobadas durante
los últimos diez años han sido un buen instrumento para los
menores?

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. Sí, Sr. Campos, crec que quan un
governa accepta que té un problema o que hi ha un problema
a la societat i pren decisions polítiques i fa protocols i posa
recursos i forma el personal per poder detectar casos, en
aquest cas, d’abusos de menors, és el que sempre ha fet
l’esquerra quan hem governat.

I sí, sens dubte han estat bons aquests protocols i sens
dubte les millores d’aquests protocols seran bons per als
menors de la nostra comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Pues, Sra. Armengol, yo creo que, evidentemente, esos
protocolos y esas medidas han fracasado, después de lo que
hemos visto y lo que está pasando. Pero es que, aún después
de conocerlo, usted es incapaz de reconocer cuál es la
realidad. Y ¿sabe cuál es la realidad? Que no sabemos qué está
pasando con los menores, ni desde cuándo se está
produciendo esta macabra historia, y que las denuncias de las
familias se multiplican y que aquí se está arrancando a niños
de sus familias, por presuntos problemas económicos, a
cambio de dinero público que reciben algunas entidades del
llamado tercer sector.

Y que los niños, además, acaban prostituidos y abusados.
Y usted, todos ustedes, los señores de la ultraizquierda, se
niegan a investigarlo, y cuando alguien se niega a investigar es
porque algo quiere ocultar. ¿Qué oculta, Sra. Armengol? ¿Va
a seguir echando balones fuera diciendo que es competencia
del Consell de Mallorca o que usted no tiene responsabilidad?

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202004420


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 24 / 10 de març de 2020 1619

¿Le importa lo que está pasando con esos menores o lo que le
importa es salir a la calle con esos movimientos feministas a
manifestar su odio?

¿Dónde estaban ustedes feministas cuándo saltó el
escándalo de las menores tuteladas, dónde? Porque ahí no he
visto  ni una manifestación. Claro, ¿cómo van a cantar esa
esquizofrenia de “el violador eres tú” a los responsables
políticos de este escándalo, que son los que están
subvencionando, además, el movimiento feminista. Y ahora
pretenden limpiar su conciencia con manifiestos como el que
querían llevar a esta cámara donde se indica, leo textual, que
“les preocupan los casos de menores tutelados explotados
sexualmente”.

Y ustedes, señores del PP y señores de Ciudadanos, ¿cómo
pueden firmar semejante bazofia mientras aquí nadie asume
responsabilidades?

(Remor de veus)

¿Para qué piden comisiones de investigación y dimisiones?
¡Vergüenza todo!

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Campos, li ho vaig dir la
setmana passada i li ho repetesc, el tercer pla d’explotació
sexual infantil a nivell espanyol a l’any 2010 explicava que
teníem un problema, l’esquerra, sempre que ha governat, ha
posat fre, ha posat cara al problema i ha cercat solucions. I
necessitam seguir avançant en això.

Sap quin problema té, Sr. Campos, vostè? Que el problema
greu és no reconèixer les realitats, igual que no reconeixen i
no han reconegut l’abús sexual infantil o l’abús de menors i,
per tant, quan la dreta ha governat no ha pres les mesures que
havia de prendre, a vostè li passa que encara no reconeix la
violència que s’exerceix contra les dones i contra les nines,
Sr. Campos. A mi em sembla indigne, indigne que digui que el
moviment feminista és un moviment d’odi, que moure’s
diumenge, anar a una manifestació, que és el que vostè ha dit
públicament, i a mi em faria vergonya, li semblava que eren
dones sortides del psiquiàtric, això és el que vostè ha dit.

És una falta de respecte, Sr. Campos, a la població
d’aquestes illes, és una falta de respecte a les dones i als
homes que l’únic que férem diumenge és defensar la igualtat.
Això és un pecat, Sr. Campos? Això és indigne per a vostè?
Això sembla que surti del psiquiàtric per a vostè?

(Alguns aplaudiments)

Defensar la igualtat, Sr. Campos, i jo, com a primera dona
que he estat presidenta d’aquestes illes, tenc un respecte
enorme al moviment feminista i sense les feministes que
durant molts anys han lluitat calladament per una societat més
justa, aquí estaríem molt pitjor i, desgraciadament, la
ultradreta ha entrat a les cambres parlamentàries per fer-nos
veure el que encara existeix en aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.18) Pregunta RGE núm. 4434/20, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a defensa dels interessos
dels municipis de les Illes Balears afectats per la
tempesta Glòria.

Divuitena pregunta, RGE núm. 4434/20, relativa a defensa
dels interessos dels municipis de les Illes Balears afectats per
la tempesta Glòria, 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. Sureda, molt ben
retornada aquí, a aquest Parlament.

Sra. Armengol, drama, falta de sensibilitat, greuge
comparatiu, són algunes de les expressions usades pels batles
del Llevant, entre  els  quals el batle de Capdepera, quan els
varen dir les mesures, des del Govern, que feien comptes
implementar, quan varen saber que només enviaven 4,4
milions d’euros aquí, a Balears, o quan varen saber que les
ajudes excloïen la regeneració de platges o quan varen saber
que el Govern no vol tramitar l’emergència per recuperar
aquestes zones.

Per tant, Sra. Armengol, què li sembla aquesta situació, li
sembla bé? Pensa defensar aquesta vegada els interessos dels
municipis de Balears?

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company, jo sempre he
defensat els interessos dels ciutadans de les Illes Balears i
dels municipis d’aquesta comunitat autònoma, no sé quan no
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ho he fet o quan ho hem deixat de fer com a govern, i  sens
dubte ens hem posat devora les persones que tenen el
problema i els ciutadans d’aquests municipis que varen ser
afectats pel temporal Glòria.

Jo he d’agrair que el president del Govern d’Espanya va
tenir una implicació directa, va venir a aquesta comunitat
autònoma, va venir el ministre d’Interior...

(Remor de veus)

... -no, no, no-, quan passaven desgràcies, que n’han passats de
temporals, a altres èpoques i governava el Sr. Rajoy no el vaig
veure trepitjar mai aquí les Illes Balears, per tant jo no riuria
tant, perquè crec que està molt bé que es preocupin...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... dels temes que passen en aquesta comunitat autònoma.

Efectivament, s’han articulat tota una sèrie de mesures per
part del Govern d’Espanya, hi ha hagut tota una sèrie de
reunions dels batles amb el Govern de les Illes Balears, jo he
parlat directament, sens dubte, amb els ministres afectats, amb
la Sra. Teresa Ribera, i s’ha arribat als acords, dins les
competències, que són de l’Estat, que puguin millorar tant les
platges com el passeig marítim, que ahir anunciava el batle de
Capdepera; s’han fet diferents reunions tant per part del
conseller Iago Negueruela com del conseller Miquel Mir amb
els batles afectats.

I nosaltres, evidentment, defensam els interessos dels
ciutadans de les Illes Balears, defensam els interessos dels
municipis afectats per aquest temporal Glòria i hem ajudat que
aquesta interlocució amb l’Estat vagi bé i puguin resoldre els
problemes. Aquesta és la nostra feina i aquesta feina du
resultats, Sr. Company, encara que vostè no ho vulgui valorar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sembla que el Govern de
Sánchez segueix passant de Balears i li és igual si les platges
tenen arena aquí, a Baleares, o si tenim els passeigs totalment
destrossats. Aquesta és la resposta del Govern Sánchez a les
demandes d’aquí, de Balears: ni els recursos econòmics són
necessaris  ni tampoc la normativa necessària per recuperar
amb normalitat aquestes zones. Ni fan ni deixen fer, i això
mentre vostè acota el cap i no l’hem sentida absolutament
gens en aquest tema.

Per tant, jo li hauria de dir que tant de bo que vostè sempre
diu que té sintonia amb Madrid, perquè quan no en tengui ja no
sé què ens farà!

(Alguns aplaudiments)

Tampoc la delegada del Govern, imposada per Madrid aquí,
a Balears, com tots sabem, la seva amiga, Sra. Aina Calvo, va
ser capaç de donar resposta a les demandes dels batles
afectats.

Bé, davant aquesta inacció, Sra. Armengol, no queda més
remei que fer una sèrie d’esmenes, una esmena del Partit
Popular serà als pressuposts generals de l’Estat arribar als
12,5 milions d’euros. Però el que ha quedat clar són tres
evidències amb tot això, Sra. Armengol, tres: la primera és que
vostè cada vegada que hi ha problemes o se’n va de viatge, o
s’amaga o acota el cap.

La segona és que Sánchez i vostè són els més ràpids del
món a l’hora de pujar a un helicòpter i fer-se fotos, però
després s’obliden del que han promès i no ho acompleixen
mai.

I la tercera és l’escàs pes que té vostè a Madrid, avui li han
dit un grapat de vegades de diferents grups polítics; escolti,
ens trobam que el batle del PSOE de Capdepera parteix tot
solet cap a Madrid, es reuneix amb el secretari d’Estat i torna,
segons ell diu, que ha aconseguit el que vostè i la Sra.
Delegada del Govern els havien dit que era impossible.

(Alguns aplaudiments)

Per tant, jo li recomanaria, Sra. Armengol, tot i que estam
en contra que vostè nomeni un delegat del Govern a Madrid,
té la persona indicada, el batle de Capdepera, ell tot solet ho
ha aconseguit tot.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company, de cada
vegada el veig més perdut.

(Remor de veus)

Quin tema és el de fons, quin tema és el de fons? Aquí hi
ha un temporal, com el Glòria, afecta municipis, afecta veïns,
afecta cases, quina acció hi ha política? El Govern de les Illes
Balears tot d’una hi és devora, el Govern d’Espanya tot d’una
hi és devora.
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(Remor de veus)

Es plantegen tota una sèrie de suports als municipis per
millorar la zona de Costes, que és competència estatal, per
tant és l’Estat qui ho ha de fer, i plantegen una suma de 20
milions d’euros a nivell estatal, dels quals 4,5 venen a les Illes
Balears, aquesta és la resposta que dóna l’Estat.

És suficient? Hem considerat que no i, per tant, hem donat
suport als batles en les seves reivindicacions, hem donat
suport, jo personalment, amb la ministre, el Sr. Hugo Morán,
secretari d’Estat, convocarà també la resta de batles per mirar
un per un com es poden arreglar els passeigs marítim i la zona
de les platges, i des de la Conselleria de Medi Ambient donam
suport als municipis per què, mediambientalment i d’una
forma sostenible, puguem tenir les platges en condicions.
Aquesta és la nostra responsabilitat.

I la feina dóna els seus fruits. A mi m’importen poc els
titulars, m’importa la feina de fons...

(Remor de veus)

... i m’importa arreglar els problemes de la gent, Sr. Company,
i en això fem feina conjuntament amb el Govern d’Espanya,
encara que entenc que això el posi nerviós.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

II. Interpel·lació RGE núm. 3631/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a políti ca general del
Govern en matèria de fi delització dels professionals
sanitaris.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 3631/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en
matèria de fidelització dels professionals sanitaris.

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats i diputades. En
primer lloc des del Partit Popular reconeixem i posam en
valor l’extraordinària feina que fan tots els professionals
sanitaris d’aquestes illes, agraïm la seva tasca i el seu paper
fonamental perquè el sistema sanitari d’aquesta comunitat
funcioni. 

Sra. Consellera, des de fa anys les Illes Balears pateixen un
escandalós dèficit de personal sanitari, especialment de
metges. Durant quatre anys de legislatura socialista al

comandament de la Conselleria de Salut, s’han desenvolupat
mesures per atreure personal sanitari, però des del Partit
Popular sempre n’hem reclamat més i més efectives, sense
que ens hagin escoltat. La passada legislatura es va negar a
reconèixer la falta d’especialistes que pateixen els diferents
hospitals d’aquestes illes, li dèiem a cada ple, a cada comissió,
a cada compareixença, que vostè havia de preveure, que havia
de gestionar, que havia d’actuar en aquest tema, i vostè es
limitava a afirmar que l’organització mèdica col·legial “afirma
que som la comunitat autònoma més atractiva, la que més
metges importa, la que més metges fidelitza”. 

Sap, Sra. Consellera, per què l’organització metge
col·legial diu que som la comunitat autònoma més atractiva
per als metges?, sap per què ho diu? Perquè aquesta
organització no fa distincions entre sanitat pública o privada
i és evident que amb les mancances que patim a dia d’avui en
el sistema sanitari públic de Balears, la nostra comunitat és un
paradís per a la sanitat privada.

Sra. Consellera, molts dels ciutadans d’aquestes illes, fins
i tot molts de representants d’esquerres que seuen en aquest
parlament, es paguen assegurances privades, assistència
mèdica privada perquè a la sanitat pública tenim les llistes
d’espera més llargues d’Espanya. Així no és rar, això no és
estrany que siguem la comunitat autònoma més atractiva per
a les companyies d’assegurances privades. I això gràcies a la
falta de capacitat per gestionar, a la seva falta de previsió i a la
seva negació durant anys que teníem un problema greu de falta
de personal. Vostè ha pres mesures, sí, però mesures
ineficients, mesures ineficaces i mesures insuficients.

Els metges de família de Balears són els que més pacients
veuen en tot el país. La ràtio de les illes és de 1.761 usuaris
per facultatiu, 400 més que la mitjana nacional. Necessitam
contractar 350 professionals, més de 350 metges i no ho està
fent. No ha pres cap mesura realment atractiva per atreure tots
els professionals que necessitam i la seva gestió està asfixiant
el personal sanitari, les plantilles es troben al límit, per què no
explica que no té personal per cobrir vacances o baixes? Per
què no reconeix que hi ha unitats bàsiques i centres de salut
sense metges, a causa de la seva incapacitat per fidelitzar-los?
Per què no diu que el passat 29 de febrer i dia 1 de març, la
UVI mòbil de Santa Eulària del Riu, no va estar operativa per
falta de metge?, una UVI operativa que atén a més de 40.000
ciutadans del nord de l’illa d’Eivissa.

A Can Misses tenim les llistes més llargues de tots els
hospitals de Balears, tenim la llista d’espera quirúrgica
disparada, els metges saturats i ara també UVI mòbils
inoperatives, per falta de facultatius. Ens expliqui què li hem
fet els eivissencs perquè ens tracti d’aquesta manera, per què
ens tracta com a ciutadans de segona. Sra. Consellera, tenim
exemples escandalosos, derivats de plantilles deficitàries. 

A Can Misses hi ha més de 1.500 pacients esperant més de
80 dies per a una visita, més de dos mesos i mig esperant per
a un traumatòleg. A Son Llàtzer més de 114 dies per a una
visita a l’endocrino i més de dos mesos per a visitar un
pediatre. A Son Espases també més de dos mesos per a visitar
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l’otorrino. Al Mateu Orfila s’ha quintuplicat la llista d’espera
per a una consulta amb l’oftalmòleg. És evident la falta
d’especialistes i de personal que pateix l’ib-salut i així ho
denuncien diferents sindicats.

Aquestes deficitàries plantilles provoquen disfuncions
assistencials  cada dia i vostè no ha fet gaire cosa per
solucionar-ho, no s’ha avançat, no ha fet previsió, no ha pres
mesures suficients ni eficients per evitar-ho. En quatre anys
no ha estat capaç d’incrementar la plantilla de l’àrea de salut
d’Eivissa i Formentera en una sola plaça, cap increment de
plantilla en quatre anys. Sap què em deia vostè fa dues
setmanes en el ple? “Jo no he amagat mai que faltin
professionals, no ho he amagat mai”. Sap que ens deia fa un
any en el ple de dia 15 de gener de 2019? Ens deia: “els del PP
crec que viuen en una altra comunitat autònoma, perquè no és
el cas d’aquesta comunitat la manca de professionals
sanitaris”. Com quedam? Sí o no. Deia mentides fa un any o
les diu ara? De totes maneres a dia d’avui hem de donar-li la
benvinguda, Sra. Consellera, benvinguda al reconeixement que
estam sota mínims d’especialistes. Benvinguda a reconèixer
que no tenim prou metges perquè es va passar quatre anys
negant-ho i com ho negava, de quina manera!

La qüestió és que teníem i tenim un problema greu i vostè
l’ha negat durant anys. Ha perdut quatre anys negant l’evidència
i ara tenim el resultat. Li demanam que prioritzi aquest tema
i prengui solucions el més aviat possible. També es cansava de
repetir “l’any que ve hi haurà molts més metges especialistes,
perquè planificam i no feim demagògia”. Planificar és
contractar metges especialistes sense títol homologat, Sra.
Consellera?, això és planificar? En contracten pocs i alguns
dels que contracten ho fan de manera il·lícita. Encara esperam
que ens respongui quants de metges té exercint sense títol
homologat?, quants? En quatre anys no ha actuat de forma
contundent, davant d’un dels principals problemes d’aquesta
comunitat i ara pagam la seva negligència, pagam la seva
irresponsabilitat. 

Per això des del Grup Parlamentari Popular li proposam,
li demanam que equipari la indemnització per residència del
personal sanitari de Balears amb Canàries, faci-ho
progressivament, però faci-ho. Una de les raons de la
mancança de facultatius és la falta de mesures de fidelització
i dins aquestes, les relacionades amb la carestia de la vida en
aquesta comunitat. I no ho dic jo, no ho diu el Partit Popular,
ho diuen totes les juntes de personal, ho diuen tots els
sindicats, ho reclamen els més de 15.000 treballadors del
sistema sanitari de Balears.

Els representants dels treballadors del Servei de Salut
parlen de discriminació salarial amb altres comunitats
geogràficament semblants i amb problemes similars. A
Canàries les illes majors tenen incentius més alts que
Mallorca i a les illes menors aquest suplement és més alt que
a les illes menors de Balears. En xifres reals, podem destacar
que Gran Canària i Tenerife  el grup A1, els metges, per
exemple tenen un incentiu de 172 euros al mes i a la resta de
l’arxipèlag canari, de 575 euros. A Mallorca en canvi, aquest
incentiu és de 97 euros, front els 172 de Gran Canària. A

Menorca, Eivissa i Formentera és de 108 davant els 575 euros
de Canàries. Si vostè i el seu govern equiparen aquest plus, un
metge de Menorca, Eivissa i Formentera, passarà a cobrar 467
euros més cada mes. 

És o  no és aquesta una bona mesura per incentivar
l’arribada de nous professionals i fidelitzar els que ja tenim?
Sí que ho és, Sra. Consellera, aquest plus o indemnització ja
el debatérem en aquest parlament fa unes setmanes, per als
cossos i forces de seguretat, però avui parlam d’una
competència del Govern balear, com és el personal sanitari,
una competència seva i que és a les seves mans posar-hi
solució.

Amb aquesta interpel·lació i aquesta proposta en positiu
que li feim des del Partit Popular volem ser constructius,
posam en valor el que ha fet en fidelització, però pensam que
el que ha fet no és suficient, el que ha fet ha estat poc
comparat amb tot el que es podria fer. S’apliquen mesures de
fidelització? Sí, són suficients? No.

Avui li  proposam una mesura justa i necessària, li
proposam que ho apliqui progressivament, té diverses vies per
finançar-la, demani dotar-la a través del REB o través del
deute sanitari que té pendent, però faci-ho. 

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

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Vaig acabant, Sra. Presidenta. Treballi i defensi els drets
del personal sanitari de les Illes Balears, aprovi millores per
als professionals de la sanitat pública de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera.

Gràcies, Sra. Vicepresidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Marí. Tiene la palabra la consellera de
Salud y Consumo, la Sra. Gómez.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors i senyores
diputats. A mi em sorprèn la interpel·lació urgent, Sra.
Diputada, per dos motius. En primer lloc, vostè ja va demanar
una pregunta escrita que li vàrem contestar i, per una altra
banda, també em va fer en ple aquesta pregunta, no?, de les
mesures per fidelitzar els professionals, que també li vàrem
contestar.
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Em sorprèn també, perquè és cert que fa unes afirmacions
que són certes, però en fa unes altres que són absolutament
falses, absolutament falses, Sra. Diputada, i no sé què pretén.
Quines?, doncs, per exemple, que tenim les llistes d’espera
més altes de tot Espanya; és absolutament fals, aquesta
comunitat autònoma té unes llistes d’espera molt millors,
molt per sota la mitjana de l’Estat espanyol. Està publicat pel
Ministeri de Sanitat i les darreres publicacions són del Partit
Popular. Per tant, o sigui, amb dades d’un govern de..., tal.
Aquí no amagam res.

Això no..., crec que no hi ha dret, o sigui, jo sempre he dit
que falten professionals, que manquen especialistes de
determinades especialitats. Sempre ho he dit, mai no m’he
amagat d’aquesta qüestió. Sí que és cert que els metges de
família tenen les quotes més altes d’Espanya, miri, ho
reconec, és que no tenc res a amagar, però crec que no s’ha de
faltar a la veritat.

Bé, dit això, també vostè fa èmfasi sempre en les mesures
i en els complements econòmics que li recordaré, una vegada
més li tornaré a recordar, perquè a mi m’encanta que em faci
aquesta pregunta perquè em permet una vegada més comparar
les diferències quan governa el Partit Popular o quan governa
un govern de progrés, com ha passat en aquesta comunitat
autònoma i compari ara el que està passant a les comunitats
autònomes on governa el Partit Popular, Sra. Diputada. És que
és..., vaja, així, transparent, vull dir, ho pot veure, ho pot veure.

Miri, els anys 2011-2015 es varen perdre més de 1.500
llocs de feina. Jo no em cansaré de repetir-li-ho, això no es
recupera en dos dies, Sra. Diputada, les...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... sí, doncs, els hem recuperat, però ara en necessitam més.
Clar, estic d’acord amb el que diu la diputada, hem pres
mesures?, sí; hem recuperat drets?, pràcticament tots,
pràcticament tots, no tots, però pràcticament tots els que
vostès varen fer malbé quan governaven, tots els que vostès
varen fer malbé quan governaven i, a més, hem posat altres
mesures.

Tenim una de les carreres professionals més altes de tot el
país, quasi 60 milions d’euros a aquesta comunitat autònoma,
negociada i pactada amb els sindicats. Hi ha comunitats
autònomes que no paguen als interins, nosaltres pagam el
25%, ja saben les sentències, però nosaltres ja estam pagant
el 25%. 

Parlant d’interins, hem fet..., més de 1.500 eventuals estan
convertits en interins. Una altra cosa que vostè diu que no és
certa és que no hagi augmentat la plantilla de Can Misses.
Faci’m la pregunta per escrit o jo li cercaré les dades, ara tenc
les de primària; a primària només a l’àrea d’Eivissa i
Formentera són 16 persones de plantilla més els reforços,
més les infermeres gestores de casos, més molts de
professionals més. Només de plantilla 16, segons la plantilla
que tenc aquí ara mateix.

Ara ja no es fan contractes de dilluns a divendres. Això
fidelitza, Sra. Diputada, sí que fidelitza. Moltes dones, eh?, el
70% dones. Tenen dret a una estabilitat e ls professionals.
Hem fet oposicions per atreure talent. Des de 2010 no es
feien oposicions, 6.000 places convocades. Aquesta és la
preocupació que demostra el Govern del Partit Popular? Ni
una sola oposició en quatre anys, per exemple?

Hem recuperat els dies d’incapacitat laboral. Pot haver
qualque cosa..., crec, o sigui, més denigrant que llevar sous a
un professional malalt? Com els explicarien ara a aquests
professionals que es contagien del coronavirus que des de dia
1 no cobren, ni el 2, ni el 3 ni el 4 que estan de baixa? Com ho
explicarien ara vostès, eh?, com ho explicarien? Nosaltres
pagam des del primer dia, Sra. Diputada, perquè no hi ha dret
que a una persona malalta se li llevi el sou, i així ho ha
considerat aquest govern.

S’han recuperat dies de lliure disposició. El plus de
fidelització de què vostè parla, ara li posaré un exemple, l’any
2017 es va pràcticament doblar el plus de fidelització  als
metges que fa més de tretze anys que fan feina al sistema
sanitari públic, va passar de 2.850 euros anuals a 5.225 euros
anuals, pràcticament doblar aquest plus de fidelització. 

Clar que feim moltes coses, molt noves, molt diferents i
molt millor per als treballadors. Ho hem fet tot?, no; ho tenim
tot perfecte?. no; haurem de fer feina sempre governi qui
governi?, sí, però nosaltres el que demostram és voluntat. 

Una cerca activa de treballadors. Miri, se n’ha assabentat,
no?, em va demanar de l’oncòloga de Can Misses, i venga
oncòloga de Can Misses, faltava un oncòleg a Can Misses. Ja
tenim oncòloga a Can Misses, amb titulació, homologada,
regulada i espanyola. Tenim oncòloga a Can Misses.

Home!, em demana que faci la meva feina, la feim, no ho
veu que la feim? Bé, idò, hauria d’estar contenta. Què m’ha de
dir que no ens preocupa l’àrea d’Eivissa i  Formentera, Sra.
Diputada? Augmentam la inversió, feim una obra que vostès
varen deixar un edifici abandonat, que és l’edifici J de Can
Misses, que s’està posant en marxa; l’aparcament és gratuït; hi
ha molts més serveis; hi ha molts més professionals; hi ha
moltíssima més inversió econòmica a l’àrea d’Eivissa i de
Formentera. Per què no ho reconeix? No ho sé, no sé quin
titular pretén.

S’han recuperat els ajuts socials i a més volem que la gent
quedi a les nostres illes, a més amb noves mesures: les
coincidències, molt demandades per les persones que fan
torns, per exemple; activitat extraordinària remunerada a
atenció primària, som de les poques comunitats que paga
aquesta activitat i aquesta activitat es paga precisament per
suplir les mancances o les baixes quan no tenim els
professionals, quan els professionals també tenen dret a
posar-se de baixa, a faltar un dia, a tenir dies lliures o dies de
permisos. Si no tenim professionals per poder substituir, com
a mínim els que queden, els que fan aquesta feina, es
remunera; no s’havia remunerat mai fins ara.
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L’hora de guàrdia dels metges s’ha incrementat el preu
hora de guàrdia. En aquest moment només Múrcia i Castella-
Lleó paguen més per hora de guàrdia que Balears, dues
comunitats autònomes, hi ha disset comunitats autònomes,
som la tercera.

Possibilitat que les embarassades no perdin cap
remuneració per mor del seu embaràs, des del dia 1 de
desembre. Precisament gràcies a la seva pregunta em va fer
vostè cercar les dades, demanar-les i comprovar-les, 100
dones, 100 dones, 87 han cobrat el 2019 i 13 el 2020, per
exemple. Una altra cosa que va dir que falta a la veritat, Sra.
Diputada. 

S’ha començat una nova ronda d’oposicions. S’ha
incrementat el preu d’hora de guàrdia també de les
supervisores d’infermeria, que feia vint anys crec que no
s’havia augmentat. S’ha augmentat el nombre de professionals
en formació, és un 40% més de metges en formació. Vostès
varen reduir 23 metges en formació cada any, ara tendríem
més metges, ho volen entendre això?, volen entendre què és la
sanitat pública? Clar, cada any en tenim és, cada any des
d’aquest govern tenim una nova oferta més. En aquest any,
2020, es duplica el nombre de metges residents en medicina
de família i comunitària, es duplica, es duplica, passam de 23
a 50, a 50, necessiten quatre anys per acabar l’especialitat, Sra.
Diputada, quatre anys, per això dic..., és clar, fa cinc anys, sí,
sí, doncs ara tendríem, si vostès no haguessin fet les
destrosses que han fet, tendríem molts més metges...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., molts més metges tendríem en aquests moments, i no ho
volen reconèixer, una vegada més no ho volen reconèixer.

Amb la recerca, què varen fer amb la recerca? Perquè
acreditar l’institut no costa doblers, és que vosaltres sempre
estau amb el tema del pressupost, acreditar un institut no costa
doblers, tenir projectes no costa doblers, tenir solars no costa
doblers, preocupar-se pels professionals tampoc no costa
doblers.

(Remor de veus)

La Facultat de Medicina també fou una prioritat des del
minut 1 i també és un pol d’atracció per als professionals que
venen de fora, i gràcies també a aquest govern.

Per tant, també pensam i sabem que s’han d’impulsar molts
més projectes, els professionals, els hospitals magnètics, que
existeix la figura d’hospital magnètic, que vol dir hospitals que
atreuen els seus professionals, els atreuen no pels sous que
cobren, Sra. Diputada, pel desenvolupament professional, pel
lideratge dels directius, per l’autonomia professional, per les
relacions interdisciplinàries, hi ha molts més aspectes. I
nosaltres volem que siguin professionals reconeguts, satisfets,
formats i amb recursos, aquesta és la nostra prioritat des del
primer minut d’aquest govern.

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Gómez. Tiene la palabra el grupo
autor de la interpelación, la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, vostè limita
contínuament els dies de formació dels professionals sanitaris
en aquestes illes i són les queixes que ens arriben des dels
sindicats metges.

(Alguns aplaudiments)

Sra. Consellera, li agrada molt parlar del passat, però en
aquest passat també hi és vostè perquè han passat quatre anys,
quasi cinc, ha passat una legislatura, una legislatura i no ha
pres cap mesura efectiva per acabar amb la falta de metges, no
l’ha pres perquè va negar aquest problema durant tot l’anterior
mandat. Falten metges de família, falten pediatres, falten
radiòlegs, els especialistes se’n van a altres comunitats
autònomes perquè aquí els està socarrant, els està cremant i
els està saturant, ...

(Alguns aplaudiments)

... està provocant una sobrecàrrega laboral que desencadena en
llistes d’espera desorbitades.

I què els ofereix? Contractes precaris sense cap tipus
d’estabilitat. Vostès anuncien contínuament megaprojectes,
però són incapaços d’aprovar mesures per atreure més
facultatius, de què ens serviran les infraestructures si no tenim
el personal per donar servei.

Manté la discriminació salarial del personal sanitari
respecte de Canàries, que tenen el doble d’incentius de
residència respecte de Mallorca i cinc vegades més respecte
de Menorca, Eivissa i Formentera. Com ja li he dit, si vostè i
el seu govern equiparen aquest plus un metge de Menorca,
Eivissa i Formentera passarà a cobrar 467 euros més cada
mes.

Sra. Consellera, fa anys que el Partit Popular es preocupa
per la falta de personal sanitari en general de les Illes Balears
i per la falta de metges, en particular.

(Remor de veus)

A l’any 2016, diputat Borràs, a l’any 2016 en el debat de
política general vàrem proposar que el Govern balear
presentàs un pla per tal de prevenir la manca de personal
sanitari, sobretot de metges d’atenció primària i especialistes.
No varen acceptar la nostra proposta. Li recomanàrem any rera
any mesures efectives de fidelització  i ens varen votar en
contra, argumentaven que no patíem falta de professionals,
així que no es rar si a dia d’avui estam amb els metges més
saturats d’Espanya.
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Vostès s’han dedicat a negar l’evidència durant anys i no
han afrontat un problema que era previsible fa temps. Ja li he
dit abans, vostè ha pres mesures, sí, però mesures ineficients,
insuficients, ineficaces i irreals, li demanam si el seu full de
ruta té previst equiparar la indemnització per residència amb
Canàries. Si no li té, l i  posi, Sra. Consellera, perquè és de
justícia respondre aquesta petició que li fan els més de 15.000
treballadors del Servei de Salut de les Illes Balears.

Vostè treu pit contínuament amb el retorn de drets, que fan
política per a la gent, que ha contractat més professionals,
però no diu que els darrers quatre anys no ha augmentat ni una
sola plaça de metges a Eivissa, e l que ha augmentat és
l’estructura política de Can Misses que és la mateixa que a
Son Espases.

(Alguns aplaudiments)

Ha contractat, ha contractat un nou oncòleg per a Eivissa,
però no diu que la darrera plaça la va crear el Partit Popular el
2015.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

És veritat, Sra. Consellera, no diu que ha estat incapaç de
crear una sola plaça més tenint els comptes sanejats i amb més
de 4.000 milions d’euros; no ha planificat ni ha fet cap tipus
de previsió, vostès deixaren uns comptes com un solar.

Li demanam, Sra. Consellera, que prengui mesures davant
el greu problema que tenim, vostè mateixa reconeix que tenim
falta de metges, actuï, actuï i  s igui responsable; prioritzi la
contractació de més metges, la fidelització i les mesures que
siguin necessàries per acabar amb aquesta situació que té el
personal sanitari desbordat. Treballi per augmentar la
indemnització per residència dels facultatius i abandoni les
mesures lingüístiques antifidelitzadores.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Marí. Es el turno de contrarèplica de
la consellera de Salud y Consumo, la Sra. Gómez.

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

Gràcies, Sra. Diputada. La quantitat de feina que he de fer.
Miri...

(Remor de veus)

... “Madrid mide las consecuencias de los recortes de la
crisis, las externalizaciones y la expansión de la sanidad
privada”. Avui, 3.300 professionals manco amb un govern del
Partit Popular, sí, a Madrid.

(Remor de veus)

Avui, una notícia d’El País, ara es paguen les
conseqüències i així tenen els hospitals, així està l’Hospital de
Torrejón, així està l’Hospital Gregorio Marañón, així estan els
hospitals atenent el coronavirus.

(Alguns aplaudiments)

Així estan, això és el que passa quan hi ha governs del
Partit Popular que no creuen en la sanitat pública.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

No creuen, vostès no creuen en la sanitat pública.
Nosaltres tenim molt clar que som... -vostè ho diu i gràcies
per dir-ho-, el Govern de les propostes, de les solucions i de
les persones, això ho tenim molt clar.

Miri, el Servei de Salut va tenir 12.819 places aprovades
el 2015 i el 2019 13.376, 557 places més fixes, 557 places
més, a més de moltíssims més professionals contractats.
Dedicam un 40% més de pressupost a salut que vostès, un
40% més del pressupost d’aquesta comunitat autònoma, sigui
el que sigui, Sra. Diputada, sigui el que sigui.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Sí, és que vostè, miri, forma part d’un govern, a mi em sap
greu perquè vostè és jove i encara tendria temps i crec que és
un poc sensata...

(Remor de veus)

..., un partit que no vols els treballadors públics, els que no els
vol els treballadors públics, els maltracta, els rebutja, els
dimonitza, els acomiada, la primera mesura...

(Remor de veus)

... que fa el Partit Popular quan hi ha una crisi, i ho hem vist de
manera repetida, és acomiadar treballadors públics, la primera
mesura que fa el Partit Popular.

La darrera vegada que vostè hi varen ser, vàrem estar quatre
anys, jo estava com a treballadora pública, però també vàrem
patir molt els de Salut, però també els d’Educació, també els
de Serveis Socials i tota l’administració pública d’aquesta
comunitat. I ara em demanen mesures de fidelització, vostès,
vostès que varen atacar el sistema sanitari, varen retallar els
drets socials com mai! Som la comunitat autònoma, com vostè
diu, que més metges atreu, hauria d’estar contenta.

(Remor de veus)

L’Organització Mèdica Col·legial i la Confederació
Nacional de Sindicats Mèdics van fer un estudi a l’any 2013,
recorda el que deia el sindicat mèdic a l’any 2013? Que
Balears era una de les comunitats autònomes que més havia
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retallat els salaris dels metges, el 2013, Sra. Diputada, més
havia retallat els salaris.

(Remor de veus)

Tots els seus retalls s’han de recuperar, es quantificava en
un 18%, 11.500 euros menys cada any per als metges, vostès,
vostès que avui tenen el valor de venir aquí a demanar que
facem mesures de fidelització que fem des del 2015,...

(Alguns aplaudiments)

..., des del 2015 multitud de mesures de fidelització, haurien
d’estar contents.

En general, els treballadors del Servei de Salut cobren
entre un 10 i un 15% més que a l’any 2015. Fidelitzar és
contractar personal, perquè cobreix les vacants que queden
buides, ja sigui per vacances, per descans, per conciliar la vida
familiar, les dades indiquen que s’ha invertit en salut més que
mai, hi ha més mitjans que mai, hi ha més professionals que
mai, en falten?, sí, però n’hi ha més que mai.

I així continuam treballant, Sra. Diputada, perquè els
nostres professionals i els seus drets són per a nosaltres una
autèntica prioritat.

I ara em permetré dir qualque cosa que no dic, però és vera
que avui estic  especialment dolguda per algun dels seus
comentaris, i és: sap per què vostès són a l’oposició, Sra.
Diputada? Vostè que és jove, ho sap? Perquè quan governen
fan just el contrari del que diuen quan són a l’oposició.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

III. Moció RGE núm. 4201/20, presentada pel 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, derivada
del debat de la Interpel·lació RGE núm. 179/20.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la Moció RGE núm. 4201/20, 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, derivada del debat
de la Interpel·lació RGE núm. 179/20.

Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Molt bon dia a totes, a tots. Aquesta setmana fa dos mesos
des que tenguéssim dels 16 casos d’explotació sexual de
menors tutelats, tutelat, a Mallorca, nines, nin que estaven sota
la protecció de l’IMAS. Ara ja s’hi han de sumar els dos casos
reconeguts a Menorca, per tant, parlaríem de 18 casos, i,
segons la consellera va dir la setmana passada, n’hi ha 30 més
de potencials.

I hem de dir que sobre aquest tema no es pot fer pitjor,
repetesc, no s’ha pogut fer pitjor, perquè, després del
desconcert inicial, la directriu, amb una falta total de decència,
ha estat clara: el tancament absolut de files dels tres partits
que governen ara i que també governaven a la passada
legislatura, amb l’esperança que el pas del temps alleugerís la
pressió, després del repartiment de culpes inicial, culpes que
es varen donar a la policia, a la Fiscalia, als partits  de
l’oposició, a tota la societat i també al patriarcat.

S’han atrinxerat vostès, els partits d’esquerres, darrera de
protocols, plans, comissions, sots-comissions i lleis que han
estat del tot ineficaces, per tal que ningú no perdi dels seus
partits polítics la seva cadira. Zero autocrítica, zero assumpció
de responsabilitats polítiques, zero dimissions, zero
transparència, perquè vostès, tots vostès han vetat una vegada
i una altra les comissions d’investigació i s’ha fet per
controlar la informació que surt, sabent que pot ser, a part de
dirimir les responsabilitats polítiques, s’haurien de dirimir
altre tipus de responsabilitats.

Hem de dir que nosaltres, des del Partit Popular, des del
primer moment, a part de demanar responsabilitats polítiques,
hem presentat propostes en positiu, per millorar la situació i
per evitar, en la mesura del possible, que nous casos
succeeixin, una d’aquestes propostes la veurem a la propera
comissió d’aquest dijous, esper que vostès també la votin.

I avui presentam aquí aquesta moció. En el primer punt,
com no pot ser d’altra manera, demanam una comissió
d’investigació en el Consell Insular de Mallorca que es veurà
el proper dijous, en el Ple del Consell Insular de Mallorca,
presentada pels partits Ciutadans, El Pi i el Partit Popular.

Mirin, en el Consell de Mallorca ha estat vergonyós veure
com s’inventaven comissions que no existien en el Reglament,
com primer una comissió d’experts, que volien controlar les
persones que en aquella participava hi partic ipaven, i ara,
després, també s’han tret una altra comissió, que tampoc no
existeix, que és la comissió de responsabilitat política. Ara
tenen l’oportunitat d’esmenar aquest autèntic escàndol
vergonyós, donin suport a una comissió d’investigació en el
Consell Insular de Mallorca.

En el segon punt, nosaltres demanam que la Sra. Francina
Armengol tampoc no s’amagui i cessi immediatament la Sra.
Fina Santiago i tot el seu equip. Miri, el Sr. Ramon Aguiló,
Sra. Francina Armengol, vostè crec que el coneix, deia que si
davant el més greu i més intolerable cas d’explotació sexual
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conegut en aquesta terra no hi ha dimissions, llavors quan,
mai? Això ho deia el Sr. Ramon Aguiló.

(Alguns aplaudiments)

També, el Sr. Jaume Munar escrivia: “Les dimissions no
s’han presentat mai per solucionar res, sinó, justament, per no
haver solucionat quan era hora”. I nosaltres el que hem
defensat aquí, per activa i per passiva, és que els que han estat
part del problema no poden ser part de la solució.

En el tercer punt, nosaltres creiem que en el tercer i en el
quart punt, creiem que tant el Parlament de les Illes Balears
com els Consells Insulars de Mallorca, Menorca i Formentera
s’han de persona a tots els casos oberts que impliquin menors
que hagin estat tutelades o que estiguin en guarda i reforma del
Govern que hagin estat víctimes d’explotació sexual; nosaltres
creiem que tant el Govern com els consells s’han de personar.

En el cinquè punt, nosaltres, primer de tot, hem volgut
constatar el que he dit abans, hem volgut constatar que ha
mancat planificació i execució de mesures efectives
destinades a la lluita contra l’explotació sexual de menors,
l’explotació sexual infantil. I dic això, perquè de res no
serveix que s’aprovi un pla autonòmic en contra de la
prostitució i en contra de l’explotació sexual quan gran part
d’aquestes mesures que nosaltres aquí hem reflectit encara no
s’havien posat en marxa, i ara creen una sots-comissió per
posar-ho en marxa. Nosaltres creiem que totes aquestes
mesures, nosaltres aquí hem posat quatre punts, creiem que
han de dur un calendari, han de tenir uns terminis, no poden dir
ens posarem en marxa, no, ja haurien d’estar en marxa, perquè
aquest pla es va aprovar ara fa un any, han tengut un any per fer
aquestes quatre mesures que nosaltres demanam aquí. I, a més,
com va dir la directora de l’IB Dona, tota la part d’infants
responia o era competència de la conselleria, perquè ella deia
que l’IBDona s’havia d’encarregar de fer aquestes mesures
quant a les dones, però tot el que era quant a nines se n’havia
d’encarregar la conselleria, la Direcció General d’Infància i
Adolescència.

Per tant, creiem que en tres mesos s’han de fer tots
aquests punts que nosaltres diem.

Evidentment, en el sisè  punt tornam reclamar que se’ns
donin totes les actes de les reunions que, segons la Sra.
Margalida Puigserver, es deia Mesa de coordinació, i ara ens
diuen que és una mesa tècnica per posar en marxa i per dur el
seguiment del protocol d’abús infantil fet a l’any 2018. I ens
demanam com la Sra. Margalida Puigserver podia parlar
d’aquesta mesa de coordinació quan el protocol no es va fer
fins a l’any 2018. Bé, de totes aquestes meses de
coordinació...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, hauria d’anar acabant.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... -ja acab-, volem o d’aquestes meses tècniques i comissions
tècniques volem les actes i a dia d’avui encara no les tenim,
Sra. Consellera.

I també, com no pot ser d’altra manera, volem més
mesures de seguretat, volem que s’impliquin més en intentar
que els nostres centres de la Fundació S’Estel no siguin dels
més conflictius d’Espanya.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Corresponen ara les intervencions
dels grups parlamentaris que han presentat conjuntament les
esmenes RGE núm. 4704 i 4705/20, començam pel Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sr. President. Bé, aquesta moció, derivada de la
interpel·lació sobre els mecanismes de control de les menors
en els centres gestionats pel Govern, forma part de tot un
seguit de preguntes orals i preguntes escrites, peticions de
compareixences, de comissions d’investigació i PNL que
l’oposició ha presentat davant aquest parlament des del mes de
gener; és a dir, duem dos mesos parlant de les víctimes i dels
professionals que es dediquen amb cos i ànima a protegir-les,
parlam contínuament de controlar-les però encara no hem
començat a parlar de controlar els agressors.

Potser és per la incomoditat que ens provoca parlar d’uns
monstres que habiten a la nostra societat disfressats de xai;
potser perquè sempre ha estat més fàcil dir  a la caputxeta
vermella que millor no vagi tota sola a visitar la padrina, que
ensenyar el joc a què les boixes i els boixos tenen dret. 

La seva moció consta de set punts i el Grup Socialista
juntament amb Unidas Podem i MÉS per Mallorca, hem
presentat dues esmenes. Al punt tercer, allà on demanen que
el Govern balear es personi en els casos judicials oberts que
impliquin l’explotació de menors tutelats o tutelades,
proposam eliminar “tutelats i tutelades”, al nostre entendre és
un error pensar que els abusos sexuals només es produeixen
en aquest context i recordam que segons els estudis, hi ha
prevalença a tots els nivells socioeconòmics i culturals. Fins
un 19% del to tal de la població espanyola ha estat víctima
d’abús durant la infància i adolescència i el Govern, igual que
ho fa amb els casos de violència de gènere, s’ha de personar
per assegurar que els drets dels infants estiguin ben
representats.

Al punt cinquè, allà on vostès proposen analitzar i
solucionar un problema complex, amb menys temps del que
queda perquè acabi el període de sessions, supòs que per tenir
temps per presentar alguna altra interpel·lació, els Grups
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Socialista, Unides Podem i MÉS per Mallorca proposen, al
punt a), "realitzar una diagnosi específica de la situació
d’explotació sexual infantil a les Illes Balears, posant el focus
als captadors i prostituïdors i a les seves formes de captació,
així com incidir en la investigació entre turisme sexual i
explotació infantil". És a dir, anar a l’arrel del problema.

Al punt b), mantenim "realitzar un estudi sobre les
necessitats de les nines i nins víctimes d’explotació sexual".

Al punt c), "confeccionar un programa de formació i
sensibilització universal, selectiva i indicada sobre
l’explotació infantil". Aquest programa estarà adreçat a totes
les institucions que treballin directament amb menors, però
també amb les famílies, sector educatiu sanitari i resta de
professionals que puguin intervenir en la prevenció, detecció
i intervenció.

Al punt d), "establir itineraris integrals que millorin la
recuperació integral física i psicològica dels i les menors
víctimes d’explotació sexual". 

Creiem que la nostra esmena millora la redacció i
reflecteix de forma adient els acords de la subcomissió per a
la prevenció i intervenció en casos d’explotació sexual
infantojuvenil i la comissió interinsular de protecció de
menors. Posam l’accent als captadors i prostituïdors i
plantejam, com ja va passar al seu moment amb la violència
masclista, que tota la societat, però especialment les famílies,
els educadors i els sanitaris , han de tenir la formació i la
informació adient perquè el sistema pugui intervenir quan hi
hagi la més petita de les sospites.

Quant a la resta de punts, votarem que no al primer, perquè
com sempre hem mantingut, cada institució ha d’establir els
seus mecanismes de feina. El Consell de Mallorca ja ho ha fet
creant una comissió d’experts.

Sobre el punt dos, allà on parlem de l’obscurantisme, no sé
si vostès mateixos ho volen retirar, després de les dades sobre
el servei durant el Govern Bauzá que dijous passat ens varen
donar la gerent de la Fundació S'Estel i la directora d’Infància,
Família i Joventut, perquè no hi ha major obscurantisme que
obviar les dades no registrant-les. Sra. Durán, sí que es pot fer
pitjor.

Votarem sí al punt quart, ja que és una mesura ja anunciada
i no als punts sisè i setè. Respectar que aquestes menors, la
seva intimitat, protegir-les i no revictimitzar-les o
estigmatitzar-les, hauria de ser la línia que tant polítics com
mitjans de comunicació ens marquéssim a l’hora d’afrontar un
problema, que no per haver-se cronificat, deixa de fer patent
el nostre fracàs com a societat. 

El Grup Socialista no es conforma, lluitam i lluitarem per
eradicar l’explotació sexual de dones i boixes, en totes les
seves formes, una realitat que, per desgràcia, és molt més
freqüent del que pensam, una realitat que ha estat silenciada a
la nostra societat, falsament atribuïda a l’esfera privada, com
en el seu moment passava amb la violència de gènere i a

determinats grups de població, fent perdurar una altra vegada
els estigmes, quan en realitat ens afecta a totes i a tots.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Fernández. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia diputats, diputades.
En aquestes darreres cinc setmanes, en referència a
l’explotació sexual infantil, en aquesta seu parlamentària hem
tingut cinc compareixences: la de la consellera d’Afers
Socials i Esports, la de la directora general d’Infància,
Joventut i Família, de la directora de la Fundació Institut
Socioeducatiu s’Estel, del director de l’Oficina Balear de la
Infància i Adolescència i de la directora de l’IB Dona; també
una interpel·lació; més de deu preguntes amb resposta oral
davant del Ple; s’han sol·licitat més de 20 preguntes en
resposta escrita; i múltiples sol·lic ituds de documentació i
informació.

La moció d’avui presentada pel Partit Popular torna
plantejar diverses qüestions ja debatudes en aquestes setmanes
i proposa set punts que passem a valorar. 

En el punt 1, com ja hem reiterat en diverses vegades, des
del Grup Parlamentari Unidas Podem volem saber la veritat,
però el que és més important, volem protegir e ls menors i
volem solucions. Per això optem per la comissió d’experts al
consell, que permet desenvolupar un treball seriós i discret
per a la millora de l’atenció dels menors tutelats, sense que la
seva actuació es pugui instrumentalitzar políticament, per
crear un circ mediàtic que en realitat el que fa és revictimitzar
els nins, nines i adolescents i provocar la seva estigmatització
social, com ja ha passat. A més, el consell rector de l’IMAS,
on hi ha representats tots els partits polítics, també s’haurà de
fer càrrec del debat sobre la gestió política, on els equips
directius de l’IMAS de les quatre darreres legislatures, podran
rebre comptes de la seva feina. La nostra consellera,
Magdalena Gelabert, ja ha anunciat que com anterior directora
insular d’Infància i Família, compareixerà voluntàriament per
explicar la seva gestió i els resultats de les iniciatives que va
posar en marxa...

En el punt 2, el Partit Popular fa aquí una clara proposta
d’instrumentalització política, centrada en dimissions. Els fets
a què ens estem referint, no tenen una causa que es pugui
reduir a mancances concretes d’unes persones responsables
d’un servei de l’administració. Això seria una perspectiva
miop del món en què ens trobem. Els fets s’han de situar en un
context global, que demanda creixement de sexe amb menors
i d’increment de delictes sexuals contra menors. Els
professionals que intervenen en la protecció de menors,
entitats socials, professionals que treballen en el tema
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d’explotació sexual, ens demanen que no posem el focus en
les víctimes, sinó en els abusadors, els proxenetes, en els
adults que estan disposats a aprofitar-se de la vulnerabilitat
dels nins, nines i adolescents i abusar-ne sexualment. 

En el punt 3, demanem al Partit Popular que accepti
l’esmena presentada amb RGE núm. 4704/20, perquè el
Govern de les Illes Balears es personi a tots els menors, sense
distinció si estan o no tutelats.

En el punt 4, votarem a favor perquè generalment el
consell ja es persona.

En el punt 5, agrair al Partit Popular, perquè de totes les
iniciatives presentades en les darreres setmanes, avui és la
primera on fa propostes. Demanem que accepti l’esmena
presentada RGE núm. 4705/20, creiem que millora les
propostes a realitzar i per tots els motius que ha comentat la
Sra. Fernández.

Referent als punts 6  i  7, durant les més de 10 hores de
compareixences de la consellera Fina Santiago, de la directora
general d’Infància, Joventut i Família, i la directora de la
Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel, es va donar tota la
informació que es va demanar i varen exposar tot un ventall de
mesures que s’ha duit a terme i que es duran, per reforçar i
millorar les mesures i actuacions. Hem de tenir cura de no
afrontar aquest problema des de l’única perspectiva de la
seguretat en el seu pitjor sentit i de la repressió.

En referència a l’esmena RGE núm. 4752/20 de Ciutadans,
ja vàrem fer debat i votació en el ple celebrat el passat 18 de
febrer, amb la proposició no de llei RGE núm. 1952/20,
demanant el mateix.

Per acabar, no ens cansarem de dir que és necessari
adoptar un enfoncament integral i plural que abordi la
protecció de nens, nenes i adolescents, enfront de l’explotació
sexual infantil i que lluiti contra la impunitat dels agressors
sexuals, un enfocament global que integri les diferents parts
interessades, des del Govern central, local, forces i cossos de
seguretat, àmbit judicial, sector social, educatiu, comunitats,
organitzacions de la societat civil, organismes supranacionals,
mitjans de comunicació , fins els propis nens, nenes i
adolescents. El repte resideix a articular mecanismes eficients
per a la protecció efectiva, crear una consciència sòlida quant
a la corresponsabilitat en matèria de prevenció i lluita contra
l’explotació sexual infantil i sostenible a llarg termini.

És necessari produir un canvi social global de tolerància
zero enfront de l’explotació sexual i només ho aconseguirem
amb tota la col·laboració amb totes les institucions i amb tots
els grups parlamentaris.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mayor. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Diputats i diputades, tornam a ser
aquí una vegada més per parlar d’aquesta xacra de la societat
que creim que és la que provoca més rebuig social que és
l’evidència de l’explotació sexual de menors que existeix a les
nostres illes i, malauradament, també a la resta de l’Estat
espanyol com hem pogut comprovar en les darreres accions
policials.

El primer a haver de posar en evidència, com ja va fer la
consellera en la seva interpel·lació, és que més de la meitat de
la proposta fa referència a menors tutelats competència dels
consells insulars, Sra. Durán, i que no es correspon al títol de
la seva moció que precisament parla de mecanismes de
control de menors als centres de menors del Govern, però bé,
ja ens té acostumats, Sra. Durán, a la seva demagògia, però ja
és ben hora que es prenguin seriosament la qüestió i no
vulguin embullar la ciutadania.

Vénen aquí sense cap respecte a la sobirania del Consell
Insular de Mallorca ni dels seus representants per aquest
motiu no podem donar suport ni al punt 1 ni al punt 3 tret que
en aquest cas accepti l’esmena que hem presentat i faci
referència a qualsevol explotació sexual de menors i no
només als tutelats. 

En relació amb les mesures i actuacions realitzades per
part del Govern, Sra. Durán, han tengut oportunitat -com ja
s’ha dit-, si s’hagués preparat bé les seves intervencions, de
demanar en totes aquestes compareixences que hi ha hagut -
com ja ha dit la companya- més de deu hores de respostes,
d’informació i d’explicacions, però no fan cas de res ni
escolten res perquè tampoc no els interessa conèixer la
realitat. Continuen amb el mateix discurs simplista, partidista,
buit de contingut perquè no tenen altre argumentació ni
justificació per continuar demanant la dimissió de la
consellera i del seu equip.

Cada vegada que repeteixen una mentida queda més en
evidència la feina feta per part d’aquest govern d’esquerres i
progressista enfront les polítiques que va dur a terme el
govern de la dreta i el Partit Popular, Sr. Durán.

El quart punt li votarem a favor, ja hem dit que veim positiu
que els consells insulars es puguin... o que es personin com ja
fan als  casos judicials, encara que consideram que és una
decisió que han prendre legítimament amb total autonomia de
les seves competències.

I arribam al punt cinquè i al setè. Li volem dir que
nosaltres no estam d’acord que no s’ha fet res i per això no li
podem donar suport, però sí que hem presentat una esmena al
punt cinquè, i creim important que faci una reflexió perquè bé,
en aquesta esmena li proposam... una esmena que parteix de la
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feina feta i una esmena que parteix de comprovar tota la feina
feta en aquestes compareixences i que insta a la millora. És en
aquest punt -creim nosaltres- on ens hauríem de trobar totes
i tots si es defugís d’interessos partidistes i realment
cercassin solucions i pactes perdurables en una qüestió tan
important, precisament posant en valor les propostes d’aquesta
subcomissió per a la prevenció i la (...) interinsular de
protecció del menor i sense retallar les seves propostes de
millora que és el que vostès pareix que pretenen fer en aquesta
moció. A més, ha fet unes referències com si aquestes
comissions i aquestes feines de col·laboració i de
coordinació fossin realment innecessàries i nosaltres no ho
consideram així, Sra. Durán.

Si vostè fes feina amb responsabilitat, acceptaria la nostra
esmena perquè reflecteix la feina que fan les institucions, els
tècnics i els professionals i els responsables, perquè nosaltres
no consideram que sigui just copiar i retallar ideològicament
les propostes tècniques realitzades a altres institucions per
treure’n rèdit mediàtic i partidista. Per tant, nosaltres els
instam que no retallin i que precisament vulguin, acceptin que
es poso el focus als captadors i als prostituïdors i a les seves
formes de captació quan es faci la diagnosi específica de la
situació d’explotació infantil a les Illes Balears. 

Per què li fa tanta por condemnar els captadors i els
prostituïdors, Sra. Durán? Li fa por? Idò accepti la nostra
esmena. Si no els fa por, acceptin-la i deixin-ho clar.

També demanen que al programa de formació es retallin i
que no tenguin en compte la feina en famílies, sector educatiu,
sanitari i la resta de professionals, acceptin-ho, acceptin que
és una qüestió que afecta tota la societat i que hi hem de fer
feina en col·laboració tots els sectors de la nostra societat. Si
realment volen donar solució al problema i volen trobar
solucions han d’anar per aquest camí.

És difícil d’entendre precisament que no considerin això,
que és un problema social i que és imprescindible la
col·laboració i l’actuació de tots els agents implicats,
professionals, institucions, famílies, sector educatiu i sector
sanitari.

Per tant, Sra. Durán, li deman que facin política en positiu,
sumin, deixin de fer partidisme i seguidisme de l’extrema
dreta en aquesta qüestió tan important, una extrema dreta que
dóna suport, diguem, als sectors més ultrareaccionaris de
l’ultracatolicisme que precisament va amagar moltes
qüestions de pederàstia durant molts d’anys.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Correspon ara la
intervenció del Grup Parlamentari Ciudadanos per defensar les
esmenes RGE núm. 4752/20 i 4753/20. Té la paraula el Sr.
Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Molt bon dia a tothom, efectivament
després de preguntes de control, aquí s’han enumerat, de
creació de... de la consideració de la creació de comissió
d’investigació, de compareixença de la consellera, de
compareixença de quatre alts càrrecs, tornam aquí. 

Hi va haver una interpel·lació fa una setmana, lògicament
hi ha una moció i tenim una oportunitat els grups... és una
interpel·lació entre grups, tots els grups, especialment els
grups de l’oposició per tornar parlar aquí i intenta fer la nostra
tasca de control a l’acció de govern, ja que no ens la deixen fer
a la comissió d’investigació.

Però per parlar de què?, del mateix que s’ha parlat fins ara:
no ens mourem de les nostres posicions, això passa a altres
comunitats autònomes, el Govern amolla la seva consigna
sempre que l’oposició en conjunt és irresponsable i feim un
circ mediàtic... per defensar, com s’ha dit expressament, que
encara els titular de la protecció dels menors han de quedar
perquè són els responsables també de les solucions, per dir i
reafirmar que el protocol i els programes no han fallat, que
han funcionat i que la cooperació i la coordinació dels
diferents instruments també són els adequats o per amollar
segons qui: i tu també, l’herència ve d’abans.

Precisament el nostre grup parlamentari va presentar des
del primer moment la sol·licitud quan es coneixien els fets
greus, la sol·licitud de la comissió d’investigació per no
tornar aquí a estirar cada setmana una pregunta parlamentària
en un to o un altre, una sol·licitud de documentació o més
compareixences i vàrem demanar la comissió d’investigació
parlamentària perquè trobàvem que era el joc més adient per
treballar un tema seriós.

No sé si algú encara espera, algú de nosaltres, dels 59
espera que li donin un óscar a aquesta sèrie dolenta, que no sé
per quin capítol som, no sé si algú de nosaltres ho espera.
Però el que sí és evident és que les famílies ens han donat el
pitjor premi a la pitjor pel·lícula i a la manca de
responsabilitat.

Miri, nosaltres hem presentat dues esmenes i hem
presentat dues esmenes perquè no entenem com el Partit
Popular du aquí un debat, una proposta de mesures que afecten
el Consell de Mallorca exclusivament i ha defensat la
comissió d’investigació en seu parlamentària, i sobretot n’hem
presentat una més perquè no volíem fer 18, 25... on dir que es
doti immediatament aquesta partida pressupostària d’enguany,
se’ls doti del pressupost suficient per aplicar les mesures que
suposadament treurà la comissió tècnica, però nosaltres
demanam que els tregui la comissió parlamentària.

Torn reiterar una altra cosa, nosaltres en cap moment no
hem qüestionat la tasca de la Fiscalia ni que se suspengui, però
no hem d’amagar darrera la tasca de la Fiscalia la
responsabilitat política que toca venir a aquesta cambra i
analitzar-se a aquesta cambra.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202004752
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Nosaltres no hem demanat el cap ni de la consellera ni de
la directora en el primer moment. Hem demanat la
responsabilitat de la directora de la Fundació S’Estel
precisament per no presentar la seva dimissió i... el seu càrrec
a disposició de la consellera en el primer moment en què hi
havia menors implicats en aquests temes, que és el que ha de
fer qualsevol alt càrrec, com a mínim com a resposta i per
respecte a les famílies, això com a mínim. I vàrem demanar la
dimissió de la consellera precisament perquè no l’havia
cessada i precisament perquè el seu grup parlamentari i
d’altres no permetien a la consellera venir a aquesta cambra,
a la comissió parlamentària, com inicialment ella mateixa
estava disposada a fer.

Nosaltres votarem a favor, Sra. Durán, evidentment que
votarem a favor de la seva proposta, és la via única per tornar
a demanar mesures eficients. Sí que demanarem que també
accepti el plantejament que ha fet el Grup Parlamentari
Socialista, el Grup Parlamentari Unidas Podemos i MÉS
referent als menors, sense llevar la importància que tenen els
menors tutelats i els menors amb mesures judicials que són
els immediatament afectats, però evidentment la filosofia del
menor. Rebutjarem l’esmena que heu presentat número 5
perquè se surt del tema.

Mirin, no donarem suport a la falta d’autocrítica, no
donarem suport a l’actitud arrogant de qualque alt càrrec que
ha comparegut aquí, que és un alt càrrec directament
responsable en la gestió dels centres socioeducatius, que es
va tirar les dues hores de compareixença donant la culpa als
que hi havia abans i no va fer cap esment de la seva gestió
d’ençà que ha estat directora gerent. Nosaltres no li donarem
suport. Encara esperàvem nosaltres en aquell moment que
aquesta senyora presentàs la seva dimissió l’endemà després
de la seva compareixença, que em va semblar del tot
irresponsable. 

Nosaltres hem duit més de dotze propostes, segueixin
vostès els Diari de Sessions de les comissions, més de dotze
propostes i hem fet preguntes escrites a la consellera. No hem
vengut aquí a fer transcripció de tuits ni de whatsapps ni hem
fet cap frivolitat amb el tema, ho hem fet a través del lloc on
trobàvem que s’havia de fer, que són les preguntes de control
i les peticions de compareixences, però no ens deixen altre
espai. 

Encara apel·lo al Grup Parlamentari MÉS que doni suport
amb els seus vots a la comissió d’investigació i permetin a la
consellera i a la resta d’alts càrrecs i als que pertoqui venir a
aquesta comissió a donar les explicacions i allà mateix es faci
el que nosaltres hem demanat des del primer moment. 

I torn a reiterar una cosa que el meu grup parlamentari va
dir aquí, i li dic ara a la Sra. Durán, nosaltres ara mateix ens
abstindríem de tota la moció si el Grup Parlamentari MÉS
manifestés aquí que donarà suport a la comissió d’investigació
i traslladarem qualsevol tipus de responsabilitat al que varen
dir en el primer moment, que és allò que nosaltres demanarem
responsabilitats quan es pugui conèixer en aquesta cambra, a
tots els diputats i diputades, quins han estat els casos, però no

ens ho deixen fer, no ens ho deixen fer. No ens fiquin en el
mateix ventall d’altres discursos, perquè saben vostès
perfectament que no ha estat ni la nostra intenció ni la nostra
eina de desgast al grup parlamentari.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, hauria d’acabar.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Per tant -ja acab, president, gràcies-, del contrari
evidentment, si no és així i sembla que no és així, donarem
suport, Sra. Durán, a la seva moció i li deman que reconsideri
cada oportunitat que tengui el seu grup parlamentari, la
proposta que ha de ser en aquest seu on s’ha de fer el debat
global i polític sobre el tema de menors de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Començam el torn de fixació
de posicions. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té
la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Señores diputados y diputadas de la
bancada de la izquierda, cuando creí que lo había visto todo,
aún me sorprenden ustedes más. Han tenido hoy la desfachatez
de aprobar un manifiesto donde expresan su preocupación por
los casos de menores tuteladas y adolescentes explotadas
sexualmente e instan a todas las instituciones de Baleares a
trabajar para reforzar las garantías de protección. Supongo que
se referirán al resto de las instituciones, porque lo que es este
parlamento no han tenido ustedes ningún reparo en impedir
que los diputados ejerzamos nuestro trabajo, que es para lo
que nos han elegido los ciudadanos, negándose a investigar los
hechos desde esta institución. Y luego vendrán con que no
somos competentes, con que no podemos interferir en la
actividad de los consejos insulares, pero si es que lo han dicho
en la Comisión de Asuntos Sociales y hasta en este mismo
pleno y se quedan tan anchos, que no puede este parlamento
interferir en la actividad de los consejos insulares, pero ¿qué
se creen que venimos a hacer aquí?, pero si no es que
interfiramos, es que están sometidos a nuestra voluntad, es
que aquí es donde hacemos las leyes que luego se aplican en
los consejos insulares en materia de protección de menores.

El Reglamento de este parlamento, artículo 58, aprobado
por ustedes en la legislatura anterior, no hace ni un año, dice
claramente que el Parlamento puede crear una comisión de
investigación sobre cualquier asunto de interés público dentro
del ámbito competencial de la comunidad autónoma. ¿Acaso
la protección de menores no es competencia de la comunidad
autónoma? 

El defensor de la infancia y la adolescencia, nombrado por
el Consejo de Gobierno a propuesta de la Sra. Santiago, es el
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responsable de supervisar las administraciones públicas de la
comunidad autónoma que prestan servicios a los menores
dentro del territorio de las Illes Balears. Lo dice el propio
decreto de creación de la oficina, que establece que debe
supervisar las instituciones de las Illes Balears para verificar
el respeto a los derechos de los menores y orientar sus
actuaciones hacia su defensa y su promoción.

¿De dónde son los consejos insulares, de Marte? Estatuto
de Autonomía, artículo 4, perdón, título IV, de las
instituciones de la comunidad autónoma de las Illes Balears,
primer artículo del título, artículo 39, el sistema institucional
autonómico está integrado por el Parlamento, el Gobierno, el
presidente de la comunidad y los consejos insulares. Los
consejos insulares no son instituciones de Marte, son
instituciones de la comunidad autónoma de Baleares, y
ustedes se niegan a investigar su funcionamiento, pese a que
el gobierno que sustentan tiene encomendada su supervisión
a través del defensor del menor, el Sr. Carballo, el mismo que
tuvo la desfachatez de venir aquí a decirnos que conoce un
mapa entero de pisos donde se llevan a cabo delitos
espeluznantes consistentes en agresiones sexuales a niñas y a
niños de esta comunidad. Revisen el Diario de Sesiones, en
la Comisión de Asuntos Sociales nos dijo que conoce un mapa
entero de pisos. 

Sí, he dicho niñas y niños, también niños, aunque éstos
para algunos son víctimas de segunda categoría, visto el
manifiesto de la vergüenza que han aprobado ustedes hoy
dejando de lado a los niños refiriéndose sólo a las niñas. El
niño abusado, por lo que parece, no es para ustedes tan digno
de protección como el resto. Empiezo a pensar que están
ustedes enfermos o tienen un problema para discernir la
realidad y ser conscientes de lo que estamos hablando. ¿Cómo
se puede en nombre del feminismo firmar un manifiesto sólo
a favor de las víctimas niñas cuando en los hechos sucedidos
hay también un niño que ha sido víctima?, ¿se dan cuenta de la
magnitud del delirio?

Y lo más triste de todo es que PP y Ciudadanos han
participado en esta farsa sin rechistar. Hagánselo mirar. Ellos,
al menos, colectivizan a las mujeres para captar votos, pero es
que ustedes lo hacen gratis.

La semana pasada nos enteremos en la Comisión de
Asuntos Sociales, en respuesta a preguntas hechas por mí
misma a la directora de la Infancia, que el 20% de los menores
tutelados por los consejos acaba antes o después pasando por
un centro de reforma. Es decir, que aquí tenemos una
directora de la Infancia cuyas funciones son la aplicación de
las medidas de justicia juvenil, la prevención del delito juvenil
y la ordenación de la protección de los menores, entre otras,
con un presupuesto anual de cerca de 21 millones de euros,
además una oficina de defensa de la infancia dotada de cerca
de 400.000 euros, además la Fundación S’Estel gestiona
centros de reforma con sus 11 millones de euros, por
supuesto los consejos insulares gestionan los centros de
protección, en concreto en Mallorca el IMAS, con 30
millones de euros dedicados a menores y familia, otros tantos
millones de euros en Menorca, Ibiza y Formentera, y resulta

que un altís imo porcentaje de los niños que están bajo la
supervisión de las instituciones de esta comunidad acaban
siendo unos delincuentes o acaban cayendo en mafias de
prostitución. Y además, este parlamento no tiene que
investigar lo que está sucediendo porque, según ustedes, no es
de nuestra incumbencia. Es más, nos han llegado a decir
algunos diputados que estamos haciendo un circo mediático
de esto.

¿Nosotros, un circo mediático? No, miren, el circo
mediático lo tienen montado ustedes, el circo de los horrores,
y los ciudadanos se merecen una investigación y que salga a la
luz cómo este gobierno autonómico es incapaz de proteger a
los menores que tiene a su cargo mientras tejen una maraña de
fundaciones, oficinas, direcciones generales e institutos
públicos que no sirven para nada, más que para esconder su
incompetencia. 

Sra. Armengol, su equipo encargado de proteger a los
menores ha fracasado, céselos, y si no puede hacerlo, dimita,
porque será la culpable de que hechos de este tipo se sigan
produciendo, como llevan produciéndose desde hace décadas
sin que ningún dirigente público haya sido capaz de poner fin
a esta aberración.

Gracias, presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, públic,
tots els que ens acompanyen, moltíssimes gràcies. Si jo em
quedàs a la superfície, que és el que sembla que alguns partits
polítics volen fer, el meu impuls primer seria demanar la
dimissió de tots, demanaríem de l’IMAS, demanaríem de la
presidenta Cladera, de la consellera, del director del Defensor
del Menor, fins i tot defensaríem la meva dimissió, com a
membre d’aquesta societat que hem deixat que nins i nines
vulnerables continuïn en un estat que no ha de ser.
Demanaríem també la dimissió de tots, de tota una societat
perquè els abusadors continuen abusant amb la tolerància de
tota la societat. Això és el que em demanaria el cos, però no
ho faré. No m’agrada fer això, però em sap greu, ho vaig dir,
ho vaig avisar, e l fet de no acceptar una comissió
d’investigació acaba així, primer tenint una comissió
d’investigació per etapes i després parlant cada setmana
d’aquest tema en el Parlament de les Illes Balears, en el
consell, a mitjans de comunicació, absolutament per tot. El no
a la creació  d’aquesta comissió perseguirà el Govern i la
Conselleria de Serveis Socials tota la legislatura, ho vàrem
avisar, dit i fet, això és el que està passant.

Per al Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
aquest no és un tema de l’actualitat política, per al Pi és una
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matèria tan delicada i complexa que mereix un tracte molt
específic, i quan dic específic vull dir prudent, respectuós i
sobretot responsable, perquè efectivament, estam parlant de
menors. El P i impulsà des del minut zero, juntament amb
Ciutadans i el Partit Popular, la creació d’una comissió
d’investigació, contemplada reglamentàriament al Consell
Insular de Mallorca i vàrem manifestar en nombroses ocasions
el suport explícit a la constitució d’aquesta comissió en aquest
sentit, en seu parlamentària. Aquesta vegada no serà una
excepció.

Els punts 3 i 4 de la proposta que avui presenta el Partit
Popular tendran el vot favorable d’El Pi, com no pot ser d’altra
manera. Ara bé, el Grup Parlamentari El Pi vol pensar que
aquesta ha estat, o almanco això és el que ens han explicat a
una, una altra i una altra compareixença, el que ha fet
l’administració fins a dia d’avui.

Vull recordar també que nosaltres vàrem ser els primers a
reclamar l’actuació de la Fiscalia, arran del coneixement dels
casos d’explotació sexual de menors tutelats, de violacions de
menors, vàrem ser els primers. Així mateix rebrà el nostre vot
favorable al punt sisè de la seva moció, ja que deim sí a la
transparència i creim que és de vital importància que
l’oposició tengui la informació que considera necessària per
dur a terme la feina de control de manera constructiva i
responsable. 

Per al Pi els  punts més importants en qualsevol cas
d’aquesta iniciativa són els punts cinquè i setè, perquè tenen
un marcat caràcter propositiu. El Pi pensa que aquest és el
camí, que ara necessitam posar damunt la taula mesures que
evitin que aquests casos d’explotació sexual es repeteixin a
curt i mitjan termini. Per tant, rebran també el nostre suport.

Crec que si quelcom ha quedat clar a les compareixences
a les quals hem pogut participar aquestes darreres setmanes al
Parlament, és que falta coordinació, aquella paraula màgica
que hem de repetir cada setmana, perquè és el que fa la
sensació, una vegada que hem parlat, escoltat i pogut mantenir
reunions amb els diferents agents implicats, manquen
recursos, manca coordinació i també manca economia,
personal i també de doblers.

Passem al punt 2, que segurament serà el que acapari més
ressò el dia d’avui, tot i que com dic, m’agradaria més que ens
enfocàssim en les mesures i les accions a posar en marxa de
forma urgent. Vostès demanen el cessament immediat de la
consellera d’Afers Socials i Esports, per negligència i per
obscurantisme. Em sap greu, però aquí tenc el cor xapat,
negligència vol dir que han sortit a la llum aquests casos de
menors? Sí, i per què han sortit em deman jo...

(Remor de veus)

No, no és als diaris, han sortit a la nostra vida i ens fan una
ferida a l’entranya, no al diari, m’és igual si surt al diari, o on
surt, perquè han sortit a la llum coses com aquestes.
Negligència per a mi pot ser aquesta, que no li neg, però

negligència també per a mi és que de 2011 a 2015 no hi
hagués informes sobre explotació sexual a menors, així no és
estrany que no n’hi hagués i no sortís a la llum ni als diaris.
Crec que és prou important abans de fer una acusació d’aquest
tipus, saber què diu la Fiscalia a aquest respecte.

Obscurantisme, pot ser sí, pot ser no. L’obscurantisme és
que no han volgut una comissió d’investigació? Li compr, però
de totes maneres estam tenint una comissió d’investigació per
etapes, dia a dia, setmana a setmana, compareixença a
compareixença, venga, venga, venga, venga, anam fent camí. Jo
no sé què més ens han de contar. Vaig demanar anar a Es
Pinaret, se’m va deixar. Vaig anar a Es Mussol, hi vaig poder
anar. Vaig contemplar coses que havien fet, a mi no em va
parèixer que fossin indrets on no es fes feina, que se’n pot fer
més?, sí, que manca coordinació?, sí, que manquen recursos?,
sí. Ara d’això a que hagi de dir que no s’ha fet res i que estan
amagats darrere una porta o darrere no sé on, darrere els
menors, és una altra cosa.

Nosaltres hem demanat que s’han de depurar
responsabilitats polítiques i tècniques, sí, pensam que ha de
ser la Sr. Santiago i pels motius que vostès esmenten? Idò no
ho tenim clar. Jo crec que la Sra. Santiago ha comès una gran
errada, parlar des del primer moment quan no li pertocava,
hagués deixat parlar l’IMAS, que era a qui pertocava, que
tenien aquests menors tutelats. Ella es va posar al davant amb
la bandera de defensar allò que s’havia fet i ara i ara li demanen
la seva dimissió.

El Pi ha demanat la dimissió del Sr. De Juan, responsable
polític directe dels menors tutelats. No som nosaltres els que
hem de sortir a defensar la consellera, i avís a la bancada d’allà
darrere que em diuen “pilota del Govern”, que m’importa zero
que vostès em diguin pilota, m’importa zero, fins i tot pels
passadissos, fins i tot els seus assessors, cosa de la qual ja en
parlarem...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pons, hauria d’anar acabant.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, acab tot d’una. Pensam en qualsevol cas que nosaltres
avui no demanarem, demanaríem votació per separat i no
demanarem la dimissió de la consellera, ara bé, esper que
dijous en el Consell de Mallorca, vostès diguin sí a la
comissió d’investigació, perquè si no, llavors haurem de
prendre altres mesures i fer altres peticions.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Tur.
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LA SRA. TUR I RIBAS:

Bon dia, diputats i diputades. Bé, jo no entraré a fer un nou
debat sobre el fons de la qüestió perquè crec que està fet i
refet i més que fet, amb les diferents sessions de la Comissió
d’Afers Socials i també en diferents sessions dels plens
d’aquest Parlament. Per tant, jo crec que ja no puc aportar
molt més que no s’hagi dit ja.

En tot cas sí que vull referir-me als punts d’acord que
proposa el Partit Popular i així podré explicar el meu
posicionament o de la coalició que jo represent i passarem
punt per punt.

Per una banda vostès volen fer ús del Parlament per instar
novament el Consell de Mallorca que accepti fer una comissió
d’investigació que fins aleshores ha declinat fer, perquè ha
estimat oportú, la majoria que governa en el Consell de
Mallorca ha estimat oportú fer una comissió d’experts. I per
tant, jo ja els ho vaig dir, jo som una gran defensora de la
sobirania, reconegut per l’Estatut d’Autonomia, tot i que
alguns es neguen i s’obstinen a no veure-ho, de la
independència que tenen els consells insulars, tant política
com administrativa i, per tant, de les seves competències
pròpies. I dit això, ja els dic que jo no entraré a dir al Consell
de Mallorca què és el que ha de fer, igual que tampoc no faré
servir mai la plataforma del Parlament de les Illes Balears per
dir-li a cap altre consell el què ha de fer. Això per una banda.

En segon lloc, per la part que vostès en el punt 2 defensen
o que vostès proposen perquè la presidenta del Govern
destitueixi la consellera d’Afers Socials i Esports, ja els dic
que no, no els donarem suport. I a més els dic una cosa, no
només no els donarem suport, sinó que jo vull fer una defensa
en favor de la Sra. Santiago. Primer, perquè no ha tengut
aquesta comunitat autònoma cap Govern de les Illes Balears
que ens hagi precedit, excepte l’anterior, la legislatura on ella
ja era consellera, no hi ha hagut mai una persona al càrrec
d’aquesta àrea amb tanta solvència tècnica i política. Per tant,
jo aquí vull fer no només un vot de confiança, que sempre
tendrà per part meva i de la coalició que represent, sinó que a
més vull fer un reconeixement públic a la feina de la Sra.
Santiago. Així és que vagi per endavant això.

(Alguns aplaudiments)

Després, demana al Govern que es personi en els diferents
casos judicials i la presidenta del Govern ja ho va explicar la
setmana passada, el Govern ja ho fa això, que nosaltres li ho
diguem, ja ho està fent, faltaria més que no ho fes, és la seva
obligació i és el seu deure. Per tant, si vostès accepten
l’esmena que ha plantejat el Grup Socialista, amb MÉS per
Mallorca i Podem nosaltres ho acceptarem, però bé, en tot
cas, ja ho fa el Govern, i vostè , Sra. Durán, ho sap
perfectament.

Després, en el punt quart, vostès parlen novament d’instar
els consells que facin i es personin. Miri, jo els ho torn
repetir, deixin tranquils els consells insulars, que són
grossets, que tenen l’autonomia que tenen perquè els ho dóna

l’Estatut d’Autonomia, perquè és la que els reconeix la llei i
perquè cada consell sap com gestionar-se i cada consell té els
seus equips de govern, i deixin de fer intromissions en els
consells insulars, els ho demanaria per favor.

Per tant, jo aquí, ja e ls ho dic, jo en aquest punt
m’abstindré, perquè els consells ja saben el que han de fer,
crec que no els ho hem de dir nosaltres.

Punt cinquè, el Parlament de les Illes Balears constata
manca de planificació. No, jo crec que es pot constatar o s’ha
constatat aquí i tothom fa autocrítica que les coses es poden
fer millor, evidentment, evidentment que es poden fer millor,
però crec que l’esmena que han plantejat els grups que formen
part del Govern és una esmena que recull les demandes que
vostè proposa en aquesta iniciativa, però crec que ho fa d’una
manera més realista i més propositiva, per tant, s i  vostè
accepta aquesta esmena, nosaltres també l’aprovarem, perquè,
a més, reconeix que hi ha un marc de millora i ningú no s’hi
nega.

I després, punt sisè, reclamar tota una sèrie de
documentació sobre actes de reunions d’aquesta mesa de
coordinació entre  la Direcció General de la Infància i
l’Adolescència, pel que jo sé, vostès ja la tenen, per tant crec
que el normal seria retirar aquest punt.

I respecte del punt setè, vostès demanen noves mesures i
jo crec que es prenen les mesures oportunes perquè aquesta
situació no es continuï produint.

En definitiva, vostès volen seguir removent tota aquesta
qüestió, saben que hi ha, i ho he dit en moltes ocasions, hi ha
una investigació de la Fiscalia en marxa, el Govern no s’ha
oposat, o  ningú aquí no s’ha oposat a la compareixença de
totes les persones que vostès han demanat, s’ha donat
informació i s’ha facilitat informació de tot tipus. Vull dir, si
volen seguir traient punta d’aquest llapis, jo crec que ara
mateix ja és contraproduent.

I ja els ho dic , defensarem la feina que fa el Govern, la
defensam, pensam que hi ha molts bons professionals al
càrrec d’aquests departaments i sobretot, insisteix, crec que
la consellera Santiago és una gran professional, està a l’alçada
de les circumstàncies i en tot moment ha donat la cara.

A partir d’aquí, res més. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Correspon ara fer ús de la paraula al grup proposant, té la
paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Per començar ho faré i començaré per contestar els
darrers grups que han intervengut. A Ciutadans els diré que
nosaltres acceptam les esmenes que vostès han presentant,
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creiem que són complementàries, per tant acceptam les dues
esmenes que vostès han presentat.

Agraïm el suport dels partits que ens han dit que ens
votaran a favor. A la Sra. Pons li diré que sí que hi ha hagut
obscurantisme i molt d’obscurantisme i es veuen coses molt
senzilles, com que des de l’any 2017 hi havia reconeguts tota
una sèrie de casos, fins i tot el diari El Mundo va arribar a
publicar que s’estudiaven 88 possibles casos; a la pregunta que
va fer la Sra. Cirer, i ho he dit aquí un parell de vegades, a la
Sra. Margalida Puigserver, presidenta de l’IMAS en aquell
moment, es va dir que es farien una sèrie de comissions i de
meses de coordinació i mai, en cap moment, en aquestes
comissions tècniques no se’ls va donar llum i taquígrafs, de
fet, la darrera vegada que hi ha hagut una Comissió interinsular
de menors, que va ser dia 27 de febrer, ara fa just una setmana,
sí que es va fer després una nota de premsa i una roda de
premsa posterior. De tota la resta de comissions i de tota la
resta de reunions que hi ha hagut no trobarà res de res, perquè
hi ha hagut una intenció clara de voler tapar aquest tema des de
l’any 2017, una intenció clara.

I sí, la Conselleria d’Afers Socials tenia l’obligació, té
l’obligació de vetllar per tots els menors, perquè la
competència de menors a Balears és del Govern, el que passa
és que dels tutelats té les competències de coordinació i de
formació, com hem dit aquí moltes vegades. Ha estat curiós
veure com el Partit Socialista ens renya perquè des de fa dos
mesos duem aquí preguntes, presentam mocions i fem la
nostra feina; escolti’m, és que vostès ens volen impedir que
facem la nostra feina d’oposició, vostès el primer que han fet
ha estat negar aquí i vetar una comissió d’investigació. Per
això ens sembla important avui recalcar una vegada més que
seria important aprovar una comissió d’investigació.

És curiós també com des del Grup Mixt ens diuen que
nosaltres no podem instar els consells insulars, quan ens
passam aquí al Parlament de les Illes Balears instant cada dia
el Govern de l’Estat i vostès també ho fan, per tant, faltaria
més que no poguéssim instar els consells insulars que es
personin en tots els casos judicials que afecten les nines
menors tutelades.

Hem de dir que està clar que no hi ha hagut intenció de fer
mesures efectives i reals en contra de l’explotació sexual de
menors. Es va aprovar un pla autonòmic en contra de la
prostitució i de la tracta dels menors... -hi ha molt de renou,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Continuï.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, és que (...), gràcies.

El que és clar és que hem hagut de saber pels diaris i avui
precisament fa dos mesos que vàrem saber pels diaris i tots
estàvem escandalitzats, d’una violació d’una menor de 13 anys,

avui això, aquesta notícia, era portada, i per mor d’aquesta
violació hem sabut els casos d’explotació  sexual, ho hem
sabut per això, no gràcies a la feina del Govern, no gràcies a la
informació que es donava en aquestes comissions.

No és ver tampoc, Sra. Tur, que nosaltres tenguem la
documentació, ens l’han negada; l’hem reclamada i ho
tornarem demanar a la Mesa, ens l’han negada, haurem de
demanar emparament al president del Parlament, perquè no
tenim les actes de totes les reunions que hem demanat. Però
si de les més de 80 peticions de documentació i d’informació
que hem demanat, ens en faltes almenys més de 30 per tenir,
no la tenim. Començant per vetar la comissió d’investigació
també hem demanat moltes compareixences, és clar que sí, i
també ens varen votar en contra de la compareixença que
nosaltres vàrem demanar del Sr. Javier De Juan, del president
de l’IMAS, com també ens varen vetar la compareixença de la
directora general de Menors i dona del batle de Palma, el Sr.
Hila, ens ho han vetat, no ens han deixat fer la nostra feina, i
s’ha de dir i s’ha de dir fort i clar.

Les esmenes del Partit Socialista, nosaltres hem proposat
al Partit Socialista que en el punt 3, si el volen votar a favor,
seria tan senzill com afegir “dels menors”, és a dir, “personar-
se en els casos judicials oberts dels menors tutelats, els que
tenguin guarda i reforma -és a dir, que siguin competència del
govern- i de tots els menors que no tenguin cap mesura”. Ens
han dit que no, vull dir que encara hi som a temps, si vostès, a
part d’això, hi volen afegir això, nosaltres..., si vostès volen
aprovar aquest punt nosaltres volem que s’hi afegeixi, a part
dels “menors tutelats”, “els que tenen guarda i reforma,
competència del Govern, i de tots els menors que no tenguin
cap mesura”. Els sembla bé? Doncs ho afegim, els ho he ofert
i m’han dit que no. Els sembla bé? Fem una interrupció i ho
votam a favor.

Quant al punt 5. En el punt 5 vostès el que han presentat és
una vergonya, és una vergonya, nosaltres hem presentat un punt
que són quatre punts que queden reflectits de quatre coses que
s’han de fer segons el pla presentat per vostès. I què hem fet?
Hem posat uns terminis. Vostès han tengut un any per poder
fer aquestes feines, han tengut un any per fer estudis, han
tengut un any per fer programes específics, han tengut un any
per fer moltes coses, i ara nosaltres els demanam que posin un
termini de tres mesos i que ho facin en tres mesos, i vostès no
ho volen votar a favor, no ho volen votar a favor.

I, Sra. Campomar, nosaltres, el nostre grup parlamentari no
té cap problema ni un en condemnar els explotadors i ho hem
fet, es veu que vostè no ho ha escoltat, ho hem fet avui tots
junts, excepte VOX que no hi ha volgut participar, amb una
declaració que hem llegit aquí fora, un dels punts, el punt 7, si
no vaig equivocada, ho deia, i nosaltres hi hem estat a favor. I
jo  mateixa ho he dit aquí, ho condemn, és clar que ho
condemn, però cadascú ha de fer la seva feina i aquí el que
hem de dirimir són les responsabilitats dels que tenen la
responsabilitat administrativa de posar solucions a aquests
problemes.

(Alguns aplaudiments)
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I això és responsabilitat seva i del consell insular.

I també hem de dir que a Es Pinaret, i no oblidaré mai que
a Es Pinaret tenim 6 casos reconeguts de nins captadors a Es
Pinaret, que són competència de la Sra. Fina Santiago, i a Es
Fusteret tenim 4 casos de nines víctimes d’explotació sexual.
Per tant, sí, vostès tenen competència i això és el que hem de
dirimir aquí.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, hauria d’acabar.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Els deman que si volen aprovar el punt 3 els oferim la mà
perquè l’aprovin, almanco hauríem aprovat dos punts. I avui,
una vegada més, si no donen suport a aquesta proposició des
del principi, això també li dic a vostè, Sra. Presidenta...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Durán, per favor.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

..., vostè avui hauria de cessar immediatament, ja ho hauria
d’haver fet, la Sra. Fina Santiago.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

A fi de plantejar la votació, la Sra. Durán ha proposat als
grups que han presentat una esmena al punt 3 una transacció i
volia saber si qualque grup hi està a favor o si qualque grup hi
està en contra.

Sí, Sra. Fernández?

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

No, no hi estam a favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, he entès que aleshores no accepta les dues
esmenes que han presentat el Grup Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca i sí accepta les dues esmenes de
Ciudadanos.

Molt bé, doncs passarem a votar els nou punts, perquè
supòs que voldran votació separada, pel que he entès.

Passam a votar el punt 1. Votam.

26 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció.

Passam a votar el punt 2. Votam.

23 vots a favor, 31 en contra, 3 abstencions.

Passam a votar el punt 3. Votam.

26 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció.

Ara votam el punt 4. Votam.

54 vots a favor, cap en contra, 3 abstencions.

Ara votam el punt 5. Votam.

27 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció.

Votam el punt 6. Votam.

26 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció.

Ara passam a votar el punt 7. Votam.

26 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció.

Ara, en primer lloc, votarem l’esmena 4752 del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Votam.

26 sí, 31 no, cap abstenció.

I ara votam l’esmena de Ciudadanos 4753. Votam.

26 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció.

IV. Presa en consideració de la Proposició de llei
RGE núm. 8454/19 , complementada amb l’escrit RGE
núm. 9290/19, de l’Ajuntament de Palma, de modificació
de l’article 51 de la Llei de capitalitat de Palma respecte
de la durada del mandat del defensor o de la defensora de
la Ciutadania.

Passam al següent punt de l’ordre del dia que és el debat de
presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.
8454/19, complementada amb l’escrit RGE núm. 9290/19, de
l’Ajuntament de Palma, de modificació de l’article 51 de la
Llei de capitalitat de Palma respecte de la durada del mandat
del defensor o de la defensora de la Ciutadania.

Senyors diputats i diputades, un poc de silenci, per favor.

Correspon començar aquest debat amb la intervenció del
Sr. Batle de Palma, el Sr. Hila, qui ha estat designat per
l’Ajuntament de Palma per fer la presentació de la proposta.
Té la paraula el Sr. Batle Hila.

EL SR. BATLE DE L’AJUNTAMENT DE PALMA (José
Hila i Vargas):

Moltes gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats
i diputades, Defensor de la Ciutadania, regidors i regidores de
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l’Ajuntament de Palma de diferents grups municipals que avui
m’acompanyen en aquesta sessió.

Avui som aquí, al Parlament de les Illes, com a batle i
màxim representant de la ciutat de Palma, per sol·licitar la
modificació de la Llei de capitalitat, en concret, el que m’ha
transmès el Ple de l’ajuntament i que avui venc a defensar és
que es canviï l’article 51 de la Llei de capitalitat, el motiu, la
matèria que regula i que marca la durada del mandat de la
figura del Defensor o Defensora de la Ciutadania, ja es recull
al Reglament orgànic municipal de drets de la ciutadania de
l’Ajuntament de Palma.

Us faig arribar aquesta petició després de comprovar que
hi havia dues normes, vinculades al mandat de la figura del
defensor o defensora que entraven en contradicció, així, e l
Reglament municipal estableix que la durada del seu mandat és
de cinc anys, comptats des del seu nomenament. En canvi, la
Llei de capitalitat deixa palès, al seu article 51, que el mandat
s’esgota als cent dies de la presa de possessió del nou
consistori.

La figura del Defensor de la Ciutadania va nàixer amb
l’objectiu que fos una figura independent i que no estigués
vinculada a un equip de govern concret, tal com marca el
Reglament aprovat a l’any 2005. A Palma hem tengut dos
Defensors de la Ciutadania: Miquel Lladó, que va ser el
primer, i Anna Moilanen, l’actual, a qui vull agrair, a ella i al
seu equip, la important tasca que desenvolupa. Ambdós foren
nomenats gràcies al suport d’una àmplia majoria del Ple, la
qual cosa ens reafirma que és la millor forma de mantenir la
seva independència.

Per què consideram que és important fixar la durada del
mandat en cinc anys? Perquè, tal com diu el Reglament de
l’ajuntament, el defensor o  defensora exerceix les seves
funcions amb total independència i  no està subjecte a cap
mandat imperatiu, no rep instruccions de cap autoritat i
exerceix les seves funcions amb plena autonomia i segons el
seu criteri, en investigar i resoldre els expedients iniciats
d’ofici i les queixes formulades a petició de part.

Per assegurar el compliment d’aquest punt, creiem
necessari modificar l’article 51 de la Llei de capitalitat, en
concret, eliminar l’incís  que estableix que el mandat del
defensor o defensora ha de durar cent dies després de la
constitució del nou consistori. Aquesta petició va ser aprovada
pel Ple de l’ajuntament l’octubre del 2019 i ara la tramitació
ha arribat al Parlament, per això som aquí, perquè es tengui en
consideració la nostra petició i li doneu el vist-i-plau.

Vull remarcar que la figura del Defensor o Defensora de
la Ciutadania és la institució que dins l’àmbit local té com a
objectiu ser un canal de diàleg, estudi i seguiment dels
problemes que viu la ciutadania davant l’administració
municipal; presta un servei fonamental d’assessorament,
informació, atenció i ajuda als ciutadans en les seves relacions
amb l’administració  municipal, a més de supervisar i dur
l’auditoria de les condicions de qualitat de vida a Palma. En
definitiva, exerceix una necessària tasca de control de

l’administració municipal, recull la veu de la ciutadania i ens
la fa arribar.

Com a governants i com a consistori tenim l’obligació
d’escoltar-la, per això us deman que ateneu la nostra petició
i modifiqueu l’article 51 de la Llei de capitalitat, perquè la
norma que prevalgui sigui el Reglament municipal, així el
mandat de la defensora tendrà una durada de cinc anys i, per
tant, es podrà assegurar la seva independència dels poders
polítics.

Moltes gràcies per la seva atenció.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Batle. Correspon ara demanar, per
organitzar el debat, als grups parlamentaris qui vol manifestar
la seva opinió en torn a favor, en contra o només fixar posició.

Ciudadanos?

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

El Grup Parlamentari Ciutadans a favor.

EL SR. PRESIDENT:

VOX?

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

El Pi?

EL SR. MELIÀ I QUES:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Podem?

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

A favor.

EL SR. MAS I TUGORES:

MÉS per Mallorca a favor.

EL SR. PRESIDENT:

El Grup Mixt?
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

A favor, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

El Grup Socialista?

EL SR. FERRER I RIPOLL:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Idò correspon començar pel Grup Parlamentari Popular, té
la paraula el Sr. Fuster.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados, quiero empezar esta intervención saludando y dando
la bienvenida al alcalde de Palma, Sr. José Hila, así como
también a la portavoz del grupo municipal del Partido Popular,
Sra. Mercedes Celeste y a todos los miembros de la
corporación municipal que hoy nos acompañan, también a la
exalcaldesa Catalina Cirer que se encuentra hoy entre
nosotros, bienvenidos todos a la sede de la soberanía popular
de Baleares que es el Parlamento de las Illes Balears; también
de una forma especial a la Defensora de la Ciudadanía, Sra.
Anna Moilanen, bienvenida y en nombre del Grupo
Parlamentario Popular enhorabuena por todo el trabajo que ha
realizado y que realiza al frente de la Oficina del defensor.

Señoras y señores diputados, el 18 de julio del año 2006
empezó la tramitación parlamentaria de la Ley de capitalidad
de Palma, una ley que empezó a gestarse mucho antes,
concretamente fue solicitada unánimamente por todos los
grupos municipales en el Pleno del Ayuntamiento de Palma el
31 de octubre del año 2001, que previamente había sido
consensuado, se hizo como un proyecto de carta municipal,
también por unanimidad por todos los portavoces municipales
en el año 1999.

La Ley de capitalidad tenía un objetivo muy claro: prestar
mejores servicios, atender con más rapidez las demandas de
los ciudadanos e integrar en su red municipal a todas las
personas que por una razón u otra viven, están o utilizan Palma
como un punto de residencia, de visita o de gestión.

A nadie se le escapa que en Palma vive casi la mitad de la
población de las Islas Baleares, a nadie se le escapa que las
mayores infraestructuras de nuestra comunidad autónoma
están aquí, en Palma y a nadie se le escapa que es en esta
ciudad donde está representada o asentada la estructura
política, económica, social y cultural de las Illes Balears.

De ahí nace la Ley de capitalidad, una ley necesaria y a la
vez justa, una ley que no suponía el reconocimiento jurídico

y económico de un rango que la situara por encima de
cualquier otro municipio, simplemente daba respuesta a una
necesidad que aunque reconocida históricamente nunca había
sido satisfecha.

La tramitación de la ley empezó con una enmienda a la
totalidad presentada por el Partido Socialista y defendida por
la Sra. Francina Armengol. Después de un amplio debate
parlamentario se presentaron 178 enmiendas, con muchas
aceptaciones y transacciones la ley entró en vigor el 31 de
diciembre del año 2006, una fecha no casual, es la fecha en la
cual el Rei En Jaume en el año 1229 entró en la ciudad de
Palma.

Una ley pionera en su momento impulsada por el Partido
Popular que constataba que Palma está dentro de las grandes
ciudades españolas. Desde su aprobación, ya van camino de 14
años, esta ley ha sufrido algunos cambios y modificaciones,
cambios que afectan a la denominación del nombre de la
ciudad o de competencias urbanísticas.

La ley introducía también una figura nueva: el defensor de
la Ciudadanía, una figura que equiparaba a Palma con otras
ciudades de nuestro país que ya hacía tiempo que contaban con
esta institución. Como ustedes sabrán, dentro de la Ley de
capitalidad en los artículos que van del 49 al 52 es donde se
abordan los aspectos relacionados con esta figura. 

Hoy, como muy bien ha dicho el alcalde, debatimos una
iniciativa que propone la modificación del artículo 51 de la
ley respecto a la duración del mandato del defensor o
defensora de la Ciudadanía.

Señores diputados, me gustaría hacerles ya que estamos
aquí un breve balance de esta figura y es que desde su creación
en noviembre del año 2007 cuando el Pleno municipal por
acuerdo unánime nombró al primer defensor, al Sr. Miquel
Lladó, esta institución ha venido defendiendo las libertades y
derechos de los ciudadanos en cuestiones relacionadas con
los servicios prestados por el ayuntamiento y tuvo que iniciar
su andadura sin contar con un referente o una experiencia
previa ya que ni en Palma ni en la comunidad autónoma existía
una figura similar, pues no existe el Síndic de Greuges a pesar
de que nuestro Estatuto de Autonomía dedica todo el artículo
51 a esta figura. La única figura parecida que había entonces
estaba en Calvià y se denominaba el síndic del Ciutadà i del
Turista. 

En estas circunstancias empezó el recorrido y durante
estos años han sido muchas las iniciativas que ha llevado a
cabo, especialmente en estos últimos tiempos en los cuales ha
tenido una gran actividad defendiendo al ciudadano de a pie y
trasladando las quejas de estos ante diversas materias ante el
ayuntamiento.

Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario Popular
hacemos una valoración positiva de esta figura y de su trabajo
y creo que es oportuno hoy recordarlo aquí o ponerlo en valor
en el Parlamento de las Illes Balears.
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Entrando en materia quiero comentarles que en el Pleno
del Ayuntamiento de Palma de 31 de octubre del 2019 se
aprobó proponer al Parlamento de las Illes Balears la
modificación del artículo 51 de la ley. Tal iniciativa nos lleva
hoy al debate en el Parlamento sobre la aceptación o no de tal
modificación.

Entrando en el análisis de la proposición que nos ocupa, la
misma quiere pretender la supresión del inciso. abro comillas
"el mandato ha de durar hasta cien dies después de la
constitución del consistorio siguiente", del contenido del
artículo 51.

La motivación de la propuesta se justifica en la necesidad
de superar la incongruencia existente entre la regulación del
mandato de la figura del defensor o defensora del ciudadano
contenida en la Ley de capitalidad y el Reglamento orgánico
de los derechos de la ciudadanía del Ayuntamiento de Palma.
Así, mientras que la Ley de capitalidad establece en su artículo
51 una duración de hasta cien días después de la constitución
del consistorio el reglamento orgánico en su artículo 21.2
establece que la duración del mandato es de cinco años
contados desde la fecha de su nombramiento.

Queda patente pues, señoras y señores diputados, la
incompatibilidad de ambas regulaciones sobre la duración del
mandato del defensor o defensora y por tanto se hace
necesaria su modificación.

Les anuncio que el Grupo Parlamentario Popular votará
afirmativamente a la proposición de modificación de la Ley de
capitalidad de Palma no sólo para compatibilizar las diversas
regulaciones sobre la materia que existen, sino porque
también con la nueva redacción se van a conseguir otros
objetivos, concretamente tres.

Primero de todo, se va a equiparar la ordenación del
defensor o defensora de la Ciudadanía con otras figuras con
características y funciones similares, como es la del defensor
del Pueblo o la del síndic de Greuges de nuestra comunidad
que prevén duraciones de cinco años de mandato.

Segundo, se va a evitar la coincidencia del mandato del
defensor del Ciudadano con lo que dura una legislatura
garantizando así una mayor autonomía del mismo con los
consistorios de turno en congruencia con el carácter
independiente y fiscalizador que tiene la figura del defensor.

Y tercero, también se va a respetar el artículo 52 de la Ley
de capitalidad de Palma dejando al ayuntamiento el desarrollo
reglamentario de la duración del cargo mediante la aprobación
de sus correspondientes reglamentos orgánicos.

Dicho esto, señoras y señores diputados, cabe preguntarse
aquí las razones que motivaron al Grupo Municipal del Partido
Popular de Palma a abstenerse en el Pleno de aprobación de
esta iniciativa.

Las mismas no se deben a una oposición al contenido de
la modificación que, como ya he expuesto, está debidamente

motivada y debidamente justificada, sino que a previa
modificación de la Ley de capitalidad debían asegurarse las
plenas capacidades de actuación de la defensora del
Ciudadano. Me explico, mediante informe de 25 de febrero
del 2019 los servicios jurídicos municipales concluyeron que
desde la aprobación de la Ley de capitalidad de Palma en el
2006 por la aplicación del principio de jerarquía normativa, la
previsión reglamentaria de cinco años de mandato de la figura
del defensor regulado reglamentariamente por el
ayuntamiento quedó derogada tácitamente por el artículo 51
de la ley. Siendo así la Defensora de la Ciudadanía de Palma
finalizó su mandato a los cien días de formarse el consistorio,
aproximadamente la última semana de septiembre quedando en
situación de funciones y, por lo tanto, teniendo restringidas
sus capacidades.

Ante esta situación y en tanto en cuanto no se produjese la
oportuna modificación legal, que es la que debatimos hoy,
revestía de urgencia dotar de plenas facultades a la defensora
antes de esperar meses al debate parlamentario. Eso es lo que
motivó la abstención del Grupo Popular en el Ayuntamiento
de Palma.

En este sentido el Grupo Popular en el Ayuntamiento de
Palma presentó proposiciones en el pleno de noviembre de
2019, instando al equipo de gobierno a que iniciara los
trámites necesarios para la renovación del cargo de la actual
defensora de la Ciudadanía o, en su defecto, que se produjera
un nuevo nombramiento.

La posición del Partido Popular es clara, defendemos la
continuidad de la Sra. Anna Moilanen en cinco años más al
frente de la oficina. La oposición del equipo de gobierno
parece no estar tan clara, ya que en comisión previa al debate
de la propuesta, votaron en contra y solicitaron que la
propuesta quedara encima de la mesa a la espera de un nuevo
informe jurídico que aclarara la situación jurídica de la
defensora. El Partido Popular accedió a la espera de ese
informe, pues bien, mes tras mes, se volvió a dejar sobre la
mesa la propuesta, ya que el supuesto informe sigue sin
emitirse, transcurridos ya cuatro meses.

Ante todo esto, la pregunta que quiero hacerles es ¿qué
esconde el equipo de gobierno al negarse a prorrogar el
mandato de la defensora de la Ciudadanía? ¿Se trata de una
figura incómoda para el actual equipo de gobierno de Cort?
¿Tiene pensado nombrar a otra persona que sea más del agrado
de los actuales gobernantes? Miren, desde el inicio del
mandato de la Sra. Anna Moilanen, la oficina ha prestado un
servicio encomiable, multiplicando su actividad a pesar de no
contar con los recursos económicos ni personales con los que
una oficina de estas características debiera contar. Les
recuerdo que desde el año 2015 casi se han triplicado el
número de asesores, directores generales y coordinadores
generales en el Ayuntamiento de Palma, en esto se nota que
son primos hermanos del Govern, mientras que la Oficina
carece de personal técnico, demandado en numerosas
ocasiones.
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Conocido es el trabajo de la Oficina, a través de la
comisión de sugerencias y reclamaciones, reclamando a las
diferentes áreas municipales, que pongan solución a los
problemas enquistados de los ciudadanos. Mes a mes se
evidencia la nula gestión del equipo de gobierno de Cort al ser
incapaz de dar respuesta a las peticiones de los informes que
hace la defensora del Ciudadano. La izquierda siempre se ha
llenado la boca a la hora de hablar de participación, de
consensos, de escuchar a la gente, pero cuando no les dicen lo
que quieren oír o les molesta lo que dicen, siempre actúan
desde la misma forma: con la imposición.

Señoras y señores diputados, para acabar quiero manifestar
de nuevo el voto afirmativo del Grupo Parlamentario Popular,
porque la congruencia normativa entre las distintas
regulaciones es importante. Pero quiero decirles que también
es importante, y permítame que se lo diga a usted Sr. Alcalde,
que de nada sirve la existencia de una oficina y su encomiable
labor diaria, si los responsables políticos no se la toman con
la seriedad y con la dedicación que debieran. Por muchos
informes que sabemos que se elaboran y expone el Defensor
del Ciudadano, si usted, Sr. Hila, y su gobierno municipal,
permítame la expresión, se abanican con ellos, todo lo de hoy
casi no tiene sentido. 

Siento manifestar que tengo la sensación de que hay mayor
voluntad de buscar un sustituto a la actual defensora que
plantear soluciones a sus demandas. Queremos un
compromiso y es que los informes de la Oficina del
Ciudadano sean tomados en cuenta y se actúe en consecuencia
por el bien de la ciudad de Palma.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President. Benvingut, Sr. Hila, batle de Palma,
benvinguda, Sra. Anna Moilanen, i resta de membres de la
corporació que avui ens acompanyen.

Bé, el Partit Popular ens ha fet amb la seva intervenció el
que fa sempre, embossar, ens ha embossat, ha embossat el
Parlament, ha tret coses, ha mesclat ous i caragols i ha fet
unes gràcies que ni tan sols el seu grup polític ha aplaudit,
mirau quina gràcia té! Mirau quina gràcia té.

Vegem, interpel·lar el batle de Palma quan no li pot
contestar, sincerament, és de molt mal gust. Ens ha fet i ho
compartesc, tot un desglossament important de la Llei de la
capitalitat, de la seva rellevància, que nosaltres evidentment
compartim. I avui aconseguirem i crec que és una bona notícia,
la unanimitat de tots els grups polítics en la modificació
d’aquest article que té a veure en la durada del mandat de la

defensora de la Ciutadania, una institució absolutament
fonamental per a l’Ajuntament de Palma i que té a veure amb
l’empoderament de la gent. I aquest empoderament té a veure
amb un canvi del model de governança, un model que des
d’Unides Podem defensam.

Votarem a favor, i li ha costat molt al representant del
Partit Popular justificar per què es varen abstenir a
l’Ajuntament de Palma. Celebram que hagin canviat el sentit
del seu vot. 

Autonomia i transparència són trets distintius de la
"Defensoria" de la Ciutadania de l’Ajuntament de Palma, que
pel seu reglament actua sense mandat imperatiu de cap
membre o òrgan municipal; una tasca que a més és pública,
amb la presentació d’una memòria anual i que compta amb un
ampli suport i reconeixement dels i de les ciutadanes que han
fet ús d’aquest servei. I així ho demostren les dades que es
vénen publicant any rere any. Així que els donam l’enhorabona
per la feina feta i els animam a continuar en aquest sentit.

La defensora de la Ciutadania s’ocupa de garanties, drets
recollits en el seu reglament, com puguin ser l’accés als
arxius, registres i informació municipal, a conèixer l’estat
dels procediments en curs, l’economia procedimental, a
utilitzar qualsevol de les dues llengües cooficials, ja entenem
que a qualque grup tal vegada això no li pot anar bé, i el que és
més rellevant en el número d’actuacions que du a terme any
rera any, és el dret a presentar queixes, reclamacions i
suggeriments.

Per tenir l’autonomia necessària, el mandat de la defensora
i del defensor ha de ser independent de la data de conformació
del consistori. La regulació actual que estableix que el mandat
de la defensora finalitzi als 100 dies després de la constitució
del nou consistori municipal, segons recull l’informe del
lletrat director dels serveis jurídics de Cort, Sr. Miquel Dot,
datat de febrer de 2019, recull literalment que “casa poc amb
el referent en la seva actuació, sense mandat imperatiu de cap
membre o òrgan municipal".

Així doncs, des d’Unides Podem som favorables
evidentment a aquesta modificació. És palès que la defensora
de la Ciutadania és una institució absolutament imprescindible
per a la ciutat de Palma. I per acabar només dir que el que
funciona a la capital de les Illes Balears, és el que hauríem de
tenir també a nivell autonòmic. És ben hora que ens hi posem
i arribem al consens necessari per nomenar la persona que
lideri la Sindicatura de Greuges de les Illes Balears.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Pérez-Ribas.
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, Sr. President. Sr. Batle, regidors de l’Ajuntament
de Palma, portaveu del Grup Parlamentari Ciutadans Eva
Pomar, altres regidors, moltíssimes gràcies per assistir en
aquest ple.

El defensor de la Ciutadania, ja que tractem aquí la
modificació de l’article 51 de la Llei de capitalitat de Palma.
Des del Grup Parlamentari Ciutadans considerem
imprescindible i ens sentim còmodes amb la figura
independent del defensor de la Ciutadania de l’Ajuntament de
Palma, una figura escollida per consens, que actua com a
contrapès i que tal com diu la seva plana web, l’Oficina de la
defensora de la Ciutadania està formada per un grup de
persones a disposició de la defensora, per atendre amb
diligència les queixes, suggeriments i reclamacions de les
ciutadanes i dels ciutadans de Palma. Fàcil de dir i difícil de
fer, per cert no l’he saluda, Sra. Defensora, Sra. Moilanen,
encantat també que sigui aquí.

Tal com ens fa arribar el nostre grup municipal de
l’Ajuntament de Palma, l’Oficina que vostè dirigeix, gestiona
amb eficiència i sensibilitat les preocupacions i problemes
que va rebent, amb compromís i implicació. Perquè això
continuï així, el defensor o la defensora de la Ciutadania no ha
de dependre del govern de torn, que tengui una durada de 5
anys, a comptar des de la data del seu nomenament, permet
mantenir el càrrec amb canvis de govern de Ciutat. Per tant, i
tal com ja va fer el nostre grup municipal a l’Ajuntament de
Palma votarem a favor de modificar l’article 51 que genera
confusió i que preveu que el càrrec s’hagi de nomenar als cent
dies d’una elecció.

L’èxit de la figura del defensor de la Ciutadania ens anima
a lluitar per a la formalització definitiva del Síndic de Greuges
aquí, a nivell balear, que també tendria una durada de cinc anys,
com la té la durada del defensor del Poble. L’èxit de la figura
del defensor de la Ciutadania de Palma, la capital de la nostra
comunitat, pràcticament el 40% de la població de les Illes
Balears, és l’èxit del contrapès al Govern, l’èxit de la
transparència i, per tant, l’èxit de tots. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bon dia, gràcies, president, benvinguts Sr. Batle, Sra.
Defensora i la resta de l’equip, regidors, exbatlessa, tots siau
benvinguts.

Només un petit comentari al Sr. Fuster, si vol debatre amb
el Sr. Batle de Palma o li demani hora o es presenti a les
llistes de Palma, però aquest no és l’espai.

(Alguns aplaudiments)

I per ventura el voten i entra de regidor.

(Remor de veus)

I una altra cosa, gràcies pel màster que ens ha fet de la
història i de la Llei de capitalitat, moltes gràcies pels que no
som de Palma, hem après molt avui.

Bé, ens arriba una proposta de l’Ajuntament de Palma per
canviar la Llei de capitalitat en un punt, aquesta proposta ens
arriba fruit del consens entre la majoria de grups, ja que
només un grup es va abstenir, la resta hi varen votar a favor, al
cap i a la fi parlam de regularitzar una incongruència legal que
és el termini del mandat de la defensora del Ciutadà i per això
nosaltres, com ja he dit abans, votarem a favor d’aquesta
proposta.

Al marge d’això, però, sí que volia aprofitar per posar en
valor tant la figura del defensor de la Ciutadania com la seva
independència, la Llei de capitalitat de Palma preveu, entre
moltes altres coses, la creació d’aquesta figura, una figura que
arreu de tota Europa és una figura de molt de prestigi i que la
ciutadania hi confia per resoldre conflictes que tenen amb
l’administració pública. Per això és important que la defensora
del Ciutadà de Palma tengui independència i sigui una persona
de prestigi, com és el cas. El prestigi de la figura també és
feina nostra, és feina nostra posar en valor aquest prestigi, amb
la millora de la llei farem això, però també hauríem de prendre
entre tots el compromís que donarem a conèixer la figura i
farem cas del que ens digui del que arribi d’aquesta institució.

Crec que tots estam d’acord amb millorar aquesta llei, amb
modificar el punt en la mesura que ens ho ha demanat el
plenari de l’Ajuntament de Palma i avui, tots plegats, prendrem
en consideració el canvi de normativa i ho farem amb la major
agilitat possible. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
Quiero dar, como no puede ser de otra manera, la bienvenida
al Sr. Alcalde de Palma, al alcalde de mi ciudad, a la Sra.
Defensora del Pueblo, compañeros míos, regidores del
ayuntamiento de Palma y a mi amiga y exalcaldesa, la Sra.
Cirer, bienvenidos a todos.

Y quisiera empezar, y aprovechando aquí la presencia de
nuestro alcalde, para felicitarle por algo que ha pasado casi de
puntillas, pero lo hice en el Pleno del ayuntamiento y quiero
hacerlo aquí, que es por su nombramiento en el Patronato del
Patrimonio Nacional, creo que es muy importante para esta
ciudad que sea uno de los dos alcaldes, junto al de Madrid, que
está representado en una institución que es tan importante.
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Independientemente de nuestras diferencias políticas, yo me
siento orgulloso de que el alcalde de mi ciudad esté en ese
alto patronato.

La defensora del Pueblo, igualmente, a la defensora del
Pueblo y a sus colaboradores, darles las gracias, hacen una
ingente labor, me consta; en las reuniones, en las comisiones
de seguimiento que tenemos sabemos de su trabajo, de su
entrega y de su independencia, a pesar de la escasez de medios
y de personal. Y, por tanto, nosotros desde el primer momento
nos mostramos a favor de votar esta proposición de ley, no
solo porque es lógica, sino porque, además, creo que los
políticos estamos para solucionar problemas, y aunque este
sea un problema únicamente de carácter jurídico, pues lo
hemos de solucionar.

Lo que sí es cierto, y así lo manifestamos en su momento
en las comisiones, es que, independientemente de que
nosotros estamos a favor de un mandato de cinco años que
garantice la independencia de una institución como la de la
defensora o defensor de la Ciudadanía, y, por supuesto, que de
alguna manera hemos de conjugar el Reglamento que lo rige
con la Ley de capitalidad, no es menos cierto que el informe
jurídico del propio ayuntamiento nos dice que la Sra.
Defensora de la Ciudadanía en realidad estaba en funciones
desde el momento que se cumplieron los cien días. Yo no soy
jurista, ignoro realmente si esta proposición que,
afortunadamente, parece que va a salir por unanimidad de la
cámara, va a poder tener ese carácter retroactivo para
garantizar la continuación de su mandato, pero no tenemos
claro si ese vacío legal realmente ha existido, porque
realmente la Sra. Defensora de la Ciudadanía estaba en
funciones desde hace tiempo, aunque no se le declarase como
tal.

Y nosotros también en comisión manifestamos nuestro
apoyo a la proposición del Partido Popular de renovarle el
mandato y expresamos tácitamente que votaríamos a favor de
la renovación del mandato de la defensora de la Ciudadanía.
No obstante lo cual, y para no reincidir en los argumentos que
ya sobradamente se han dado hoy en esta cámara, decir que
nosotros votaremos a favor, que, afortunadamente, las
instituciones locales demuestran que somos mucho más
capaces de llegar a consensos en los gobiernos locales, por
desgracia, que en esta cámara de representantes.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Ens suman a la benvinguda al batle  i als representants de
l’Ajuntament de Palma, a la defensora i a tot el seu equip.

No caurem en reiteracions perquè crec que ja s’ha dit tot
i tanmateix això no té molt de secret la iniciativa que debatem.
El Grup Parlamentari El Pi li donarà suport, votarem a favor i,
evidentment, ens sumam al reconeixement de la immensa
tasca que fa la defensora del Ciutadà i tot el seu equip.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, és evident que la
claredat del plantejament i la simplicitat de la formulació
excusen de la necessitat de justificar el vot positiu que hem
anunciat, de manera que em limitaré a confirmar que
suportarem la presa en consideració de la proposició que ens
fa l’Ajuntament de Palma.

No puc deixar per alt, però, un comentari respecte de la
intervenció del Sr. Fuster, que li he de dir, de forma molt
cordial, Sr. Fuster, que m’ha semblat absolutament
impertinent, impertinent en el sentit literal del terme, és a dir,
no pertinent, perquè vostè ha volgut "confluctualitzar" aquí, en
aquest parlament, que no té res a veure amb la sobirania que té
l’Ajuntament de Palma per designar la seva defensora de la
Ciutadania, ha volgut "confluctualitzar" una figura que,
precisament, al que aspira és a estar per sobre d’aquest debat
polític, i vostè ens ha volgut portar aquí un debat polític el
qual, sincerament, crec que no li fa cap favor a la institució de
la defensora de la Ciutadania. I, per tant, crec que faria bé de
reconèixer que s’ha equivocat.

I també crec que ha estat impertinent, en el sentit literal,
falta de pertinència, interpel·lar l’alcalde de Palma que avui
ens acompanya aquí, en un debat on, primer, no era el lloc
aquest de tenir-lo i, a més a més, no tenia ocasió de replicar-li
i, per tant, em sembla que es troba a les antípodes de la forma
de procedir que almenys aquest grup intenta procedir i que
m’agradaria que practiquessin la resta de grups, que entra
dintre d’un concepte que es diu cortesia parlamentària.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, president. Abans de començar la meva
intervenció, una salutació especial al batle de Palma, José
Hila, al qual agraïm des del nostre Grup Socialista l’exposició
que ha fet de la proposta de modificació de la Llei de
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capitalitat. Una salutació també molt especial a l’actual
defensora Anna Moilanen, per la seva tasca i també agraïm que
sigui aquí, juntament amb el seu equip. I igualment també una
altra salutació als regidors de la corporació municipal de
Palma que també s’han desplaçat a aquest plenari.

Com ja s’ha exposat per part del batle de Palma i també
com consta a l’expedient d’aquesta modificació legislativa que
ara mateix començam a debatre, l’origen de tot plegat prové
d’una sèrie de contradiccions entre la normativa actualment
vigent i que afecta el mandat del càrrec de defensor de la
Ciutadania de Palma; la contradicció que ara cal resoldre
políticament en aquesta cambra és la que afecta la durada del
càrrec del defensor i que té l’origen en la discrepància entre
la normativa municipal, els seus reglaments i la mateixa llei.
Segons l’informe jurídic presentat per l’Ajuntament de Palma
ens trobam davant una previsió reglamentària de cinc anys de
mandat, però que quedaria derogada tàcitament per l’article 51
de la Llei de capitalitat, tal i com està redactat actualment.

L’esperit de les normes municipals marquen que la durada
del mandat del defensor ha de ser de cinc anys, amb una
finalitat clara d’evitar la coincidència amb cada legislatura i
garantir així una major autonomia del càrrec de defensor amb
el consistori de torn que pugui resulta electe de les eleccions
municipals.

Aquesta intencionalitat es pot veure també clarament a
altres càrrecs anàlegs com són el defensor del Poble espanyol
i també en el Sindic de Greuges, tal i  com recullen les
respectives normatives. Però el que estableix la Llei de
capitalitat, com actualment està redactada, provocaria que a
cada nova legislatura es produís també un canvi de defensor,
una situació completament incongruent amb el que es pretén
de fomentar, com deia, la independència política de la persona
que exerceixi el càrrec de defensor. Aquesta dependència és
al seu torn la garant que la seva tasca pugui ser executada de
forma igualment independent i posar únicament com a
objectiu el benestar de la ciutadania de Palma a la qual també
representa.

En aquest punt és important expressar que l’opinió del
nostre grup és la de seguir aquest camí, la no concordança dels
mandats del defensor amb les corporacions municipals en un
exercici d’independència institucional.

També crec que és fonamental expressar avui que, un cop
aprovada la Llei de capitalitat a l’any 2006, fou la batlessa
socialista, la Sra. Aina Calvo, la que impulsà el nomenament
del primer defensor de la Ciutadania, càrrec que fou aprovat en
el seu moment per unanimitat del Ple de Palma, anant molt
més enllà de la majoria qualificada que disposa
reglamentàriament l’ajuntament. El primer defensor, nomenat
el 26 de novembre del 2007, fou Miquel Lladó Oliver,
malauradament traspassat el febrer del 2012 i al qual també,
aquest dia d’avui, el nostre grup parlamentari vol agrair, vol fer
un reconeixement a la tasca que va desenvolupar; ell fou el que
va posar l’Oficina del Defensor a caminar, era una oficina
nova, amb unes funcions completament noves per a una ciutat
que volia situar-se en la mateixa línia que la resta de grans

ciutats europees les quals disposen també d’aquesta institució
i que es volen destacar per posar el ciutadà al centre de totes
les polítiques que s’hi desenvolupen.

Si bé la tasca principal de l’Oficina del Defensor és
tramitar i resoldre les reclamacions ciutadanes, el seu
objectiu últim és la millora contínua del funcionament de
l’administració municipal. Per tant, la veritable raó de ser de
la institució és emetre advertiments, les recomanacions i els
suggeriments als diversos serveis municipals, com a una eina
per procurar esmenar les situacions insatisfactòries, injustes
o millorables en l’exercici actual de les funcions a
l’Ajuntament de Palma. Tot plegat, també queda recollit a
l’article 49 de la Llei de capitalitat, on diu que el Defensor de
la Ciutadania és una institució de caràcter municipal, però que
està per la defensa de les llibertats i dels drets de la ciutadania
de Palma i que actua, a més, com a comissionat del Ple
municipal de l’Ajuntament.

Malauradament, i després de la mort de Miquel Lladó i tota
la importància que, com hem vist, té l’Oficina del Defensor,
el consistori en aquell moment presidit per Mateu Isern del
Partit Popular, va barrar la possibilitat de renovar el càrrec que
havia romàs vacant. Aquest bloqueig coincidia dins l’any 2012
amb un dels pitjors moments de la crisi que va viure la ciutat
de Palma i tota la ciutadania de les Illes Balears, era el pitjor
moment en què la dreta, que ocupava les institucions, es
dedicava dia sí i dia també a retallar drets i llibertats a la
ciutadania de Palma. Foren nombrosos els serveis que es varen
veure reduïts per, amb l’excusa de la crisi, aplicar una
reducció dràstica del sector públic a l’Ajuntament de Palma;
serveis bàsics com la neteja, la mobilitat, la seguretat
ciutadana, l’educació, els esports, la cultura, la cura de les
persones, varen veure tots com es retallaven o es reduïen a
l’expressió ridícula del que havien estat, per no parlar de
normes que va impulsar aquell consistori, com la derogada
Ordenança incívica, curiós, per tant, avui veure a la tribuna el
representant del Partit Popular que ve i re ivindica millor
gestió  i millor dotació de l’Oficina del Defensor que ells
varen ignorar quan governaven amb majoria absoluta.

En aquells moments és quan més feia falta aquesta
institució, la del defensor, que estigués al costat dels
ciutadans per poder canalitzar les queixes i  per tal que
poguessin també ser escoltats. Però l’ajuntament de la
legislatura 2011-2015 no escoltava, era un ajuntament tancat
en si mateix, que sols tenia per fita un programa de restricció
de drets i de serveis i que sumiren la nostra ciutat en un
període gris i sense il·lusió.

No és fins a l’entrada del nou govern municipal, el juny del
2015, i presidit novament per un socialista, José Hila, que es
comença a fer feina per reactivar l’Oficina del Defensor, per
tal que pugui ser ocupada novament per una persona que la
presideixi i li doni tot l’impuls que reglamentàriament s’hi
estableix.

El procés culmina el 28 de juliol del 2016, amb el
nomenament d’Anna Moilanen com a defensora i es torna la
normalitat a la institució. També s’acompleix un compromís
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del nou govern d’esquerres de dotar la ciutat de Palma
d’aquest recurs importantíssim. Des de llavors, la Sra.
Moilanen desenvolupa aquesta tasca i amb el testimoni que
tenc en la meva tasca com a regidor a l’Ajuntament de Palma,
puc dir que el seu rigor i eficiència són irreprotxables.
Entendran, doncs, que és del tot necessari no sols procedir a
la modificació de la llei, per evitar coincidència de mandats,
qüestió que avui ens ocupa, sinó que també des d’aquesta
mateixa tribuna vull reclamar als futurs consistoris de Palma
el manteniment de la institució per part de l’ajuntament i que
així s’eviti el buidatge del contingut de l’Oficina del Defensor
de la Ciutadania, governi qui governi.

És per tots aquests motius que des del nostre Grup
Parlamentari Socialista donam suport a la modificació de la
Llei de capitalitat de Palma exactament amb els mateixos
termes que s’han expressat per part del Ple del seu ajuntament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats i diputades, escoltades les intervencions
de tots els grups parlamentaris, no farem rèplica ni
contrarèplica, i passam directament a la votació.

La presidència demana si la cambra pren o no en
consideració la proposició de llei de l’Ajuntament de Palma
de modificació de l’article 51 de la Llei de capitalitat respecte
de la durada del mandat del defensor o de la defensora de la
Ciutadania. Votam.

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

(Aplaudiments)

V. Ratificació/manteniment de les proposicions de llei
a defensar davant el Congrés dels Diputats:

RGE núm. 8426/15, de modificació de la Llei 30/1998, de
29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears.

RGE núm. 4500/17, de modificació de la Llei 30/1998, de
29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears.

RGE núm. 14160/17, de modificació de l’article 25 de la
Llei 7 /1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç
minorista.

RGE núm. 2953/18, per a la reforma de l’article 69.3 de
la Constitució espanyola, als efectes que l’illa de
Formentera triï un senador propi, amb independència del
que triï l’illa d’Eivissa. 

RGE núm. 4406/18, sobre la protecció de l a mar
mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys que
pugui produir l’exploració, la investigació i l’explotació
d’hidrocarburs i altres substàncies minerals.

RGE núm. 6612/18, de modificació de la Llei Orgànica
1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, per a la supressió de
l’aforament dels diputats i  les diputades del Parlament de
les Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes
Balears.

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia, que correspon a
la ratificació o manteniment de les proposicions de llei a
defensar davant el Congrés de Diputats.

Són les iniciatives RGE núm. 8426/15, de modificació de
la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes
Balears. La RGE núm. 4500/17, de modificació de la Llei
30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes
Balears. La RGE núm. 14160/17, de modificació de l’article
25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç
minorista. La RGE núm. 2953/18, per a la reforma de l’article
69.3 de la Constitució espanyola, als efectes que l’illa de
Formentera triï un senador propi, amb independència del que
triï l’illa d’Eivissa. La RGE núm. 4406/18, sobre la protecció
de la mar mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys
que pugui produir l’exploració, la investigació i l’explotació
d’hidrocarburs i altres substàncies minerals. I la RGE núm.
6612/18, de modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, per a la supressió de l’aforament dels diputats i les
diputades del Parlament de les Illes Balears i dels membres
del Govern de les Illes Balears.

Per acord de la Junta de Portaveus, en sessió del
proppassat dia 4 de març, correspon ara una intervenció d’un
màxim de cinc minuts per part dels grups parlamentaris que ho
desitgin per fixar posició respecte de totes les iniciatives,
especialment per saber el sentit del seu vot sobre la ratificació
i manteniment, a efectes d’ordenar la votació posterior.

Començam pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el
Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sí nosaltres, només, president, per dir que ratificarem
totes les proposicions de llei, excepte les dues primeres que
ha anomenat en relació al règim especial de les Illes Balears.
No hi ha molt més a dir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí, gràcies, president. Nosaltres les ratificarem totes,
també a excepció les dues iniciatives relatives al REB. Els
motius han estat comentats aquests darrers dies, principalment
perquè una de les qüestions que se sol·liciten ja s’han
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acomplert i fins i tot han anat un pas més enllà. Per tant, aquest
és el nostre posicionament.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Nosaltres, com veig que els altres
grups parlamentaris, estan fent el mateix, no votarem a favor
de les dues iniciatives del REB i tampoc no votarem a favor de
la iniciativa RGE núm. 14160/17, sobre el comerç minorista.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Igualment ratificarem les
iniciatives parlamentàries, excepte les dues que fan referència
al règim fiscal. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari VOX té la
paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros, al igual que los otros
grupos, votaremos que no a las dos primeras, pero también
votaremos que no a la cuarta.

EL SR. PRESIDENT:

Per aclarir-ho, Sr. Rodríguez, la quarta és la del senador de
Formentera, moltes gràcies.

Correspon ara la paraula al Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Igual que molts altres
grups que s’han manifestat, votarem a favor de la ratificació de
totes les iniciatives, manco de les dues primeres, ja que ha
decaigut el seu sentit.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, president. Nosaltres votarem a favor de totes
les iniciatives, excepte les dues primeres relatives al REIB,
pels motius que ja han expressat. I vull, crec que en nom de
tots els formenters i formentereres, donar les gràcies al Sr.
Rodríguez, per suportar la iniciativa que permetria que
Formentera tengui un senador propi. Esper que ho tenguin en
compte a la seva campanya electoral quan arribi el moment.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CANO I JUAN:

Per part del Grup Parlamentari Socialista ratificarem totes
les proposicions de llei, excepte les dues que fan referència
al règim especial de les Illes Balears, perquè han quedat en
aquests moments desfasades.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cano.

(Pausa)

Senyors diputats i diputades, finalitzat aquest torn de
paraules, passarem a les votacions i, com preveu l’article
194.4 del Reglament, les votacions seran públiques amb els
termes prevists a l’article 97. La Secretària Primera, quan
haguem de fer votació per crida, anomenarà els  diputats i
diputades i aquests respondran sí, no o abstenció. La crida es
realitzarà per ordre alfabètic del primer llinatge, començant
pel nom del diputat o la diputada que sigui treta a sort. Els
membres del Govern de les Illes Balears que siguin diputats i
els membres de la Mesa votaran al final.

Sotmetem a votació la ratificació i manteniment de les
diferents proposicions de llei. Tenint en compte el sentit del
vot que han manifestat els diferents grups parlamentaris, en
primer lloc, sotmetrem a votació la ratificació i manteniment
de la Proposició de llei RGE núm. 8426/15 i de la RGE núm.
4500/17, totes dues de modificació de la Llei 30/1998, de
règim especial de les Illes Balears.

Com que hi ha hagut un únic sentit del vot manifestat per
tots els portaveus, podem fer una votació electrònica en base
a la disponibilitat reglamentària. Per tant, votam la ratificació
i manteniment de les dues iniciatives relacionades amb el
REB. Votam.

Cap vot a favor, 56 en contra, cap abstenció.
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Atès el resultat obtingut, aquesta iniciativa decau, la qual
cosa serà comunicada a la presidenta del Congrés dels
Diputats. Em referesc a les dues proposicions de llei
relacionades amb el REB.

Ara passam a la votació de la ratificació/manteniment de
la Proposició de llei RGE núm. 4406/18, sobre la protecció
de la mar mediterrània sota la jurisdicció espanyola dels danys
que puguin produir l’exploració, la investigació i l’explotació
d’hidrocarburs i altres substàncies minerals. 

Atès que el sentit del vot manifestat pels diferents
portaveus dels grups parlamentaris ha estat en el mateix sentit
del vot, es pot fer també votació electrònica. Per tant, passam
a votar. Votam.

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

Ja que la majoria obtinguda és absoluta, es proclama
ratificada i mantinguda la Proposició de llei RGE núm.
4406/18, sobre la protecció de la mar mediterrània sota la
jurisdicció espanyola dels danys que puguin produir
l’exploració, la investigació i l’explotació d’hidrocarburs i
altres substàncies minerals.

Ara sotmetem a votació la ratificació/manteniment de la
Proposició de llei RGE núm. 6612/18, de modificació de la
Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, per a la supressió de
l’aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les
Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes Balears. 

Com que el sentit del vot de tots els portaveus dels grups
parlamentaris ha estat en el mateix sentit, també podem fer
votació electrònica. Per tant, votam.

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

Atès que s’ha obtingut una majoria de dos terços dels
diputats i de les diputades, aquesta presidència proclama
ratificada/mantinguda la Proposició  de llei RGE núm.
6612/18, de modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, per a la supressió de l’aforament dels diputats i les
diputades del Parlament de les Illes Balears i dels membres
del Govern de les Illes Balears. 

Passam ara, en primer lloc, a sotmetre a votació la
ratificació/manteniment de la Proposició de llei RGE núm.
14160/17, de modificació de l’article 25 de la Llei 7/1996, de
15 de gener, d’ordenació del comerç minorista.

Com que no hi ha hagut un únic sentit de vot, hem de
procedir a la votació per crida. Per tant, en primer lloc, la Sra.
Secretària anomenarà els diputats i les diputades per a la
votació començant pel mateix nombre tret a sort. Com hem dit
abans, els diputats han de respondre sí, no o abstenció. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Número 29. María Tania Marí i Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ.

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Virginia Marí i Rennesson.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON.

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Vicent Marí i Torres.

EL SR. MARÍ I TORRES.

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jordi Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antonia Martín i Perdiz.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Joan Josep Mas i Tugores.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Joan Mascaró i Bosch.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Cristina Mayor i Abad.
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LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Josep Melià i Ques.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jesús Méndez i Baiges.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Marc Pérez-Ribas i Guerrero.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Asunción Pons i Fullana.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Catalina Pons i Salom.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Idoia Ribas i Marino. Absent.

Maria Núria Riera i Martos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sergio Rodríguez i Farré.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ.

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sebastià Sagreras i Ballester.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Esperança Sans i Regis.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Pilar Sansó i Fuster.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Antònia Sureda i Martí.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Irene Triay i Fedelich.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Antònia Truyols i Martí.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sílvia Tur i Ribas.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Miquel Vidal i Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL.

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Helena Benlloch i Bottini. 

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Damià Borràs i Barber.

EL SR. BORRÀS I BARBER.

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

María Salomé Cabrera i Roselló.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jorge Campos i Asensi. Absent.

José Luis Camps i Pons.

EL SR. CAMPS I PONS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Silvia Cano i Juan.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Pilar Carbonero i Sánchez.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ.

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Enric Casanova i Peiró.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Josep Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gabriel Company i Bauzá.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ.

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antonio Costa i Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Juli Dalmau i de Mata.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Margalida Durán i Cladera.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Miquel Ensenyat i Riutort.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Ares Fernández i Lombardo.
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(Se sent una veu de fons que diu: “absent”)

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Irantzu Fernàndez i Prieto.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO.

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Josep Ferrà i Terrassa.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Joan Ferrer i Ripoll.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Patrícia Font i Marbán.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antonio Francisco Fuster i Zanoguera.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Beatriu Gamundí i Molina.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE.

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Mercedes Garrido i Rodríguez.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Juan Manuel Gómez i Gordiola.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Patricia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pablo Jesús Jiménez i Fernández.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Mariano Juan i Guasch.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Alejandro López i Soria.

EL SR. LÒPEZ I SORIA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Francina Armengol i Socias.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pilar Costa i Serra.

 



1650 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 24 / 10 de març de 2020 

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Vicenç Thomas i Mulet.

EL SR. THOMAS I MULET:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gloria Pilar Santiago i Camacho.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Juan Manuel Lafuente i Mir.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Joana Aina Campomar i Orell.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Sí.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Maxo Benalal i Bendrihem.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

No. 

EL SR. PRESIDENT:

El resultat del recompte de vots: 51 vots a favor, 5 vots en
contra, cap abstenció.

Ja que la majoria obtinguda és absoluta es proclama
ratificada/mantinguda la Proposició de llei RGE núm.
14160/17, de modificació de l’article 25 de la Llei 7/1996, de
15 de gener, d’ordenació del comerç minorista.

Se gui dam e nt  s o t m e t r e m a  vo t a c i ó  l a
ratificació/manteniment de la Proposició de llei RGE núm.
2953/18, per a la reforma de l’article 69.3 de la Constitució
Espanyola als efectes que l’illa de Formentera triï un senador
propi amb independència del que triï l’illa d’Eivissa.

Atès que no hi ha hagut uniformitat en el sentit del vot,
passam a fer votació per crida, continuarà amb la mateixa...
cridada tal com hem fet en el sorteig anterior.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Número 19. Patricia Font i Marbán.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antoni Francisco Fuster i Zanoguera.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Beatriu Gamundí i Molina.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Mercedes Garrido i Rodríguez.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Juan Manuel Gómez i Gordiola.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Patricia Guasp i Barrero.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pablo Jesús Jiménez i Fernández.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Mariano Juan i Guasch.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Alejandro López i Soria.

EL SR. LÓPEZ I SORIA:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

María Tania Marí i Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Virginia Marí i Rennesson.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Vicent Marí i Torres.

EL SR. MARÍ I TORRES:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jordi Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR:

No va això... ara, sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antonia Martín i Perdiz.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Joan Josep Mas i Tugores.

EL SR. MAS I TUGORES:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Joan Mascaró i Bosch.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Cristina Mayor i Abad.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Josep Melià i Ques.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jesús Méndez i Baiges.

Marc Pérez-Ribas i Guerrero.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Asumpció Pons i Fullana.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Catalina Pons i Salom.
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LA SRA. PONS I SALOM:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Idoia Ribas i Marino, absent.

Maria Núria Riera i Martos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sergio Rodríguez i Farré.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sebastià Sagreras i Ballester.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Esperança Sans i Regis.

LA SRA. SANS I REGIS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Pilar Sansó i Fuster.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Antònia Sureda i Martí.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Irene Triay i Fedelich.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Antònia Truyols i Martí.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sílvia Tur i Ribas.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Miquel Vidal i Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Helena Benlloch i Bottini. 

LA SRA. BENLLOCH I BOTTINI:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Damià Borràs i Barber.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

María Salomé Cabrera i Roselló.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Jorge Campos i Asensi, absent.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

José Luis Camps i Pons.
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EL SR. CAMPS I PONS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Silvia Cano i Juan.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maria Pilar Carbonero i Sánchez.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Enric Casanova i Peiró.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Josep Castells i Baró.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gabriel Company i Bauzá.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Antonio Costa i Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Juli Dalmau i de Mata.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Margalida Durán i Cladera.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Miquel Ensenyat i Riutort.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Ares Fernández i Lombardo, absent.

Irantzu Fernández i Prieto.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Josep Ferrà i Terrassa.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Joan Ferrer i Ripoll.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Francina Armengol i Socias.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pilar Costa i Serra.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Vicenç Thomas i Mulet.

EL SR. THOMAS I MULET:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gloria Pilar Santiago i Camacho.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Juan Manuel Lafuente i Mir.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Joana Aina Campomar i Orell.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Maxo Benalal i Bendrihem.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Un cop efectuat el recompte de vots: vots a favor, 55; vots
en contra, 1; abstencions cap. 

Per tant, la majoria obtinguda és absoluta i es proclama
ratificada/mantinguda la Proposició de llei RGE núm.
2953/18, per a la reforma de l’article 69.3 de la Constitució
Espanyola als efectes que l’illa de Formentera triï un senador
propi amb independència del que triï l’illa d’Eivissa.

Per tant, ara suspendrem momentàniament el plenari i, un
cop la Mesa, d’acord amb la Junta de Portaveus, en sessions
que tindran lloc ara, un cop acabades aquestes votacions, hagi
examinat i qualificat les propostes de designació presentades
es reprendrà tot d’una la sessió plenària i es comunicaran les
persones designades per tal de fer-ne la defensa al Congrés de
Diputats.

La reunió de Mesa i de Junta de Portaveus s’efectuarà a la
Sala Verda.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, bona tarda, senyors diputats i diputades. Gràcies per
ser aquí.

Ara comunicarem les persones que han estat designades
per defensar en el Congrés de Diputats les proposicions de
llei que han estat ratificades/mantingudes. 

En relació amb la iniciativa RGE núm. 14160/17, de
modificació de l’article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener,
d’ordenació del comerç minorista, com a titulars el Sr. Enric
Casanova i Peiró, el Sr. Sebastià Sagreras i Ballester i el Sr.
Josep Melià i Ques. Com a suplents la Sra. Pilar Sansó i
Fuster, la Sra. Maria Antònia García Sastre i la Sra. Catalina
Pons i Salom.

En relació amb la iniciativa RGE núm. 2953/18, per a la
reforma de l’article 69.3 de la Constitució Espanyola als
efectes que l’illa de Formentera triï un senador propi, amb
independència del que triï l’illa d’Eivissa, com a titulars la Sra.
Pilar Carbonero i Sánchez, el Sr. Antoni Fuster i Zanoguera i
la Sra. Silvia Tur i Ribas. Com a suplents, la Sra. Beatriu
Gamundí i Molina, la Sra. Maria Núria Riera i Martos i el Sr.
Josep Castells i Baró.

En relació amb la iniciativa RGE núm. 4406/18, sobre la
protecció de la mar mediterrània sota la jurisdicció espanyola
dels danys que pugui produir l’exploració , la investigació i
l’explotació d’hidrocarburs i d’altres substàncies minerals,
com a titulars el Sr. Pablo Jiménez i Fernández, el Sr. Vicent
Marí i Torres i el Sr. Josep Ferrà i Terrassa. Com a suplents,
la Sra. Esperança Sans i Regis, el Sr. Antoni Costa i Costa i el
Sr. Miquel Ensenyat i Riutort.

I en relació amb la RGE núm. 6612/18, de modificació de
la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, per a la supressió
de l’aforament dels diputats i les diputades del Parlament de
les Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes
Balears, com a titulars la Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez,
el Sr. Juan Manuel Lafuente i  Mir i el Sr. Josep Castells i
Baró. Com a suplents, el Sr. Juli Dalmau i de Mata, la Sra.
Salomé Cabrera i Roselló i la Sra. Patrícia Font i Marbán.

VI. Informe sobre el compliment del pressupost del
Parlament de les Illes Balears per a l’exercici 2019.

Passam al darrer punt de l’ordre del dia que correspon a
l’informe sobre el compliment del pressupost del Parlament
de les Illes Balears, per a l’exercici 2019.

Sotmetem a la consideració de la cambra l’informe sobre
el compliment del pressupost del Parlament de les Illes
Balears per a l’exercici 2019, aprovat per la Mesa dia 26 de
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febrer proppassat, i que ha estat tramès oportunament als
grups parlamentaris. 

Si ningú no vol manifestar el sentit en contra, es pot fer
per assentiment. Hi està to thom d’acord? Doncs, ho votam
favorablement per assentiment.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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